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จรรยาบรรณส าหรับสมาชิกสหกรณ์ 
 

1. มุ่งมั่นและอุทิศ   เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้า   โดยยึดมั่น   อุดมการณ์   หลักการและวิธีการ
สหกรณ ์

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 
3. สอดส่องดูแลและส่งเสรมิสนับสนนุกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
4. ร่วมท าธุรกิจของสหกรณ์ ในฐานะเจ้าของสหกรณ ์
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรือง  มั่นคง 
6. มุ่งมั่น  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
 

1. มุ่งมั่น และอุทิศ เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า  ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ 
และสจุริตโดยยึดมั่น  อุดมการณ์  หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

2. พึงรักษา  ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิก
อย่างเป็นธรรม 

3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครดั  รวมถึงยึดหลัก
จริยธรรมวัฒนธรรมอันดีงาม 

4. มุ่งพัฒนาความรู้  ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อยา่งจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในสหกรณ ์

5. ก ากับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยไมแ่ทรกแซงสายการ
บังคับบัญชา  แต่จะสร้างความยตุธิรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

6. ไม่อาศัยหรือยอมใหผู้้อื่นอาศัยต าแหน่ง  หน้าท่ี ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน 
ญาติและพวกพ้อง 

7. หลีกเลี่ยงการท าธุรกิจส่วนตนท่ีมผีลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ และเปดิเผยผลประโยชน์ส่วน
ตนที่มีในองค์กรหรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์ 

8. ละเว้นการให้สญัญาต่างตอบแทนแก่บุคคล  องค์กร  เพื่อให้ได้มาซึ่งต าแหน่ง  ผลประโยชน์ของ
ตน 

9. ไม่น าเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชนข์องตนและพวกพ้องและไม่
กระท าการใดอันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งขันต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ 
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จรรยาบรรณส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

 
 

1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย  ข้อบังคับ  ระเบียบของสหกรณ์และค าสั่งของคณะกรรมการ
ด าเนินการอยา่งเคร่งครดั  ภายใตอุ้ดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ ์

2. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บรกิารด้วยความเตม็ใจ และประทับใจ 
3. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่น าไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและ

พวกพ้อง 
4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตัิต่อผู้ใด ผูห้นึ่งเป็นการเฉพาะ 
5. พัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
6. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน  อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยดั  คุ้มค่ามาก

ที่สุด  รวมถึงไม่น าเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน 
7. พึงรักษาและเสรมิสรา้งความสามคัคีระหว่างเจา้หน้าท่ีสหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความ

ขัดแย้ง  ปัญหาหรือการกระท าอันเป็นการสร้างความแตกแยก 
8. พึงให้ข่าวสารการด าเนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออ านวย 

ขณะเดียวกันก็รับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการด าเนินงานในโอกาส
ต่อไป 

9. พึงละเว้นการรับทรัพยส์ิน ประโยชน์อ่ืนใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหา
ประโยชนส์่วนตนหรือพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศร ี

10. หลีกเลี่ยงการท าธุรกิจทีม่ีผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ ์
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 รายช่ือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และท่ีปรึกษา 
ประจ าปี  2565 

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     ที่ปรึกษา 
รองอธิการบดีวิทยาเขตเพชรบุรี    ที่ปรึกษา 
 
 
 

รายช่ือผู้ตรวจสอบกิจการ  และผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี  2565 

 
ดร.ศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง     ผู้สอบบัญชี 
นางผานิต  เกษเกษา      ผู้ตรวจสอบกิจการ 
                      
                                           
 
 
 
 
                 

ใช ้ใชห้นงัสอืเล่มนี้ในวนัประชุหนงัสอืเล่มนี้ในวนัประชุมใหญ่ดว้ย        มใหญ่ดว้ย          
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ที่  สอ.มศก.ว. 10/2566              สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร   จ ากัด 
  

                                        19 มกราคม 2566 
  

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 
  

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  
  

           ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ชุดที่ 47 ได้ก าหนดประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2565 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น. ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อพิจารณา
และรับทราบเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 วาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
 วาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
    3.1  เร่ืองรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2565 
              3.2  เร่ืองรายงานกิจการประจ าปี 2565 
 วาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
                        4.1 เร่ืองพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2565 
              4.2 เรื่องพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2565 
              4.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้ รายจา่ย และแผนการด าเนนิงาน ประจ าปี 2566 
                        4.4  เร่ืองเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 48  ประจ าปี 2566 
              4.5 เร่ืองการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2566 
              4.6 เร่ืองการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566 
              4.7 เร่ืองพิจารณาวงเงินกู้ยืมที่สหกรณ์อาจกู้ยืมประจ าปี 2566 
                4.8 เร่ืองพิจารณาข้อบังคับสหกรณ์ 
                4.9 เร่ืองพิจารณาระเบียบว่าดว้ยการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2566 
 วาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
    

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดร่วมประชุม โดยลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 10.00 น. ทั้งนี้ วิทยาเขตวังท่าพระ
และส านักงานตลิ่งชันมีรถออกหน้าส านักงานอธิการบดีตลิ่งชัน เวลา 8.00 น. และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
รถออก เวลา 6.00 น.  
                                                                            

                               (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย)  
                                            ประธานกรรมการ  
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     สารจากประธานกรรมการ 
  

 สวัสดี  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด  ทุกท่าน 
 

     ผมในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  จ ากัด  ทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจการท างานของกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 47 เป็นอย่างดี โดย
กรรมการทุกคนมีความยินดีที่จะเข้ามาดูแลเงินทุนของท่านให้เกิดประโยชน์ มีผลก าไรให้มากที่สุดบนพ้ืนฐาน
ของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในหมู่สมาชิกสหกรณ์ของเรา  ดังนั้นเงินหุ้น ที่
สมาชิกได้มอบความไว้วางใจไว้นั้น คณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้จะดูแลและสร้างผลก าไรให้เกิดประโยชน์กับ
มวลสมาชิกให้สูงที่สุด  แม้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของสังคมและประเทศเราจะได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ท าให้ไม่ค่อยจะมีเสถียรภาพเท่าไรนัก  กรรมการชุดนี้ก็จะหาแนวทาง
ให้เงินที่ท่านสมาชิกมอบความไว้วางใจนั้น มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป พร้อมกับบรรเทา
ความเดือดร้อนจากผลกระทบดังกล่าวของสมาชิกสหกรณ์ จากการท างานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  จ ากัด ที่ผ่านมาได้รับการประเมินจากสหกรณ์จังหวัด ว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ให้บริการ
สินเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึง 
      ในปี 2565  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด  มีผลก าไรจากการด าเนินงาน 
67.04 ล้านบาท  มีการจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกท่ีสูงเมื่อเทียบกับการลงทุนในทางเลือกอ่ืน 
    ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิก คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผู้สอบบัญชี ตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน ที่มีส่วนเกื้อหนุนให้การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพที่ดี 
  สุดท้ายกระผมขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  โปรดพระราชทานพร
ให้สมาชิกทุกท่านประสบแต่ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็งสืบไป 

                                                      

                                (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย) 
                                                                  ประธานกรรมการ 

                                                            สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด  
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วาระท่ี 1     เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 

 
       1.1  ประธานแนะน าท่านผู้มีเกียรติท่ีกรณุาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 
 1........................................................................................ 
 2........................................................................................ 
 3........................................................................................ 
 4........................................................................................ 
 ที่ประชุมรบัทราบ 
 

       1.2  การจ่ายเงินสงเคราะหส์มาชิก สสอค. 
       ประธานแจ้งว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด เป็นศูนย์ประสานงานของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) นั้น  ในปี 2565 มีสมาชิกสมาคมฯ 
ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ถึงแก่กรรมและได้รับเงินสงเคราะห์ฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
   1. นายสุรพล พยอมแย้ม 
 ที่ประชุมรบัทราบ 
 

       1.3  การจ่ายเงินค่าสินไหมของบริษทัสหประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
       ประธานแจ้งว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ก าหนดให้สมาชิกท า
ประกันสินเชื่อเงินกู้สามัญกับบริษัทสหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) นั้น ในปี 2565  มีสมาชิกถึงแก่กรรมและได้รับ
เงินค่าสินไหมมรณกรรม  จ านวน  1  ราย  ดังนี้ 
 1. นายจรูญ  ม่วงวัดทา่  ได้รับเงินเมื่อวันที่  27 กันยายน  2565  จ านวนเงนิ 1,000,000 บาท 
 ที่ประชุมรบัทราบ 
 

    1.4  การจ่ายเงินกองทุนบ าเหน็จสมาชิกเกษียณอายรุาชการ 
  ประธานเสนอว่าตามที่สหกรณ์ฯ  ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนบ าเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ
ราชการ พ.ศ.2562 นั้น มีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 โดยมีสิทธิ์ได้รับเงินจากกองทุนดังกล่าว จ านวน 
27 ราย รวมเป็นเงิน  279,000 บาท   ดังนี้ 
นครปฐม 
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ เลขสมาชิก อายุสมาชิก จ านวนเงิน(บาท) 

1. นายวนัชัย  สีลพัทธ์กุล 01925 30 ปี 1 เดือน 12,000 
2. นางพสิมร  วิญญกูล 01440 36 ปี 6 เดือน  12,000 
3. นายจรูญศักดิ์  ศรภักดี 04352 36 ปี 12 เดือน 12,000 
4. นางศิริพร  เทวฤทธิ์เรืองศรี 03530 12 ปี 2 เดือน 7,000 
5. นางประยูร  สิทธิองค์ 01421 36 ปี 9 เดือน 12,000 
6. นายฉัตรชัย  เผา่ทองจนี 03162 14 ปี 10 เดือน 7,000 
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ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ เลขสมาชิก อายุสมาชิก จ านวนเงิน(บาท) 
7. นางศรีอัมพร  ปลั่งสุวรรณ 02680 29 ปี 8 เดือน 11,000 
8. นางสาวบรรจง  รุ่งแผน 01657 33 ปี 9 เดือน 12,000 
9. นายจรัล  ยะหอม 02869 16 ปี 4 เดือน  8,000 
10. นางนิศารัตน์  พ่วงสมจติร 01457 36 ปี 3 เดือน 12,000 
11. นางอ าไพ  อุดมสุด 02327 25 ปี 9 เดือน 11,000 
12. นางสาวสุพาณี  วรรณาการ 02298 26 ปี 2 เดือน 11,000 
13. นายมชีัย  เอ่ียมจินดา 02002 29 ปี 4 เดือน 11,000 
14. นายคงศักดิ์  สามฉิมโฉม 02231 26 ปี 10 เดือน 11,000 
15. นายปราโมทย์  ไวอ าภี 02090 28 ปี 7 เดือน 11,000 
16. นางสมปอง  เทียนทองด ี 01856 30 ปี 10 เดือน 12,000 
17. นายศักดิ์ชาย  มีสง่า 02634 19 ปี 4 เดือน  8,000 

รวม (นครปฐม) 180,000  
 
วังท่าพระ 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล เลขสมาชิก อายุสมาชิก จ านวนเงิน(บาท) 

1. นางสาวรัศมี  ชูทรงเดช 01601 34 ปี 6 เดือน 12,000 
2. นางพิน คเชนทรก าแหง 02280 26 ปี 4 เดือน 11,000 
3. นายวิรัตน์  ค ามภีักด ี 01892 30 ปี 5 เดือน 12,000 
4. นายเฉลมิ  กลิ่นธูป 02586 21 ปี 2 เดือน 10,000 
5. นางสาวสุกัญญา  ภู่แยม้ 03251 14 ปี 4 เดือน 7,000 
6. นางสาวอรุณ  บัวจีน 01221 38 ปี 8 เดือน 12,000 
7. นางมัญธรัตน์  จิตมาลรีัตน ์ 01232 38 ปี 6 เดือน 12,000 
8. นายสามารถ  สังข์ทอง 03069 15 ปี 4 เดือน 8,000 
9. นายถวิล  บุญรอด 03727 10 ปี 9 เดือน 7,000 
10. นางสาวสุปราณี  มิ่งมาล ี 02919 16 ปี 3 เดือน 8,000 

รวม (วังท่าพระ)  99,000 
รวมเงินท้ังสิ้น 279,000 

 

  ทั้งนี้สหกรณ์จะจา่ยให้สมาชิกดังกล่าวในวนัประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณ์ 
  ที่ประชุมรบัทราบ 
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       1.5  รายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทน กรรมการ ผูจ้ดัการ และท่ีปรึกษาของ
สหกรณ์ ท่ีได้รบัในรอบปีบญัชี 2564 
       ประธานแจ้งว่า ตามกฎกระทรวงการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 หมวด 4 ข้อ 14 (1) ก าหนดให้สหกรณ์ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ ดังนี้ 
กรรมการด าเนินการ 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง จัดสรรเงิน 

โบนัสประจ าปี 
2564 

ผลประโยชน์และค่าตอบแทน รวมเงิน 
(บาท) ท่ีเป็นตัวเงิน ท่ีไม่เป็นตัวเงิน 

1. นายสมบัติ  มุกดา รองประธานคนท่ี 1 122,202.30 15,044.00 2,800.00 140,046.30 
2. นางบัวลอย  นิลนาคม่วง รองประธานคนท่ี 2 122,202.30 13,200.00 - 135,402.30 
3. นายสัญชัย  รัตนอารี เหรัญญิก 122,202.30 13,044.00 1,000.00 136,246.30 
4. นายธวัช  เม่งเอ๊า เลขานุการ 122,202.30 13,850.00 - 136,052.30 
5. นายณัฐสิทธิ์  ศรีกระหวัน กรรมการ 80,360.28 10,400.00 1,280.00 92,040.28 
6. นางฐิติรัตน์  ขันทอง กรรมการ 80,360.28 10,550.00 - 90,910.28 
7. นางสาวกนกรัตน์  สามงามตัน กรรมการ 80,360.28 14,150.00 - 94,510.28 
8. นายสรกิจ  โศภิตกุล กรรมการ 80,360.28 13,050.00 - 93,410.28 
9. นางพรจันทร์  ตันธุวปฐม กรรมการ 80,360.28 11,900.00 - 92,260.28 
10. นางวัลลภา  วงศ์ศักดิรินทร์ กรรมการ 77,878.42 11,600.00 - 89,478.42 
11. นางสาวพัชรา  ตันจิตตกูล กรรมการ 80,360.24 8,950.00 - 89,310.24 
12. นายรัชภูมิ  ทรงส าราญ กรรมการ 80,360.24 10,700.00 1,560.00 92,620.24 
13. นางสาวรางวัล  สุขี กรรมการ 80,360.24 11,400.00 - 91,760.24 
14. นางสาวแสงจันทร์  คงอิ่ม กรรมการ 77,878.42 13,400.00 - 91,278.42 

ที่ปรึกษา 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ผลประโยชน์และค่าตอบแทน รวมเงิน 

(บาท) ท่ีเปน็ตัวเงิน ท่ีไม่เป็นตัวเงิน 
1. นางผานิต  เกษเกษา ท่ีปรึกษา 12,000.00 - 12,000.00 

ฝ่ายจัดการ 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

จัดสรรเงิน 
โบนัสประจ าปี 

2564 

ผลประโยชน์และค่าตอบแทน รวมเงิน 
(บาท) ท่ีเป็นตัวเงิน ท่ีไม่เป็นตัวเงิน 

1. นางสุกานดา  น่ิมนวล ผู้จัดการ 954,420.00  127,743.00 7,800.00 - 1,089,963.00  

 
หมายเหตุ 1. ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน คือ เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง เงนิโบนัส   
                         ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ คา่ที่พัก ฯลฯ 
 2. ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่ไม่เปน็ตัวเงิน คือ ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา คา่เบี้ยประกันภัย 
                         อุบัติเหตุที่สหกรณ์จัดให้ 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ที่ประชุมรบัทราบ 
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       1.6  การขาย ให้ หรือให้เช่าทรพัย์สินแก่กรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอ านาจในการ
จดัการ ท่ีปรึกษาหรือผูซ่ึ้งเก่ียวข้องและการรบัซ้ือหรือเช่าทรพัยสิ์นใดๆ จากบคุคลข้างต้น 
       ประธานแจ้งว่า ตามกฎกระทรวงการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 หมวด 4 ข้อ 18 (4) ก าหนดให้สหกรณ์แจ้งข้อมูล การขาย ให้ หรือให้เช่า
ทรัพย์สินแก่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ ที่ปรึกษาหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องและการรับซื้อหรือเช่า
ทรัพย์สินใดๆ จากบุคคลข้างต้น ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
   คณะกรรมการด าเนินการ ขอแจ้งว่าในรอบปีบัญชี 2565 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ไม่มี การขาย ให้ 
หรือให้เช่าทรัพย์สินแก่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ ที่ปรึกษาหรือผู้ซึ่งเก่ียวข้องและการรับซื้อหรือ
เช่าทรัพย์สินใดๆ จากบุคคลข้างต้น   
   จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

       1.7  มาตรการในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิก 
       ประธานแจ้งว่า ตามกฎกระทรวงการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 หมวด 4 ข้อ 20 ก าหนดให้สหกรณ์จัดให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาและการเยียวยา
หรือชดเชยสมาชิกซึ่งได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของสหกรณ์ นั้น 
   คณะกรรมการด าเนินการ ได้ก าหนดระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
หรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564 และประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ทราบแล้ว  
   จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

       1.8  ข้อมูลการถกูร้องทุกขก์ล่าวโทษ การถกูด าเนินคดี การถกูร้องเรียน และถกูลงโทษ
ของสหกรณ์ในรอบปีบญัชี 2565 
       ประธานแจ้งว่า ตามกฎกระทรวงการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 หมวด 4 ข้อ 14 (2) ก าหนดให้สหกรณ์ต้องแจ้งข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ
ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ   
   คณะกรรมการด าเนินการ ขอแจ้งว่าในรอบปีบัญชี 2565 ที่ผ่านมา สหกรณ์ไม่ได้ถูกร้องทุกข์
กล่าวโทษ ถูกด าเนินคดี ถูกร้องเรียนและถูกลงโทษใด ๆ ทั้งสิ้น หากแต่สหกรณ์ฯ ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยจาก
ผู้ตรวจการแผ่นดิน จากข้อร้องเรียนของปีที่ผ่านมา ดังว่า สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ไม่ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ประเด็นการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการและการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ท า
ให้ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรม นั้น  
   ผู้ตรวจการแผ่นดิน วินิจฉัยว่า จากข้อชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงของสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 
มิได้มีมูลเหตุตามที่ร้องเรียนอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน    
 ทั้งนี้  สหกรณ์ขอแจ้งช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน ดังนี้ 
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แนวทางป้องกันการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ 
1. ประกาศจริยธรรมของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ 
2. ปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้ปฏบิัตหิน้าที่โดยถูกต้อง โดยเคร่งครัด ตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
3. สร้างทัศนคติที่ดีให้กรรมการด าเนินการและเจ้าหนา้ที่ ต้องเคารพสิทธิของสมาชิกที่ได้รับตามระเบียบและ
ข้อบังคับของสหกรณ์ 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
    ที่ประชุมรบัทราบ 
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วาระท่ี 2  รบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 
 

 
รายงานการประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2564 

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด  
วันพฤหัสบดีที่  17  กุมภาพันธ์  2565 

ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา   
มหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

---------------------  
ผู้มาประชุม  
      1.  นายสมบตั ิ มุกดา รองประธานกรรมการ ท าหนา้ที่แทนประธานกรรมการ   ประธานทีป่ระชุม 
      2.  นางบัวลอย นิลนาคม่วง รองประธานกรรมการ 
      3.  นายสัญชัย รัตนอาร ี         เหรัญญิก 
      4.  นายธวัช เม่งเอ๊า     เลขานุการ 
      5.  นายณัฐสิทธิ ์ ศรีกระหวัน กรรมการ 
      6.  นางฐิติรัตน ์ ขันทอง กรรมการ 
      7.  นางสาวกนกรัตน ์ สามงามตัน กรรมการ 
      8.  นายสรกิจ โศภิตกุล กรรมการ 
      9.  นางพรจันทร ์ ตันธุวปฐม กรรมการ 
     10. นางวัลลภา วงศ์ศักดิรินทร ์ กรรมการ 
     11. นางสาวพัชรา ตันจิตตกูล กรรมการ 
     12.  นายรัชภูมิ ทรงส าราญ กรรมการ 
     13.  นางสาวรางวัล สุขี กรรมการ 
     14.  นางสาวแสงจนัทร์ คงอิ่ม กรรมการ 
 
      สมาชิกเข้าร่วมประชุม จ านวน  1,211  คน   (จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด  2,471  คน) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
      1.  นางกัญญา ศรีจิตรพงศ ์ นักวิชาการตรวจสอบบญัชชี านาญการ 
  ผู้แทนส านักงานตรวจสอบบญัชสีหกรณ์    
    จังหวัดนครปฐม 
      2.  นายประเวช กิ่งบู ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
  ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดนครปฐม    
      3.  นางสาวขวัญศิร ิ หวานชืน่ ผู้อ านวยการกลุ่มจดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดนครปฐม    
      4.  ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง ผู้แทนผูส้อบบัญชี  
      5.  นางสาวนิ่มนวล   ดวงโต           ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น.  
      เมื่อสมาชิกสหกรณ์มาครบองค์ประชุม รองประธานกรรมการท าการแทนประธานกรรมการด าเนินการกล่าว
รายงานและเรียนเชิญรองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
และให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการด าเนินการและสมาชิก  จากนั้นรองประธานกรรมการท าการแทนประธานกรรมการและ
เป็นประธานที่ประชุม จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ประธานแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
       1.1  ท่านผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการด าเนินการและท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
ทุกท่าน บัดนี้ ได้ถึงเวลาที่ก าหนดนัดหมายและไดต้รวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ข้าพเจ้าใน
ฐานะประธานที่ประชุมขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ครั้งที่ 46 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จ ากัด และในโอกาสนี้ขอแนะน าท่านผู้มีเกียรติที่ได้กรุณามาเข้าร่วมประชุมให้ท่านสมาชิกทราบเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
 1. นายประเวช  กิ่งบ ู      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1      ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 
 2. นางกัญญา  ศรีจิตรพงศ ์ นักวิชาการตรวจสอบบญัชชี านาญการ  ผู้แทนส านักงานตรวจสอบ 

                       บัญชีสหกรณ์จังหวดันครปฐม 
            3. ดร.ศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง ผู้สอบบัญช ี
            4. นางสาวนิ่มนวล  ดวงโต      ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ที่ประชุมรบัทราบ 
 

   ประธานมอบหมายให้ นายธวัช เม่งเอ๊า กรรมการและเลขานุการ ด าเนินการเสนอรายละเอียดต่อสมาชิก
ในที่ประชุมทราบ 
 

       1.2  การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก สสอค. 
       เลขานุการแจ้งว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) นั้น  ในปี 2564 สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ฯ ถึงแก่กรรมและได้รับเงินสงเคราะห์ฯ ไม่มีสมาชิกถึงแก่กรรม 
 ที่ประชุมรบัทราบ 
 

       1.3  การจ่ายเงินค่าสนิไหมของบริษัทสหประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
       เลขานุการแจ้งว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ก าหนดให้สมาชิกท าประกัน
สินเชื่อเงินกู้สามัญกับบริษัทสหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) นั้น ในปี 2564 ไม่มีสมาชิกถึงแก่กรรม 
 ที่ประชุมรบัทราบ 
 

       1.4  การจ่ายเงินกองทุนบ าเหน็จสมาชิกเกษียณอายุราชการ 
       ประธานแจ้งว่า ตามที่สหกรณ์ฯ ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนบ าเหน็จสมาชิกเกษียณอายุราชการ 
พ.ศ.2562 นั้น มีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 โดยมีสิทธิ์ได้รับเงินจากกองทุนดังกล่าว จ านวน 44 ราย รวม
เป็นเงิน 497,000 บาท ดังรายชื่อตามหนังสือรายงานกิจการสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2564 
       ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินกองทุนบ าเหน็จสมาชิกเกษียณอายุราชการ ในปี 2564 จ านวน 44 ราย รวม
เป็นเงิน 497,000 บาท รายชื่อตามหนังสือรายงานกิจการประจ าปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 
      ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 ตามส าเนารายงานการประชุมในหนังสือรายงานกิจการประจ าปี 2564 
  ประธานแก้ไขรายงานการประชุม วาระที่ 8 หน้า 28 บรรทัดที่ 8   
  จากข้อความเดิม “ประธานจึงขออนุมัติที่ประชุมในการจ่ายเงินช่วยเหลือโควิด 19 แก่สมาชิกทุกคน คนละ 
250 บาท จากหมวดเงินทุนสาธารณประโยชน์” 
    แก้เป็น “ประธานจึงขออนุมัติที่ประชุมในการจ่ายเงินช่วยเหลือโควิด 19 แก่สมาชิกทุกคน คนละ 250 บาท 
จากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ หากไม่เพียงพอจึงจัดสรรจากหมวดเงินทุนสาธารณประโยชน์” 
      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี2563  
 
วาระที่ 3 เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 47 ประจ าปี 2565 
 เลขานุการแจ้งว่าในปี 2564  กรรมการด าเนินการจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามความในพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542  มาตรา 50  และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด พ.ศ.2556 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ข้อ 72  และข้อ 74   จ านวน  7 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จ านวน 1 คน และ
กรรมการด าเนินการ จ านวน 6 คน คือ 
   ประธานกรรมการ  
 ต าแหน่งว่าง             วาระ 1 ปีที่ 1 
 กรรมการด าเนินการ 
   1. นางสาวกนกรัตน์   สามงามตัน     วาระ 1 ปีที่ 2 
   2. นายสรกิจ   โศภิตกุล      วาระ 1 ปีที่ 2 
   3. นางพรจันทร์ ตันธุวปฐม      วาระ 1 ปีที่ 2 
   4. นางสาวรางวัล สุขี      วาระ 1 ปีที่ 2   
   5. นายรัชภูมิ ทรงส าราญ      วาระ 1 ปีที่ 2 
   6. นางวัลลภา วงศ์ศักดิรินทร ์     วาระ 1 ปีที่ 2 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประจ าปี 2565 ตามค าสั่งที่ 01/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 ซึ่ง
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการฯ ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 
6 – 21 มกราคม 2565    มีผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ  ดังต่อไปนี้ 
 

   ต าแหน่งประธานกรรมการ 

      1.  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย 
 

    ต าแหน่งกรรมการ 

      1.  นายนพดล  สุขกล่อมชีพ 
   2.  นายสรกิจ  โศภิตกุล 
   3.  นางสาวกนกรัตน์  สามงามตัน 
  4.  นายพัลลภ  มลคล้ า 
   5.  นางพรจันทร์  ตันธุวปฐม 
   6.  นายรัชภูมิ  ทรงส าราญ 
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   7.  นางสาวรางวัล  สุข ี
   8.  นางสาวภคปภา  นาถะพินธุ 
      9.  นายสุเมธ  ถาวร   
   10. นายวสัน  จันทร์มั่น 
   11. นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
 12. นายธนาวิศุทธ์  ศิริทรัพย์ 
 

  3.1 ตามข้อบังคับข้อ 72 วรรค 6 ก าหนดไว้ว่าในกรณีที่มีผู้สมัครเท่ากับจ านวนกรรมการที่ว่างลง ก็ให้
ลงคะแนนโดยวิธียกมือในที่ประชุม ด้วยต าแหน่งประธานกรรมการมีผู้สมัคร จ านวน 1 คน จึงเสนอที่ประชุมเลือกตั้ง 
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
    ประธานกรรมการ   ได้แก่   
    1. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย     วาระ 1 ปีที่ 1 
 

 3.2 ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ประจ าปี 2565 ดังนี้ 
   กรรมการด าเนินการ  ได้แก ่
   1. นายสรกิจ  โศภิตกุล      วาระ 2 ปีที่ 1 
   2. นางสาวกนกรัตน์  สามงามตัน     วาระ 2 ปีที่ 1          
   3. นางพรจันทร์  ตันธุวปฐม      วาระ 2 ปีที่ 1          
   4. นายนพดล  สุขกล่อมชีพ      วาระ 1 ปีที่ 1          
   5. นายพัลลภ  มลคล้ า      วาระ 1 ปีที่ 1          
   6. นายวสัน  จันทร์มั่น      วาระ 1 ปีที่ 1          
 จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2565  ด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ จ านวน 7 คน และกรรมการทั้ง 7 คน  จะอยู่ในต าแหน่งโดยมีวาระ 2 ป ี 
    ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมติเห็นชอบเลือกตั้งด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการทั้ง 7 คน 
ประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ ทั้ง 7 ต าแหน่ง จะอยู่ในต าแหน่งโดยมวีาระ 2 ปี 
 
วาระที่ 4  เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2564 
   ประธานเรียนเชิญ นางสาวนิ่มนวล ดวงโต ผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นผู้น าเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจ าปีของ
สหกรณ์ 
             ผู้ตรวจสอบกิจการขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการแล้วเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการตามรายละเอียดหนังสือรายงานกิจการประจ าปี 2564 ได้ท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอ่
คณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจ าวันเป็นไปตามระเบียบและเก็บไว้ในที่
ปลอดภัย มีคณะกรรมการตรวจนับเงินสดทุกวัน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่เป็น
อย่างดี การบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่เก่ียวข้อง   เอกสารหลักฐานการลงบัญชีครบถ้วน
สมบูรณ์   
   ที่ประชุมเห็นชอบรับรองผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2564 
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วาระที่ 5  เรื่องรายงานกิจการประจ าปี  2564 
       ประธานให้นายธวัช เม่งเอ๊า เลขานุการ รายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ 
ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ าปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าแล้ว โดยสรุปรายละเอียดดังนี้ 
    1.  จ านวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  จ านวน  2,471  คน  
 2.  ด้านการออม  สหกรณ์ฯ สามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนสูงสุดไมเ่กิน เดือนละ 2,000 บาท 
 3.  ด้านการให้สินเชื่อแก่สมาชิก วงเงินให้กู้สามัญสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท และยังให้กู้สามัญโครงการพิเศษ
ต่าง ๆ รวมทั้งเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยต่ า เพื่อ
ช่วยเหลือและอ านวยประโยชน์แก่สมาชิก 
 4.  ด้านสวัสดิการสมาชิก  ได้จัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และในปี 2564 ก็มีการจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
    5.  ด้านการศึกษา ฝึกอบรม และสัมมนา ในปี 2564 สหกรณ์ฯ ไม่ได้จัดให้มีการสัมมนาแก่สมาชิก เนื่องจากเกิด
สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 หากสถานการณ์ผ่อนคลายดีขึ้นก็จะด าเนินการจัดอบรมสัมมนาต่อไป 
  6.  ฐานะทางการเงิน 
     -  ทุนเรือนหุ้น  รวมเป็นเงิน  1,104,259,590.00  บาท   เพิ่มจากปีที่แลว้  20,430,420.00  บาท 
     -  เงินรับฝาก  รวมเป็นเงิน  125,578,239.58  บาท  เพิ่มข้ึน  10,948,228.58  บาท 
     -  ทุนส ารอง  รวมเป็นเงิน  111,266,866 บาท   เพิ่มข้ึน    6,732,416.26  บาท 
     -  ทุนสะสมตามข้อบังคับ   รวมเป็นเงิน  13,441,782.00 บาท   เพิ่มข้ึน  443,998.66  บาท 
     -  สินทรัพย์ทั้งหมด     รวมเป็นเงิน  1,431,070,834.37 บาท   เพิ่มข้ึน   39,612,540.95  บาท 

7.  การให้เงินกู้แก่สมาชิก ทั้งเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ ในปี 2564 รวมเป็นเงิน  564,557,482.53 บาท 
8. รายได้จากการด าเนินงาน ได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้อ่ืน ๆ รวมเป็นเงิน 76,388,420.68 บาท และมีค่าใช้จ่าย

ทั้งสิ้น  9,070,322.57 บาท  ก าไรสุทธิประจ าปี  67,318,098.11 บาท  ลดลง 6,064.50 บาท    
9.  การใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ รวมเปน็เงิน  420,800  บาท 

          10. ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรของสมาชิก รวมเป็นเงิน 690,000 บาท  มีเงินทุนการศึกษาคงเหลือ 140,400 บาท 
          ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานกิจการประจ าปี 2564 
 
 
 
 

วาระที่ 5.1 เรื่องอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2564 
          ประธานเรียนเชิญ ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง ผู้แทนผูส้อบบัญชี  น าเสนองบการเงินของสหกรณ์ฯ 
    ผู้สอบบัญชีขอบคุณคณะกรรมการด าเนินการและสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี จากนั้น  
น าเสนองบการเงินของสหกรณ์ฯ ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานกิจการประจ าปี  2564 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงิ นสด ประจ าปี 2564 ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเสนอ 
 สมาชิกสอบถาม ดังนี้ 
 นายธนาคม เขมะรัตน์ สมาชิกเลขที่ 3910 สอบถามเร่ืองการตั้งเงินส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ ท าไมต้องตั้งไว้เป็น
ค่าใช้จ่ายสหกรณ์ที่สูง 
   ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นเงินสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เกษียณอายุ เราต้องจ่ายตาม
ระเบียบฯ ซึ่งต้องตั้งส ารองไว้ตามอายุงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละปี ไม่เช่นนั้นในปีที่มีเจ้าหน้าที่
เกษียณอายุ จะท าให้ต้องจ่ายเงินเป็นจ านวนสูงซึ่งจะมีผลกระทบต่อก าไรสุทธิของปีนั้น 
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 นายคุณัตว์ พิธพรชัยกุล สมาชิกเลขที่ 3484 สอบถามเรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในงบการเงิน ว่าหนี้สงสัย
จะสูญ จะไม่ได้หนี้จากลูกหนี้ดังกล่าวคืนใช่หรือไม่ และในงบการเงิน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นยอดติดลบ หมายถึง
อย่างไร 
 ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นการตั้งตามข้อก าหนดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ในการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ โดยตัดเป็นค่าใช้จ่าย หากในปีบัญชีต่อไป ลูกหนี้มีการช าระหนี้ก็จะเป็นรายได้ซึ่งจะ
เป็นก าไรเพิ่มขึ้นในปีถัดไป  ซึ่งในงบการเงิน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นยอดติดลบ หมายความว่าปีนี้สหกรณ์ฯ ได้หนี้สิน
คืนจากการตัดบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของปีที่ผ่านมา  
 
วาระที่ 5.2 เรื่องพิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 
 ประธานเสนอว่า ในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศลิปากร จ ากัด  มีก าไรสุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น 
67,318,098.11 บาท   คณะกรรมการด าเนินการ เห็นสมควรจดัสรรก าไรสุทธิตามความในข้อบังคับของสหกรณ์   
ข้อ  28   ดังนี้                                                              จ านวนเงิน (บาท)            ร้อยละ   
  1.  เป็นเงินส ารองไมน่้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ    6,731,809.81  10.00 
  2.  เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละหนึ่งของก าไรสุทธิ                 30,000.00       0.05   
       แต่ไม่เกิน 30,000 บาท                                                         

ก าไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นนี้อาจจัดสรรดังต่อไปนี้                      
  3.  เป็นเงินปันผลตามหุ้นทีช่ าระแล้ว ในอัตราร้อยละ   4.02  ต่อปี 43,379,002.41           64.44      
  4.  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจ านวนรวมแห่ง -                   
       ดอกเบี้ยเงินกู ้ ร้อยละ     19.57   ต่อปี 13,054,621.70       19.39 
  5.  เป็นเงินโบนัสแก่คณะกรรมการด าเนินการ                  1,387,448.00   2.06 
       เงินโบนัสแก่เจ้าหนา้ที่สหกรณ์  552,552.00 0.82 
       ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ      
  6.  เป็นเงินอุดหนุนทนุการศึกษาบุตรของสมาชิก                    800,000.00         1.19   
  7.  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ                450,000.00       0.67   
  8.  เป็นทุนรักษาระดบัเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น             232,664.19         0.35 
  9.  เป็นกองทุนบ าเหน็จเกษียณอายุราชการ 400,000.00    0.59 
10.  เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือกองทุนต่าง ๆ     300,000.00       0.44 
 67,318,098.11 100.00   
 
 สมาชิกมีข้อแนะน า ดงันี ้
 นายธงชัย  ฉัตรวงศ์พันธ์ ทักท้วงว่า การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอนั้น เห็น
ด้วยทุกรายการ เนื่องจากก าไรสุทธิของปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ยกเว้นการจัดสรรก าไรสุทธิ ในข้อ 5 ซึ่งเป็นเงินโบนัส
แก่กรรมการด าเนินการ จะเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา อัตราร้อยละสูงขึ้น ในขณะที่รายการอ่ืน ๆ ลดลง 
โดยเฉพาะในส่วนของโบนัสแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลดลงจากปีที่ผ่านมา จ านวน 130,000 บาท  
 ประธานชี้แจงว่า เนื่องจากในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ในปีที่ผ่านมา เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 
ท าให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้องสลับกันมาท างานเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่งยังได้รับเงินเดือนเต็มจ านวน 
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      เหรัญญิกชี้แจงว่า ที่ต้องจัดสรรเงินโบนัสของเจ้าหน้าที่ลดลง เพราะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้รับเงินเดือนจากการ
ท างานทุกเดือนอยู่แล้ว ซึ่งเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์สูง เนื่องจากใช้อัตราเงินเดือนจากชุมนุมสหกรณ์ฯ เป็นอัตราที่สูง 
จึงจัดสรรโบนัสให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์น้อยลง 
 นายธงชัย ฉัตรวงศ์พันธ์ เสนอให้ตัดเงินโบนัสของกรรมการ จ านวน 100,000 บาท  เข้าเป็นทุนส ารองของ
สหกรณ์ฯ 
   ประธานกรรมการให้ที่ประชุมยกมือออกเสียงในที่ประชุมระหว่างการจัดสรรก าไรสุทธิตามที่คณะกรรมการ
เสนอ และการจัดสรรก าไรสุทธิโดยตัดเงินโบนัสของกรรมการ เป็นทุนส ารองสหกรณ์ฯ จ านวน 100,000 บาท ตามที่
สมาชิกเสนอ 
 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรก าไรสุทธิโดยตัดเงินโบนัสของกรรมการ เป็นทุนส ารองฯ 
จ านวนเงิน 100,000 บาท ตามที่สมาชิกเสนอ 
  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 โดยจัดสรรเงินโบนัส แก่
กรรมการเป็นทุนส ารองฯ จ านวนเงิน 100,000 บาท 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 จ านวน 67,318,098.11 บาท ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 5.3  เรื่องพิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้ รายจ่าย และแผนงาน ประจ าปี 2565 
         ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประมาณการรายได้  รายจา่ย และแผนงาน ประจ าปี 2565 

ประมาณการรายไดป้ระจ าปี 2565 
 

ที่ รายการ                              แผนปี 2564     แผน 
ปี 2565   

หมายเหตุ                               
ประมาณการ รับจริง ร้อยละ 

 รายได้ดอกเบี้ยและ
ผลตอบแทนจากการลงทุน 
-  ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้                               
-  ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 
-  ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน   
 

รายได้อื่น 
-  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า    
-  รายได้อื่น                                                   

  
 

70,000,000.00 
10,000,000.00 
3,000,000.00 

 
        
       

10,000.00 
    500,000.00 
                                     

 
 

66,829,633.81 
7,278,277.87 
1,910,393.85 

 
 
 

5,800.00 
364,315.15 

 
 

95.47 
72.78 
63.68 

 
 
 

58.00 
72.86 

  
 

70,000,000.00 
10,000,000.00 
3,000,000.00 

 
 
 

     10,000.00 
   500,000.00 
                                     

 
 
จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมืใน
อัตรา 6.50 % ต่อปี จาก
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร/  
สถาบันการเงิน  และเงิน   
ปันผลหุ้นชุมนมุสหกรณ์     
 
จากการรับสมาชิกใหม่      
จากส่วนลดค่าเครื่องเขียน   
แบบพิมพ ์และอื่น ๆ                  

         รวมรายได ้ 83,510,000.00 76,388,420.68  83,510,000.00  
 

ประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565   ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจ าปี  2564 
   ค่าใช้จ่ายทุกหมวดรายการ รวมทั้งสิ้น  จา่ยจริง  เปน็จ านวนเงิน 8,903,217.08 บาท ใช้ไปรอ้ยละ 79.23 
ของงบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 11,237,000.00 บาท  และแผนที่ตั้งไว้ปี 2565  เป็นจ านวนเงิน 12,033,000.00 บาท 
 ทั้งนี้ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
   ส าหรับแผนการด าเนนิงานปี 2565 ตามรายละเอียดรายงานกจิการประจ าปี 2564 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติประมาณการรายได้ รายจา่ย และแผนงาน ตามที่เสนอ โดยถัวจ่ายทุกหมวดรายการ 
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วาระที่ 5.4  เรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี  2565 
         ประธานเสนอว่าตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563 มีมติเลือกตั้ง นางสาวนิ่มนวล  ดวงโต เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจ าปี 2564 นั้น บุคคลดังกล่าว ได้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ ด้วยความถูกต้อง
เป็นประจ าทุกเดือน ตลอดจนให้ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี    
 ในปี 2565 มีผู้เสนอให้บริการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 2 ราย คือ        
    1.  นางผานิต  เกษเกษา  ข้าราชการบ านาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  มีประสบการณ์ดา้นงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบเดือนละ 4,000 บาท (สีพ่ันบาทถ้วน) 
   2. นางพรรณี เชิงชม มีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ และผ่านการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ 
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบกิจการ และการสอบบัญชีสหกรณ์เป็นอย่างดี เสนอ
ค่าตอบแทนการตรวจสอบเดือนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) 
   ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมครั้งที่  1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ได้พิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ โดยคิดค่าบริการตรวจสอบกิจการ เดือนละ 4,000 บาท (สี่
พันบาทถ้วน) และให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งต่อไป 
 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565 
   ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นางผานิต เกษเกษา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2565 ค่าตรวจสอบกิจการเดือนละ 
4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ตามที่ประชุมออกเสียงเลือกตั้ง 
 
วาระที่ 5.5  เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชปีระจ าปี  2565 
 ประธานเสนอว่าตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 มีมติคัดเลือก บริษัท ส านักบัญชีทองเอก  จ ากัด  
โดย นางสาวสุกัญญา พัชรีกร เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ประจ าปี 2564 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน 70,000 บาท 
(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี บุคคลดังกล่าวได้ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ฯ ด้วยความถูกต้อง  และรวดเร็ว ตลอดจนให้
ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี จนท าให้สามารถจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนได้อย่าง
รวดเร็ว 
 ในปี 2565 มีผู้เสนอให้บริการเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ คือ บริษัท ส านักบัญชีทองเอก จ ากัด โดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
คือ ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6541 และขอเสนอ นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 7856 เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง พร้อมทีมงานประมาณ 3 คน เข้าตรวจปีละ 2 - 3 คร้ัง คร้ังละ 2 - 3 วัน เสนอ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ านวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)   
    ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคร้ังที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565  ได้พิจารณาแล้ว มี
มติเห็นชอบให้เสนอ บริษัท ส านักบัญชีทองเอก จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปี 2565 โดยค่าธรรมเนียมสอบบัญชี 
70,000 บาท(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พิจารณาคัดเลือก 
 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  และมีมติมอบให้
คณะกรรมการด าเนินการไปด าเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก  ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พิจารณาไม่เสนอชื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
 ที่ประชุมมีมติคัดเลือก ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6541 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2565 และคัดเลือก นางสาวสุกัญญา พัชรีกร ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 7856 เป็นผู้สอบบัญชีส ารองในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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วาระที่ 5.6  เรื่องพิจารณาก าหนดวงเงินที่สหกรณ์กู้ยืมหรือการค้ าประกัน ประจ าปี 2565 
        ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ ากัด ประจ าปี 2565 ว่าเห็นสมควรก าหนดเป็นจ านวนเท่าใด ซึ่งในปี 2564 สหกรณ์ฯ ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุม
ใหญ่ให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันไว้เป็นจ านวนเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)   
        ส าหรับในปี 2565 คณะกรรมการด าเนินการมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันซึ่ง 
สหกรณ์ฯ อาจกูย้ืมเงินหรือค้ าประกันได้ในวงเงิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 
       จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
        ที่ประชุมมีมติอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี  2565 จ านวนเงิน 100,000,000 บาท 
(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 
 
วาระที่ 5.7   เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ 
  ประธานเสนอว่า ด้วย พ.ร.บ.สหกรณ์(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  ได้ประกาศใช้และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 
พฤษภาคม 2562  และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทและการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ ากัด จึงเสนอพิจารณาข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2565  ดังนี้    
 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
     ข้อ 16. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ า
ประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้า
ตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจาก
ราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 32 (2) จะต้อง
แจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการ
ช าระหนี้สินซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น
เสียก่อน (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตาม
ข้อ 44) 

     ข้อ  16. ความผูกพันของผู้กู้ และผู้ค้ า
ประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้า
ตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจาก
ราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 32 (3) จะต้อง
แจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการ
ช าระหนี้สินซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น
เสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตาม
ข้อ 44 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 32  

 

หมวดที ่5  สมาชิก 
        ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิก
ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
         (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 
         (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
         ก .เป็ นข้ าราชก าร   ลู ก จ้ า งป ระจ า    
พนักงาน   สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ
ลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งชื่อเดียวกับข้าราชการ 
และหรือ ลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งชื่อเดียวกับ
ลูกจ้างประจ า ซ่ึงรับเงินรายได้เป็นรายเดือนจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน     เงินรายได้   หรือ
เงินรายได้โครงการพิ เศษของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้  
หรือ 
          ข .เป็ น ผู้ ด า ร งต า แ ห น่ ง ผู้ บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือฝ่ายบริหารที่เป็น
บุคคลภายนอก 
          ค .เป็ น ข้ า ร า ช ก า รบ า น าญ  ห รื อ

 

หมวดที ่5  สมาชิก 
        ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิก
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
         (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 
        (2) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและ
บรรลุนิติภาวะ 
        (3) เป็นบุคคลที่มี คุณสมบัติอย่างหนึ่ ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
        ก .เป็ น บุ คลาก รสั งกั ดมห าวิท ย าลั ย
ศิลปากร ประเภทข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน ซ่ึงรับเงินเดือนเป็นราย
เดือนประจ าในหน่วยงานต่าง ๆ หรือเงินรายได้
โครงการพิเศษสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ
เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือ   
       ข.เป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนประจ าและหัก 
ณ ที่จ่ายได้ในหน่วยงานต่าง ๆ หรือเงินรายได้
โครงการพิเศษสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
หรือ 

 
เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ 
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมตาม 
พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2562  
มาตรา 4 และสอดคล้องกับบริบทของ
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
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ลูกจ้างประจ ารับบ าเหน็จรายเดือน 
         (3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
         (4)  มิ ได้ เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

       ค .เป็ น ข้ า ร า ช ก า ร บ า น า ญ  ห รื อ
ลูกจ้างประจ ารับบ าเหน็จรายเดือน 
       (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
       (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 

        ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้า
เป็นสมาชิกตามข้อบังคับ(รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่นซ่ึงประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก 
ตามข้อ 37) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบ
ที่ก าหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร
ในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้างานคนหนึ่งรับรอง 
แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
หัวหน้างานหรือเทียบเท่าก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
         เมื่ อ คณ ะก รรม ก ารด า เนิ น ก าร ได้
สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 32  ทั้ง
เห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้  ก็ให้
แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า   และ
ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือใหค้รบถ้วน  แล้ว
เสนอเรื่อง   การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุม
ใหญ่คราวถัดไปทราบ 
          ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับ
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด  ๆ     เมื่อ
ผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการด าเนินการน า
เรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  มติ
แห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณี
ดังว่านี้    ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

        ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้า
เป็นสมาชิกตามข้อบังคับ(รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่นซ่ึงประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก   
ตามข้อ 37) ต้องยื่นใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อ
ถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้โดยต้องมหีัวหน้า
งานของผู้สมัครคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็น
ผู้ด ารงต าแหน่ งไม่ต่ ากว่าหั วหน้ างานหรือ
เทียบเท่าก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
         เมื่ อ ค ณ ะ ก รรม ก า รด า เนิ น ก า ร ได้
ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 32  ทั้ง
เห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้  ก็ให้
แจ้งผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และ
ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือให้ครบถ้วน  แล้ว
เสนอเรื่อง   การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุม
ใหญ่คราวถัดไปทราบ 
         ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับ
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด  ๆ     เมื่อ
ผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการด าเนินการน า
เรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  มติ
แห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดัง
ว่านี้    ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

 

     ข้อ 37. การรับ โอนสมาชิกสหกรณ์ อ่ืน 
สมาชิกสหกรณ์       ออมทรัพย์อื่นซ่ึงย้าย หรือ
โอนมารับราชการในสังกัดตามข้อ 32 (2) หาก
ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัคร
ถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดใน ข้อ 
33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตาม
ข้อ 35 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิม
ได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว 
     การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
หนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

     ข้อ  37. การรับ โอนสมาชิกสหกรณ์ อ่ืน 
สมาชิกสหกรณ์       ออมทรัพย์อื่นซ่ึงย้าย หรือ
โอนมารับราชการในสังกัดตามข้อ 32 (3) หาก
ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัคร
ถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดใน ข้อ 33 
ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 
35 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้
โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว 
     การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
หนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
        ข้ อ  40. การขาดจากสมาชิ กภาพ      
ภายใต้ข้อบังคับข้อ 44 สมาชิกย่อมขาดจาก
สมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
        (1) ตาย 
        (2) ลาออก 
        (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือน
ไร้ความสามารถ 
        (4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
       ข้ อ  40. การข าด จ าก สม าชิ ก ภ าพ      
ภายใต้ข้อบังคับข้อ  44    สมาชิกย่อมขาดจาก
สมาชิกภาพ   เพราะเหตุใด ๆ   ดังต่อไปนี้ 
       (1) ตาย 
       (2) ลาออก 
       (3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้
ความสามารถ 
       (4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 

 
เพื่อให้ถูกต้องตามข้อบังคับ  
ข้อ 32 (2) (ค) (3) 
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        (5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 32 
        (6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 
 

       (5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 32 
เว้นแต่สมาชิกตามข้อ 32 (3) ที่โอน หรือย้าย 
หรือออกจากราชการหรืองานประจ าโดยไม่มี
ความผิดและมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 
       (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ ตามข้อ 42 
       (7) ถกูให้ออกจากบุคลากร ตามขอ้บังคับ 
ข้อ 32 (3) ก. โดยมีความผิด 

 

        ข้ อ  42. ก า ร ให้ อ อ ก จ า ก ส ห ก รณ์                
สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด   ดังต่อไปนี้ 
        (1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
        (2) ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวด
ติดต่อกันหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด  ทั้งนี้โดย
มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
        (3) น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้นั้น 
        (4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับ
เงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
        (5) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน
หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน    
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึง
สามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
        (6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของ
ตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก  หรือ
เมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ใน
ฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพัน
ในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
         (7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย    
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์   
หรือ ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือประพฤติ
การใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่ือสัตย์สุจริต 
แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสื่อมเสียต่อ
สหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์   ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ 
         เมื่ อ คณ ะก รรม ก ารด า เนิ น ก าร ได้
สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ    
ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวน
กรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น
แล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจาก
สหกรณ์ 
        สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ทราบมติการให้ออก  ค าวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 
 

 

      ข้ อ  42. ก า ร ให้ อ อ ก จ า ก ส ห ก ร ณ์                
สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด   ดังต่อไปนี้ 
       (1) ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวด
ติดต่อกันหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด  ทั้งนี้โดย
มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
       (2) น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้นั้น 
       (3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับ
เงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
      (4) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน    หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสาม
คราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
      (5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตน
แก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก  หรือเมื่อจะ
ก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้
หรือผู้ค้ าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สิน
ต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
       (6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย    
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์   
หรือ ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือประพฤติ
การใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่ือสัตย์สุจริต 
แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสื่อมเสียต่อ
สหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์   ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ 
        เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวน
พิ จ า รณ าป ราก ฏ ว่ า  ส ม าชิ ก มี เห ตุ ใด  ๆ    
ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวน
กรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น
แล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจาก
สหกรณ์ 
       สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้
ตรวจสอบกิจการหรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ออกจาก
สหกรณ์ ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 
 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
ขั้นตอน วิธีการด าเนินการถอด
ถ อ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
กรรมการด าเนินการสหกรณ์
แ ล ะ ก า รยื่ น อุ ท ธ รณ์  ก ร ณี
คณ ะ ก รรมก ารด า เนิ น ก าร
สหกรณ์ มีมติให้พ้นสมาชิกภาพ 
พ.ศ.2564 
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          ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือ
ออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มี
ความผิด  สมาชิกที่โอนหรือย้าย   หรือออก
จากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 32 (2) โดย
ไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรือ เป็นคน
ไร้ความสามารถ   หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย    ถ้ามิได้
ลาออกจากสหกรณ์ด้วย   ก็ให้ถือว่าคงเป็น
สมาชิกอยู่   และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมี
หนี้สินไม่เกินค่าหุ้น     สมาชิกเช่นว่านั้น อาจ
ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ ได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ข้อ 44. สมาชิกที่ โอน หรือย้าย  หรือ
ลาออกจากงานโดยไม่มีความผิด  สมาชิกที่โอน
หรือย้าย หรือลาออกจากงาน ตามข้อ 32 (3) 
โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรือ 
เป็ น คน ไร้ ค ว าม ส าม า รถ  ห รื อ เส มื อ น ไร้
ความสามารถ หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย   
ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็น
สมาชิกอยู่ และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมี
หนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้น อาจได้รับ
เงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
        ในกรณีที่สมาชิกออกจากการเป็นบุคลากร
ดังกล่าวในวรรคแรกโดยได้รับบ านาญ ตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือ
รับบ าเหน็จรายเดือน ตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จลูกจ้าง และรับบ านาญ หรือรับบ าเหน็จ
รายเดือน ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อยินยอม
ให้หักเงินบ านาญ หรือบ าเหน็จรายเดือนเป็นเงิน
ค่าหุ้นรายเดือนก็ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะ
สมาชิกทุกประการ 
        สมาชิกที่ไม่มีบ าเหน็จบ านาญ ถ้าออกจาก
การเป็นบุคลากรหรือออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตามวรรคแรก เมื่อยินยอมให้หักเงินค่า
หุ้นรายเดือนจากบัญชีเงินฝากหรือโอนช าระค่า
หุ้นรายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ ก็ให้มี
สิทธิ์และหน้าที่ในฐานะสมาชิกทุกประการ            

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการรับจด
ทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ.2563 

     ข้อ 45. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิก
ที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) นั้น 
สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น
พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มี
สิทธิได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะ
เรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นหรือจะเรียก
ให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดย
ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออก
นั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงิน
รับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
     ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจาก
สมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น 
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่าย
คืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพราย
ต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะ

     ข้อ 45. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิก
ที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) 
นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ ใน
สหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซ่ึงออกเพราะ
เหตุอื่นพร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้าง
จ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้
มีสิทธิได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะ
เรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นหรือจะเรียก
ให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดย
ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออก
นั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงิน
รับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
     ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจาก
สมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น 
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่าย
คืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพราย
ต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะ

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 32 และ 40 
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สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอน
หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ า
ต า ม ข้ อ  32 (2) โ ด ย ไ ม่ มี ค ว า ม ผิ ด นั้ น 
คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
     ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุตามข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับ
ฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้าง
จ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย 
     ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุตามข้อ 40 (5) (6)  นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้าง
จ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงิน
เฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์  หรือหาก
สมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดย
ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลัง
ที่ ประชุมใหญ่ ได้พิ จารณาจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
     ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้ม
จะขาดทุนสะสมให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่า
จะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงินค่าหุ้น
จ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยน าทุน
เรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือ
และหนี้สินทั้งส้ินแล้วน ามาเฉลี่ยโดยใช้จ านวนหุ้น
ทั้งสิ้นเป็นฐานในการค านวณเมื่อสหกรณ์มีการ
ค านวณ 
     มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ 
ไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืน
ต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปีและมูลค่าดังกล่าว
จะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอน
หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ า
ต า ม ข้ อ  32 (3) โ ด ย ไ ม่ มี ค ว า ม ผิ ด นั้ น 
คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
     ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุตามข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับ
ฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้าง
จ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย 
     ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุตามข้อ 40 (5) (6) (7) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้าง
จ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ ในสหกรณ์ คืนให้
ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงิน
เฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์  หรือหาก
สมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับ
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่
ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะ
จ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
     ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้ม
จะขาดทุนสะสมให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่า
จะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่าย
คืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยน าทุนเรือน
หุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและ
หนี้สินทั้งสิ้นแล้วน ามาเฉลี่ยโดยใช้จ านวนหุ้น
ทั้งสิ้นเป็นฐานในการค านวณเมื่อสหกรณ์มีการ
ค านวณ 
     มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ 
ไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อ
หุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปีและมูลค่าดังกล่าวจะต้อง
ไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่า
สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

     ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
     (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
     (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่
ขาดคุณสมบัติตามข้อ 32(2) 
     (3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
     (4) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มต ิและค าสั่งของสหกรณ ์
     (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่
มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
     (6) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว ซ่ึงรับ
อัตราค่าจ้างรายเดือนจากเงินรับฝากหรือเงินอื่น ๆ 
จากหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 

     ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
     (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
     (2) เป็นบุคคลธรรมดา ซ่ึงบรรลุนิติภาวะ และมี
สัญชาติไทย 
     (3) ก. บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของ
สมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ หรือ 
         ข. บุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาด
คุณสมบัติตามข้อ 32 (3) ที่บรรลุนิติภาวะ หรือ 
          ค. พนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว ซ่ึงรับอัตรา
ค่าจ้างรายเดือนจากเงินรับฝากหรือเงินอื่น ๆ จาก
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     (4) เป็นผูท้ี่มีความประพฤติดีงาม 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้ วยการรับจดทะเบี ยนข้อบั ง คับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563 
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     (7) เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรธิดา
ของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 
     (8) เป็นบุคคลในองค์กร หรือหน่วยงานที่ขาด
คุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ 
ข้อ 32 

     (5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มต ิและค าสั่งของสหกรณ ์
     (6) มิ ได้ เป็ นสมาชิกหรือสมาชิ กสมทบใน
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
     ข้อ 56. การให้ออกจากสหกรณ์ของ
สมาชิกสมทบ    
     สมาชกิสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
     (1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
     (2)  ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
     (3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
    (4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสื่อมเสีย
ต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ ์ ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
     ข้อ 56. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิก
สมทบ    
     สมาชิกสมทบอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตใุด ๆ ดังต่อไปนี้ 
     (1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
     (2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
     (3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
มติและค าสั่งของสหกรณ ์
    (4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เส่ือมเสีย
ต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ 
     เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่า สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ  ดังกล่าวข้างต้นนี้
และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียง ไม่
น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่มี
อยู่ทั้ งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิก
สมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ ์

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้ วยการรับจดทะเบี ยนข้อบั ง คับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563 

ไม่มี      ข้อ 60/1. ความรับผิดของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
จ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่
ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
 
 

 

หมวดที ่7  การประชุมใหญ่ 
        ข้อ 68. การแจ้งก าหนดการประชุม
ใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์
มีหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะ
ประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  แต่ถ้าการประชุม
นั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร 
ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ   เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในหนังสือนั้น    และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบล่วงหน้า   ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 
 

หมวดที ่7  การประชุมใหญ ่
        ข้อ 68. การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ 
เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์แจ้ง
เป็นหนั งสือ  หรือทางสื่ออิ เล็คทรอนิกส์อัน
ประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะ
ประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  แต่ถ้าการประชุมนั้น
เป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร 
ทั้ งนี้ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ   เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในหนังสือนั้น    และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบล่วงหน้า   ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 

 
เพื่ อ ให้ ส าม า รถ ด า เนิ น ก า รแ จ้ ง
ก าหนดการประชุม ใหญ่  เมื่ อ เกิ ด
สถานการณ์ไม่ปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่8 คณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ 72. คณะกรรมการด าเนินการ    

ให้ ส ห ก รณ์ มี คณ ะ ก รรม ก า รด า เนิ น ก า ร
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  และ

หมวดที ่8 คณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ 72. คณะกรรมการด าเนินการ      ให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการ
ด าเนินการอีกสิบสี่คน ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง

 
เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บการก าห นด
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อ
เข้ ารับการเลือกตั้ ง เป็ นกรรมการ
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กรรมการด าเนินการอีก  สิบสี่คน  ซ่ึงที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
    ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งใน
ระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการคน
หนึ่ง   และเหรัญญิกคนหนึ่ง   นอกนั้นเป็น
กรรมการ   และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ณ  ส านักงานสหกรณ์ 
              ในกรณีคณะกรรมการหรือกรรมการ
ว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการจ านวนไม่
เกินสิบสามคน เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ ง
กรรมการด าเนินการ คณะกรรมการเลือกตั้ง 
เลือกกันเองให้มีประธานกรรมการเลือกตั้งคน
หนึ่ ง เลขานุ การคนหนึ่ ง ส่ วนที่ เหลือ เป็ น
กรรมการเลือกตั้ง 
             ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการมีอ านาจหน้าที่บริหารจัดการเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์
และเที่ยงธรรม ตลอดจนด าเนินการให้สมาชิก
ที่มาประชุมใหญ่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 
            ถ้ามีความจ าเป็นคณะกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการอาจขอให้
คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกมาร่วมด าเนินการจัดการเลือกตั้ง
ด้วยก็ได้ ค่าใช้จา่ยในการเลือกตั้งให้สหกรณ์จ่าย
ตามมติของคณะกรรมการด าเนินการ 
            การออก เสี ย งเลื อกตั้ งก รรมการ
ด าเนินการ ให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับเท่านั้น 
เว้น แต่ มี เหตุ อั น จ า เป็ นและส า คัญ ไม่ อ าจ
ลงคะแนนลับได้ หรือในกรณีที่มีผู้สมัครเท่ากับ
จ านวนกรรมการที่ว่างลง ก็ให้ลงคะแนนโดยวิธี
ยกมือ ระหว่างเวลาที่สมาชิกใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งให้ถือเป็นวาระหนึ่งของการประชุมใหญ่ 
              หลัก เกณฑ์หรือการบริหารการ
จัดการเลือกตั้ ง ตั้ งแต่การับสมัครจนถึงวัน
ประกาศผู้ ได้ รับ เลือกตั้ งให้คณะกรรมการ
ด าเนินการประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อน
การเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
 ห้ า ม ไม่ ให้ บุ ค ค ล ซ่ึ งมี ลั ก ษ ณ ะ
ดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
      (1)  เคยได้ รับ โทษ จ า คุก โดยค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 
    (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้

จากสมาชกิ โดยใช้วธิีสรรหามาจากสมาชิกในแต่
ละเขต เพื่อน าเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่
ก าหนดไว้ในระเบียบว่าดว้ยการสรรหาบุคคลเพื่อ
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการของ
สหกรณ์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากทีป่ระชุม
ใหญ่ 
     สหกรณ์ต้องมกีรรมการอยา่งน้อยหนึ่งคน 
ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การ
บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้าน
อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติก าหนด 
     ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่าง
กันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ
เหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิด
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส านักงานสหกรณ์ 
หรือประกาศทางอิเล็กทรอนิกส ์
     ในกรณีคณะกรรมการหรือกรรมการว่างลง
เพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการจ านวนไม่
เกินสิบสามคน เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการ คณะกรรมการเลือกตั้ง
เลือกกันเองให้มีประธานกรรมการเลือกตั้งคน
หนึ่ง เลขานุการคนหนึ่ง ส่วนที่เหลอืเปน็
กรรมการเลือกตั้ง 
     ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการมีอ านาจหนา้ที่บริหารจัดการเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์
และเท่ียงธรรม ตลอดจนด าเนินการให้สมาชิก
ที่มาประชุมใหญ่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 
     ถา้มีความจ าเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการอาจขอให้คณะกรรมการ
ด าเนินการแต่งตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
มาร่วมด าเนินการจัดการเลือกตั้งด้วยก็ได้ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้สหกรณ์จ่ายตามมติ
ของคณะกรรมการด าเนินการ 
     การออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ ให้กระท าโดยวธิีลงคะแนนลับเท่านั้น
เว้นแต่มีเหตุอันจ าเป็นและส าคัญไม่อาจ
ลงคะแนนลับได้ หรือในกรณี ที่มีผู้สมัครเท่ากับ
จ านวนกรรมการที่วา่งลง ก็ให้ลงคะแนนโดย   
วิธียกมือ ระหวา่งเวลาที่สมาชกิใช้   สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งให้ถือเป็นวาระหนึ่งของการประชุม
ใหญ่ 
     หลกัเกณฑ์หรือการบรหิารการจัดการ
เลือกตั้ง ตั้งแต่การรับสมัครจนถึงวันประกาศผู้
ได้รับเลือกตั้งให้คณะกรรมการด าเนินการ
ประกาศให้สมาชกิทราบล่วงหนา้ก่อนการ
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าสบิห้าวัน 

ด าเนินการ 
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ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
     (3)  เคยถู ก ให้ พ้ น จากต าแหน่ ง
กรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ต าแหน่ งกรรมการตามค าสั่ งนายทะเบียน
สหกรณ์ 
     (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้
ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่ 
    (5)  สมาชิกซ่ึงผิดนัดการช าระ
เงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนดัถึงปีที่
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ   เว้นแต่การผิดนัด
นั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
    (6)  ผู้ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
              (7) เคยถูกสั่ งให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
              (8) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการใน
สหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
              (9)  เป็นบุคคลที่มีลักษณะตอ้งห้าม
ตามระเบียบที่นายทะเบยีนสหกรณ์ก าหนด 

ไม่ม ี      72/1 ห้ามมิให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปนี้
เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
      (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ 
      (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือ
ผู้จัดการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่ สุดให้พ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามค าสั่ งนาย
ทะเบียนสหกรณ ์
      (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก
จากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
      (5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่ง
เลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม      
      (6) ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์
ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อน
วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท าสัญญา
จ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 
      (7) ผู้ซ่ึงถูกสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกหรือรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ฟ้องด าเนินคดีในทางแพ่งหรือทาง
อาญาในข้อกล่าวหาที่กระท าให้สหกรณ์เสียหาย 
หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ชดใช้ค่าเสียหาย
แก่สหกรณ์ในการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  
     (8) เค ย ถู ก ธน าค า รแ ห่ งป ระ เท ศ ไท ย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ตามความในมาตรา 52 (5) (6) และ 
(7) แก้ไขโดยมาตรา 18 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2562 
ตามกฎกระทรวง การด าเนินงานและ
การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 
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สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มี
อ าน าจในการจัดการ ห รือที่ ป รึกษ าของผู้
ให้บริการทางการเงินซ่ึงอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่
ก าหนดห้ามด ารงต าแหน่งดังกล่าวแล้วหรือได้รับ
การยกเว้นจากหน่วยงานก ากับดูแล แล้วแต่กรณี 
     (9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ
หรือการด าเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่ นหรือฉ้อโกง
ประชาชน 
     (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

       (11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์
อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
     (12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ ซ่ึงพ้นจาก
ต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี หรือ
เป็นผู้จัดการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งกรรมการ
ของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี 
     (13) ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า
เก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่
ได้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการหรือวันที่ท า
สัญญาจ้างเป็นผู้ จัดการหรือ ในขณะที่ ด ารง
ต าแหน่งนั้น 
     (14) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 

        ข้อ 74. ก าหนดเวลาอยู่ ในต าแหน่ง   
คณะกรรมการด าเนินการมีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเร่ิมแรก
เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง   ให้กรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน
หนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดย
วิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่า
เป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้
กรรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบ
วาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากต าแหน่งสลับกัน
ไปทุก ๆ ป ี 
        เมื่อครบก าหนดแล้ว หากยังไม่มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการด าเนินการชุดเดิมรักษาการไป
จน ก ว่ า จ ะมี ก ารเลื อ ก ตั้ ง คณ ะกรรม ก าร
ด าเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบ
วันนับแต่วันครบวาระ 
       กรรมการด าเนินการซ่ึงพ้นจากต าแหน่ง
อาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน 
       ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจาก

        ข้อ  74. ก าหนดเวลาอยู่ ในต าแหน่ง   
คณะกรรมการด าเนินการมีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเร่ิมแรก
เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง   ให้กรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน
หนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดย
วิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็น
การพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปให้
กรรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบ
วาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากต าแหน่งสลับกัน
ไปทุก ๆ ปี  
        เมื่อครบก าหนดแล้ว หากยังไม่มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งที่
ว่างลงตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งที่ว่างลง
ตามวาระ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
       กรรมการด าเนินการซ่ึงพ้นจากต าแหน่ง
อาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน  กรรมการด าเนินการที่ด ารง

 
เพื่อให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ 
กรณีการนับวาระและเว้นวาระของ
กรรมการ 
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ต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการด าเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้ งใหม่อยู่ ในต าแหน่ งได้ เช่น เดียวกับ
กรรมการด าเนินการชุดแรก และให้น าความใน
วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ต าแหน่งครบสองวาระติดต่อกัน ต้องเว้นระยะ
เป็นเวลาหนึ่งปีบัญชี 
       กรณีต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง 
หากกรรมการด าเนินการที่ยังอยู่ ในต าแหน่ง
ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ งในต าแหน่ ง
ดังกล่าวต้องลาออกจากต าแหน่งกรรมการ
ด าเนินการเดิมของตนเสียก่อนและให้ถือว่าเป็น
การพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
       ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจาก
ต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการด าเนินการที่
ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการด าเนินการชุดแรก และให้น า
ความในวรรคแรกมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

     ข้อ 76. การพ้นจากต าแหน่ง   กรรมการ
ด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
     (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
     (2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการด าเนินการ หรือลาออกต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
     (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
     (4) เข้ารับต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์นี้ 
     (5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่
ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย 
     (6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือ
รายตัว 
     (7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ
หรือรายตัว 
     (8) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 
     ให้กรรมการด าเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม 
(7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบ
ค าสั่ง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด 
     กรณี ที่ ที่ ประชุมใหญ่ ลงมติถอดถอนให้
กรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ใหม่ทั้ งคณะอยู่ ในต าแหน่ งได้ เช่น เดียวกับ
คณะกรรมการด าเนินการชุดแรก 

     ข้อ 76. การพ้นจากต าแหน่ง   กรรมการ
ด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุ
อย่างหนึ่งอยา่งใด ดังต่อไปนี้ 
     (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
     (2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการด าเนินการ หรือลาออกต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
     (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
     (4) เข้ารับต าแหน่งหนา้ที่ประจ าในสหกรณ์นี้ 
     (5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่ง 
เงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ 
     (6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือ
รายตัว 
     (7) นายทะเบยีนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ
หรือรายตัว 
     (8) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 
     ให้กรรมการด าเนินการผู้มีสว่นได้เสียตาม (7) 
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้
ภายในสามสบิวันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง ค า
วินิจฉยัของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ให้
เป็นที่สุด 
     เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวน
พิจารณาปรากฎว่ากรรมการด าเนินการมีเหตุตาม 
(8) และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่
ทั้งหมดในขณะนั้น ยกเว้นผู้มีสว่นได้เสีย ก็เป็นอัน
ถือว่ากรรมการด าเนินการรายนั้นต้องพน้จาก
ต าแหน่ง 
     กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้
กรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้
ที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในต าแหน่งได้
เช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการชดุแรก 
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หมวดที ่9 ผู้จัดการและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 
        ข้อ 92. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ          
คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก
บุ ค คลที่ มี ค ว าม ซ่ื อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต  มี ค ว าม รู้
ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้ง
หรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็น
บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2)   
(3) (4) ในการจ้างผู้จัดการต้องท าหนังสือสัญญา
จ้างไว้ เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 
         ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้
ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่
ดังก าหนดไว้ในข้อ 94 เป็นลายลักษณ์อักษร 
        ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
ก าหนดระเบี ยบของสหกรณ์ เกี่ ยวกับการ
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง         
การก าหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ          
และการให้ออกจากต าแหน่งของผู้จัดการ
สหกรณ์ 
 

หมวดที ่9 ผู้จัดการและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 
        ข้อ 92. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ          
คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก
บุ ค ค ล ที่ มี ค ว าม ซ่ื อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต  มี ค ว าม รู้
ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือ
จ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็น
บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72/1 (1) (2)   
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
ในการจ้างผู้จัดการต้องท าหนังสือสัญญาจ้างไว้
เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการด าเนินการ
เรียกให้มีหลักประกันเป็นไปตามกฎหมาย 
         ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้
ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่
ดังก าหนดไว้ในข้อ 94 เป็นลายลักษณ์อักษร 
        ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
ก าหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก
ห รื อ ส อ บ คั ด เลื อ ก  ก า รแ ต่ งตั้ ง ห รื อ จ้ า ง         
การก าหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ          
และการให้ ออกจากต าแหน่ งของผู้ จัดก าร
สหกรณ์ 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ 
พ.ศ.2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติมตาม 
พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2562  
กฎกระทรวง ว่าด้วยการด าเนินงาน 
และการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตยูเน่ียน พ.ศ.2564 
 
 

 

         ข้อ 97. การมอบหมายงานในหน้าที่
ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการ ถ้าสหกรณ์ยัง
มิ ได้มี การจัดจ้ างและแต่ งตั้ งผู้ จั ดการ  หรือ
สหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ในต าแหน่งอื่นด้วยได้ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้
ก รรมการด า เนิ นก ารคน ใดคน หนึ่ งต ามที่
เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี 

         ข้อ 97. การมอบหมายงานในหน้าที่
ผู้จัดการ ภายใน ห้าปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
สหกรณ์  ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและ
แต่งต้ังผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะ
จัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในต าแหน่งอื่นด้วยได้ ให้
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายงานในหน้าที่
ผู้จัดการให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใดคนหนึ่งตามที่
เห็นสมควร 

 

       ข้ อ  100. เจ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง ส ห ก ร ณ์   
นอกจากต าแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัด
จ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นตามความจ าเป็น
เพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคล
ที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2) (3) (4)  
ทั้งนี ้ตามระเบียบของสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 

       ข้ อ  100. เจ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง ส ห ก ร ณ์   
นอกจากต าแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัด
จ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นตามความจ าเป็น 
เพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคล 
ที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72/1 (1) (2) (3) (4)  
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ตาม
ระ เบี ยบ ข อ งสห ก รณ์  ซ่ึ งคณ ะก รรม ก าร
ด าเนินการก าหนด 
 
 
 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
       ขอ้ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุม
ใหญ่ เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู้มี
คุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิ จ 
การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ สหกรณ์เป็นการ
ประจ าปี จ านวนหนึ่งคน   
        ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ จะ เลื อกตั้ งก รรมการ
ด าเนินการ หรือผู้ซ่ึงด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ า
ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
       ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซ่ึงเป็น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และเป็นผู้ที่มี
คุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การ
บัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การ
สหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
และมี คุณ สมบั ติ เป็ นผู้ ผ่ านการอบรมการ
ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการับรองหลักสูตรจาก

 
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบยีน
สหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563 
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  รวมทั้ งไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ านวนหน่ึงคน 

 
ไม่มี         ข้อ 102/1 ขั้นตอนวิธีการรบัสมัครและ

การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  
        ให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศ
ขั้นตอนและวธิีการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่และให้
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการกอ่นวันประชุมใหญ่ และ
พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ
นายทะเบยีนสหกรณ์ก าหนดเพื่อน าเสนอชื่อผู้ที่
ผ่านการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
ตามประกาศ โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่
ด้วย และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้
ตรวจสอบกจิการ หากมีคะแนนเท่ากันให้
ประธานออกเสียงเพิ่มอกีหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้
ขาด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนน
รองลงมาเป็น ผู้ตรวจสอบกิจการ ส ารองหนึ่งคน 
        กรณีผู้ตรวจสอบกจิการคนใดต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามข้อ 103/1 (2) (3) (4) หรอื (5) ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการส ารองเข้าปฏิบัติหนา้ที่ได้ทันที
เท่าระยะเวลาที่เหลอือยูข่องผู้ซ่ึงตนแทนหรือ
จนกวา่จะมกีารเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 

 

     ข้อ 103. การด ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกจิการอยู่ใน
ต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ 
ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัตหิน้าที่ไปพลางกอ่น 
     ผู้ตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น   อาจได้รับ
เลือกตั้งซ้ า 
 

     ข้อ 103 การด ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจ
หน้าที่ตรวจสอบการอยู่ในต าแหน่งได้มี
ก าหนดเวลา สองปีบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบ
ก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่  
     ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหนง่ตาม
วาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้ 
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
     กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้
ตรวจสอบกจิการก่อนครบวาระ ให้ก าหนด
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งผู้
ตรวจสอบกจิการคนใหม่ ในคราวประชมุใหญ่คร้ัง
แรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจาก
การเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนบัวาระการ
ด ารงต าแหน่งของผู้แทนต่อเนื่องจากผู้ทีต่นมา
ด ารงต าแหน่ง 
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ไม่มี      ข้อ 103/1 การขาดจากการเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการตอ้งขาด
จากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
      (1) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
      (2) ตาย 
      (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่น
ต่อประธานคณะกรรมการด าเนินการและให้มีผล
วันที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มี
มติรับทราบ 
      (4) ที่ประชมุใหญข่องสหกรณ์ลงมตถิอดถอนผู้
ตรวจสอบกิจการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา หรอืนิติบุคคล 
ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรอืรายบคุคล 
      (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่า
ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 

ข้อ 104. อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี ้คือ 
         (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี 
ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและ
ข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

         (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของ
การด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ล ะ อ า จ ให้ ข้ อ แ น ะ น า แ ก่
คณ ะกรรมการด า เนิ น ก าร ผู้ จั ด ก ารและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ทั้งทางวิชาการและทาง
ปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 

         (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ
หลักประกัน 
         (4) ตรวจสอ บ การป ฏิ บั ติ งาน ต าม
แผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ สหกรณ์ 
         (5) ติ ดตาม ผลการด า เนิ น งาน ขอ ง
คณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน  ข้ อบั งคับ  ระเบี ยบ  มติ   
ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
         (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์
หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนิน
กิจการของสหกรณ์ 
         ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผล
การตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนคราวถัดไป 

          ข้อ 104. อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ตรวจสอบการ
ด าเนินงานทั้ งปวงของสหกรณ์  ทั้ งด้านการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้าน
ปฏิบัติการในการด าเนินธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบ
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
        (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก
บัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
        (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินการของคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบของสหกรณ์ 
       (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ เพื่อให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์  ข้อบังคับ และระเบียบของ
สหกรณ์  รวมทั้ งค าสั่ งนายทะเบียนสหกรณ์ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
       (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการ
ควบ คุม  ดู แลรักษ าทรัพ ย์สิ น ของสหกรณ์ 
วิเคราะห์และประเมินผลความมีประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์  เพื่ อ ให้การใช้
ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า           
      (5) ตรวจสอบและติดตามการด าเนินการ
ของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกตหรือ
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แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีต่อที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
         หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ 
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์แก้ไขโดยมิชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 

ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการด าเนินงานที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี 
 

ไม่มี       ข้อ 104/1 การรายงานผลการตรวจสอบ  ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้ าที่ รายงานผลการ
ตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรประจ าเดือนและ
ประจ าปี  เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้ ง
ข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อแจ้งผล
การตรวจสอบประจ าเดือนที่ผ่านมา เข้าร่วม
ประชุมใหญ่ เพื่ อรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
        กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก หรือ
สหกรณ์มีการปฏิบัติไม่ เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือค าแนะน าของทาง
ราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม
หรือค าสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้
แจ้งผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการทันทีเพื่อด าเนินการแก้ไข และให้
จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวต่อส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์  และส านักงานสหกรณ์จังหวัด
โดยเร็ว 
        ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้
รายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ข้อสังเกตของสหกรณ์ ไว้ ในรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการด้วย 
 

 

       ข้อ 105. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบ
กิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบเพือ่แก้ไขโดยเร็ว   
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่
แจ้งนั้น 

 
 

       ข้อ 105. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบ
กิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติ
ผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 
หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้อง
แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทราบโดยเร็ว 
และผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้ง
นั้น 
       การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบ
กิจการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ 
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ไม่มี        ข้ อ  1 0 5 /1  ส ห ก รณ์ มี ห น้ า ที่ ต่ อ ผู้
ตรวจสอบกิจการดังนี้ 
      (1) อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่
ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการให้ค าชี้แจงตอบข้อ
ซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร
หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 
     (2) ก าหนดระเบียบวาระการประชุมให้
ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจ าเดือนและจัดท าหนังสือเชิญให้
ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ทุกครั้ง 
     (3 ) พิ จารณาปฏิบัติตามข้อสั งเกตและ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การ
ด าเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 
 

 

ไม่ม ี      113/1 นับแต่วันที่ขอ้บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2565 ใช้บังคับ ระเบียบใดซ่ึงสหกรณ์
ถือใช้อยู่กอ่นวันที่ขอ้บังคับนี้ถือใช้และไม่ขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบไปก่อน 
จนกวา่จะได้ก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ 
     ให้คณะกรรมการด าเนินการคงด ารงต าแหน่ง
ต่อไปจนกวา่จะครบวาระตามทีก่ าหนดในข้อบังคับ
เดิมของสหกรณ์ 
 

 

   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับตามเสนอ 
 
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ     
 ประธานแจ้งว่า มีสมาชิกมีข้อแนะน า ดังนี้ 
   นายธงชัย ฉัตรวงศ์พันธ์ เสนอแนะว่า การค้ าประกันของผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ ปัจจุบันระเบียบของสหกรณ์ฯ 
ก าหนดให้สมาชิกที่จะเกษียณฯ ใน 3 ปี ไม่สามารถค้ าประกันได้ และถ้าหากการค้ าประกันของลูกจ้างชั่วคราว ก าหนดให้
สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่มีค่าหุ้นและอายุการเป็นสมาชิกตามที่ก าหนด จะสามารถค้ าประกันได้หรือไม่ และสมาชิกที่
ได้รับสวัสดิการโสด สมาชิกที่ไม่มีบุตร ได้รับเงินสวัสดิการเพียงครั้งเดียว จะสามารถพิจารณาเพิ่มข้ึนได้หรือไม่ 
 นางนฤมล บุญญานิตย์ เสนอแนะว่าการให้ทุนการศึกษาสมาชิกประจ าปี สมาชิกที่รับเป็นบุตรบุญธรรม ไม่
สามารถรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ สามารถแก้ไขระเบียบฯ ให้สมาชิกที่มีบุตรบุญธรรมตามกฎหมายสามารถได้รับ
สิทธิ์ดังกล่าวได้หรือไม่ และเสนอแนะให้จัดสรรทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสนับสนุนส านักหอสมุดกลาง และเสนอแนะใน
เร่ืองที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญด้านต่าง ๆ ในงานสหกรณ์  
   ที่ประชุมรบัทราบและจะรับค าแนะน าจากสมาชิกไปพิจารณาในการด าเนนิการต่อไป 
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   ประธานตอบข้อซักถามต่าง ๆ จากสมาชิกเป็นที่พอใจแล้ว  ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม
และสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมแล้วกล่าวปิดประชุม 
 
 เลิกประชุมเวลา 13.45 น.                                                    
 
                   (ลงชื่อ)             สมบัติ  มกุดา      ประธานทีป่ระชุม 
                                                                           (นายสมบัติ  มุกดา) 
                               รองประธานกรรมการ  ท าการแทน 
          ประธานกรรมการ 
                       
                                 (ลงชื่อ)     ธวัช  เม่งเอ๊า      ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                           (นายธวัช  เม่งเอ๊า)  
                                                                    เลขานุการ 
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วาระท่ี 3   เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 

            3.1   เร่ืองรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2565 
 

รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2565 

------------------------------------- 

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
  ตามมติที่ประชุมสามัญประจ าปี  2564  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2565   ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร   จ ากัด    ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่           
31 ธันวาคม 2565 นั้น 
  ข้าพเจ้าได้ท าการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ
เป็นประจ าทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ ข้าพเจ้าขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปี โดยสรปุดังนี้ 

1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 

1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุมภายในด้านการเงิน 

1.3  เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานดา้นอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 

2. ขอบเขตของการตรวจสอบ 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบญัชีตามเอกสารหลักฐาน 

2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 

2.3 ตรวจสอบการด าเนนิงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

และมติที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

2.4 ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามแผนงานและงบประมาณของสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ตามมตทิี่ประชุมใหญ่

สามัญประจ าป ี

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข 

3.1 ผลการด าเนินงาน 

                  ณ วันวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สหกรณ์มีทุนด าเนินงานทั้งสิ้น 1,440,432,715.28 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
จ านวน 9,361,880.91 บาท  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.65  ในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น  จ านวน  78,009,851.10 บาท  
มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน 10,969,926.91 บาท มีก าไรสุทธิ จ านวน 67,039,924.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.03 ของ
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน ลดลงจากปีก่อน จ านวน 278,173.92 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.41 
เนื่องจากรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 1,621,430.42 บาท แต่ก็มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 
1,899,604.34 บาท ซึ่งท าให้ค่าใชจ้า่ยสงูกว่ารายได้ จ านวน 278,173.92 บาท 
          3.2 ด้านการบัญชี 
                สหกรณ์ใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดย บริษัท So-At Solution ในการบนัทึกบัญชี และประมวลผลดา้นทุนเรือนหุ้น 
ระบบเงินให้กู้แก่สมาชิก และระบบเงินรบัฝาก การบันทึกบัญชมีีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีครบถ้วน การบนัทึก
บัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบนั มีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือทุนเรือนหุ้น ลูกหนี้เงินให้กู้และเงินรบัฝากเปน็ประจ าทุกเดือน 
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               3.3  ด้านการเงิน 
                       ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ จ านวน  90,273.01 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี เป็นไปตามระเบียบ
ก าหนดไว้ โดยระเบียบว่าด้วยการรับ - จ่ายและเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ก าหนดให้เก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกินวันละ 
200,000.00 บาท ของแตล่ะสาขา 
               3.4 ด้านเงินฝากธนาคาร 
                      ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีเงินฝากธนาคาร จ านวน 12 บัญชี เป็นเงิน 49,306,022.64 บาท และกระแสรายวัน
เป็นเงิน 2,000.00 บาท เปรียบเทียบยอดเงินฝากคงเหลือตามสมุดคู่ฝากของธนาคารกับบัญชีคุม มียอดคงเหลือตรงกันส่วน
ธนาคารที่มียอดต่างกันสหกรณ์ได้จัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารประกอบแล้ว 
               3.5  ด้านสินเชื่อ 
                        ณ วันสิน้ปี สหกรณ์มียอดลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ ดังนี้ 

     เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   จ านวน            10,890,170.00 บาท 
     เงินกู้สามัญ   จ านวน           746,494,486.72 บาท 

   เงินกูพ้ิเศษ                   จ านวน           364,397,866.81 บาท 
   รวมลูกหนี้เงินให้กู ้       1,121,782,523.53 บาท 

                         การจ่ายเงินกู้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้และมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เอกสารหลักฐาน
ประกอบการจ่ายเงินกู้ครบถ้วน ตรงตามรายงานการอนุมัติการจ่ายเงินกู้  
                         ณ วันสิน้ป ีมีดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ จ านวน 993,339.14 บาท 
               3.6  ด้านการเงินลงทุนและเงินฝากสหกรณ์อ่ืน  
                           สหกรณ์ลงทุนโดยการซื้อหุ้น ดังนี้  
                           หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด   จ านวน  35,000,000.00 บาท 
                           หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ ากัด  จ านวน        15,750.00 บาท 
                           หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ ากัด    จ านวน       200,000.00 บาท 
                                        รวมเงินลงทุน    จ านวน  35,215,750.00 บาท 
                          เงินฝากสหกรณ์อื่น ดังนี้ 
                             เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 สหกรณ์ ดังนี้ 
                           สหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด   จ านวน  22,669,191.11 บาท 
                           สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด   จ านวน   67,528,607.05 บาท 
                            เงินฝากประจ า 2 สหกรณ์ ดังนี ้
                           ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน  115,000,000.00 บาท 
                           ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ ากัด  จ านวน     15,000,000.00 บาท 
                                       รวมเงินฝากสหกรณ์อื่น  จ านวน   220,197,798.16 บาท 
                           การลงทุนและเงินฝากสหกรณ์อ่ืน เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
แห่งชาติ ระหว่างปีมีสหกรณ์ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน จ านวน 1,936,311.83 บาท และดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น 
จ านวน 5,644,514.02 บาท ในจ านวนนี้เป็นดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อ่ืนค้างรับ จ านวน 1,850,863.17 บาท 
ข้อสังเกต การน าเงินไปลงทุนหรือฝากสหกรณ์ อ่ืน สหกรณ์ควรพิจารณาและเพิ่มความระมัดระวัง รวมถึงติดตาม
สถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์อื่นที่สหกรณ์น าเงินไปลงทุนหรือฝากอย่างต่อเนื่อง 
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                3.7  ด้านเงินรับฝากจากสมาชิก 
                            ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สหกรณ์มียอดเงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือ ดังนี้  
                             เงินรับฝากประจ า   จ านวน   14,197,536.15 บาท 
                             เงินรับฝากออมทรัพย์    จ านวน   70,274,586.15 บาท   
                             เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ    จ านวน   29,591,708.34 บาท   
                              รวมเงินรับฝากจากสมาชิก   จ านวน 114,063,830.64 บาท            
                3.8  ด้านทุนของสหกรณ์  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย 
                             ทุนเรือนหุ้น    จ านวน   1,117,101,630.00 บาท 
                             ทุนส ารอง     จ านวน     118,098,675.81 บาท 
                             ทุนสาธารณประโยชน์   จ านวน        1,539,840.00 บาท 
                             ทุนการศึกษาบุตร   จ านวน          112,400.00 บาท 
                             ทุนรักษาระดับอัตราเงนิปนัผล  จ านวน        9,238,342.19 บาท 
                             ทุนสะสมเพื่อการจัดตั้งส านักงาน  จ านวน        2,231,014.00 บาท 
                             กองทุนบ าเหน็จเกษียณอายุราชการ  จ านวน          518,000.00 บาท 
                             ก าไรสุทธิประจ าปี    จ านวน      67,039,924.19 บาท 
                              รวมทุนของสหกรณ์   จ านวน 1,315,879,826.19 บาท            
                         ในระหว่างปีสหกรณ์มีการจ่ายทุนต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยจ่ายทุนต่าง ๆ 
ทั้งสิ้น จ านวน 1,487,850 บาท 
                3.9  การใช้จ่ายเงินตามงบประมาณและประมาณการรายจ่ายประจ าปี 
                       ใน 2565 สหกรณ์ใช้จ่ายเงินอยู่ภายในวงเงินงบประมาณและประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่ 
                         

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                                                                                                                                                                                 
(นางผานิต  เกษเกษา)     

                                                                               ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

 

ที่อยู่ 184 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร.061-4133353 
วันที่  26  มกราคม 2566 
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 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 

รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สินและทนุของสหกรณ์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

(ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีสหกรณ์แล้ว) 

  สินทรัพย ์     ล้านบาท %   หนี้สิน   ล้านบาท % 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 

  49.40   3.43  เงินรับฝาก 
  

       114.06  7.92  

เงินฝากสหกรณ์อื่น 
  

220.20  15.29  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 

          0.83  0.06  

เงินลงทุน 
  

             35.21   2.44  หนี้สินอื่น 
  

          9.66  0.67  

เงินให้กู้ยืม     1,133.08  
 

    รวมหนี้สิน 
 

       124.55  8.65  

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ       2.18  1,130.90  78.51    ทุนของสหกรณ์ 
 

  

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 
  

   0.99 0.07  ทุนเรือนหุ้น 
 

    1,117.10  77.55 

ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรบั    1.85  0.13  ทุนส ารอง 
  

       118.10   8.20  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น    0.21  0.01  ทุนสะสมตามข้อบังคับและอื่น ๆ         13.64   0.95  

อุปกรณ์-สุทธิ 

 

   0.41  0.03  ก าไรสุทธิ (ประมาณการ) 
 

        67.04  4.65  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

 . 1.26 0.09 รวมทุนของสหกรณ์ 
 

    1,315.88  91.35  

  รวมสินทรัพย ์                 1,440.43  100.00  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์     1,440.43  100.00  

             
 

     

     เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจ านวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนส ารอง ไม่ม ี
      เงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 42 

  

ไม่ม ี

      เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกทีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได ้
      

     เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไมก่่อให้เกิดรายได ้
 

ไม่ได้ให้สหกรณ์อื่นกูย้ืมเงิน 
  

     สินทรัพย์ที่น าไปค้ าประกันเงนิกู้ยืม 
  

ไม่มเีนื่องจากไมไ่ด้กู้ยมืจากแหล่งเงินกู้ยืมอื่น 
      สินทรัพย์ที่น าไปค้ าประกันเงนิฝาก 

  

ไม่มเีนื่องจากสหกรณไ์ม่ได้รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 

     หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา้(สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) ไม่มเีนื่องจากสหกรณไ์ม่ได้ถูกฟ้องร้องจากเหตุใดๆ 

     อื่น ๆ 
     

ไม่มเีหตุอื่นใดจากท่ีปรากฏหรืออาจจะเกิดขึ้น 
 

 

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง 
   

                               
     

                                               (นางสุกานดา   นิ่มนวล)     

                                                   ผู้จัดการสหกรณ ์     

                                               วันท่ี 26 มกราคม 2566     
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 3.2   เร่ืองรายงานกิจการประจ าปี 2565 
 
 
 
เรียน  ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด  ทุกท่าน  
  
          ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ในปี 2565 คณะกรรมการ
ด าเนินการบริหารงานด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสินเชื่อ และการลงทุน ติดตามเร่งรัดหนี้สิน 
และดูแลผลประโยชน์ของสหกรณ์เพื่อสมาชิกอย่างสุดความสามารถ  อีกทั้งได้รับการสนับสนุนและความ
ไว้วางใจจากสมาชิก ท าให้สหกรณ์ด าเนินกิจการไปได้ด้วยดี ซึ่งมีผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับปี 2564   
ดังนี้ 
      1. สมาชิกภาพ  ในระหว่างปี 2565  มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิก ดังนี้  

สมาชิก                 ปี 2565 

     สมาชิกตน้ปี                                     2,471 
     บวก รับระหว่างปี                               67  
                    2,538  
     หัก   ลาออก                            72 

     สมาชิก ณ วนัสิน้ปี                          2,466 

 
 
     2. ด้านการออม   สหกรณ์ได้เน้นส่งเสริมการออม ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้ 
         2.1  การส่งค่าหุ้นรายเดือน สามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนสูงสุดไม่เกิน เดือนละ 2,000 บาท (สองพันบาท) 
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีทุนเรือนหุ้น 1,117.10 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2564 จ านวน 12.84 ล้านบาท 
        2.2  เงินฝาก ประกาศก าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 – 1.50 ต่อปี สมาชิกที่กู้เงินกู้สามัญสหกรณ์
ก าหนดให้สมาชิกที่กู้เงินกู้สามัญ หากมีค่าหุ้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สามารถน าเงินฝากออมทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้
รวมกับค่าหุ้นได้ 

เงินฝาก ปี 2564 ปี 2565       + เพิ่ม  –  ลด 
ออมทรัพย์ 78,616,129.69 70,274,586.15 -    8,341,543.54               
ออมทรัพย์พิเศษ 33,278,298.77 29,591,708.34   -    3,686,590.43           
เงินฝากประจ า 13,683,811.12 14,197,536.15   +      513,725.03      
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     3. ด้านการให้สินเชื่อแก่สมาชิก คณะกรรมการก าหนดระเบียบ จ านวนวงเงินกู้สามัญ จ านวน 3,000,000 บาท 
(สามล้านบาทถ้วน) และยังก าหนดประกาศให้กู้สามัญโครงการพิเศษ ได้แก่ โครงการพิเศษเพื่อจัด งานอุปสมบท 
มงคลสมรส ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ และเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบโควิด19 (รอบสอง) โดยก าหนด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี (ไม่คิดเฉลี่ยคืน) ฯลฯ 
 

     4. ด้านสวัสดิการสมาชิก  ในปี 2565 สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก และในปี 2566 จะ
พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิกต่อไป 
 

     5. ด้านการศึกษา ฝึกอบรม และสัมมนา  ในปี 2565 สถานการณ์โรคระบาดผ่อนคลายดีขึ้น สหกรณ์ฯ จึง
ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาสมาชิก ระหว่างวันที่  20 – 21 สิงหาคม 2565  ณ  ชลจันทร์ บีช รีสอร์ท พัทยา 
จังหวัดชลบุรี  สมาชิกเข้าร่วมสัมมนา จ านวน   234  คน 
 

    6. ฐานะทางการเงินเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว  

   รายละเอียด           ป ี2565 ปี 2564   + เพิ่ม - ลด  (บาท)  

ทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว                                                        
- หุ้นปกติ              1,117,101,630.00 1,104,259,590.00 + 12,842,040.00  
เงินรับฝาก              114,063,830.64 125,578,239.58  -  11,514,408.94  
ทุนส ารอง               118,098,675.81 111,266,866.00 + 6,831,809.81  
ทุนสะสมตามข้อบงัคับ          13,639,596.19 13,441,782.00 + 197,814.19  
เงินให้กู้ระหว่างปี        601,088,848.00 564,557,482.53 + 36,531,365.47  
ก าไรสุทธปิระจ าปี         67,039,924.19 67,318,098.11 - 278,173.92  
สินทรัพย์ทัง้หมด          1,440,432,715.28 1,431,070,834.37 + 9,361,880.91  

 
 
 แผนภาพที่ 1  การเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น, เงินรับฝาก, สินทรัพย์  ในปี 2565  และปี 2564 
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 แผนภาพที่ 2  การเปรียบเทียบก าไรสทุธิประจ าปี ในปี 2557 ถึง 2564 
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     7. การให้เงินกู้แก่สมาชิก  
        ในระหว่างปี 2565  สหกรณ์ ได้ให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทต่าง ๆ ดงันี้  
 

 ปี  2565 ปี  2564   +  เพิ่ม       -  ลด 

ประเภทเงินกู้ สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท 

    ฉุกเฉิน 1,041 47,671,630.00 1,227 59,065,760.00  -  186        -   11,394,130.00                    
    สามัญ 888 478,355,218.00 656 435,530,762.38    + 232        +  42,824,455.62           
    พิเศษ 52 75,062,000.00 51 69,960,960.15 +     1             +    5,101,039.85       

รวมทั้งสิ้น 1,981 601,088,848.00 1,934 564,557,482.53  +   47                              +  36,531,365.47    

 
    แผนภาพที่ 3 การเปรียบเทยีบจ านวนเงนิที่สมาชิกกู้ไปในปี 2565 และ ป ี2564  แยกตามประเภทเงินกู้   
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     8. รายได้และรายจ่าย  
        รายได้ การด าเนินงานในปี  2565 สหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น  78,009,851.10 บาท ได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ 
70,120,307.54 บาท ดอกเบี้ยจากเงินฝาก 5,867,343.01 บาท ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,936,311.83 บาท         
รวม 77,923,962.38 บาท และรายได้อื่น ๆ  85,888.72 บาท    
 

        รายจ่าย  ในปี 2565 สหกรณ์ฯ มีรายจ่ายทั้งสิ้น 10,969,926.91 บาท เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
และเงินลงทุน จ านวน  883,796.63  บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จ านวน  10,086,130.28 บาท    
 
 

ปี 
พ.ศ. 

ก าไรสุทธิ 

2560 59,875,931.78 

2561 64,202,559.75 

2562 67,202,799.15 

2563 67,324,162.61 

2564 67,318,098.11 

2565 67,039,924.19 



   

  56 

 
 

      9. การใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์     
         สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 647,950 บาท โดยแยกเป็นรายการต่าง ๆ ดังนี้   
        9.1  จ่ายเพื่อการสงเคราะห์เก่ียวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรส บุตร และสมาชิก  
             จ านวน     90  ราย                             เป็นเงิน          429,000 บาท  
        9.2  ร่วมบริจาคถวายกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศลิปากร       เป็นเงิน            10,000 บาท  
        9.3 จ่ายค่าพวงหรีดเกี่ยวกับศพบิดา มารดา คู่สมรส บุตร   
             และสมาชิก  จ านวน   62  ศพ                     เป็นเงิน             55,650    บาท 
        9.4 จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกที่เป็นโสด  จ านวน    10  ราย  เป็นเงิน    20,000   บาท 
        9.5 จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกทีไ่ม่มบีุตร  จ านวน     1  ราย เป็นเงิน      2,000 บาท 
        9.6 จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก จ านวน   47  ราย เป็นเงิน          49,800   บาท 
        9.7 สมทบผู้ประสบภัยและการกุศลอื่น ๆ   
             -  เงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ จ านวน   17  ราย เป็นเงิน 65,500  บาท 
 -  เงินบริจาคและการกุศลอื่น ๆ   จ านวน   13  ราย เป็นเงิน   16,000   บาท 
 

  10. ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรของสมาชิก  
         สหกรณ์ฯ ได้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ในปี 2565  
เป็นเงิน 800,000 บาท และคงเหลือจากปี 2564  เป็นเงิน 140,400 บาท รวมเงิน 940,400 บาท โดยจัดสรรทุน
ส าหรับบุตรของสมาชิกที่ก าลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี เป็นทุนสงเคราะห์การศึกษา ทุนละ
ไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท เป็นเงิน 940,400 บาท มีสมาชิกยื่นความจ านงและคุณสมบัติครบตามระเบียบ มติ อนุมัติ
จัดสรร จ านวน 460 ราย เป็นจ านวน 460 ทุน ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 828,000 บาท มีเงินทุนการศึกษาบุตร
คงเหลือ 112,400 บาท 
  ที่ประชุมมีมติ...................................................................................................................………............ 

................................................................................................................................................................................. 
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วาระท่ี 4    เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

                         4.1  พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี  2565 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

      
ปี 2565 

 
ปี 2564 

    
หมายเหตุ บาท 

 
บาท 

สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

     

 
เงินสดและเงนิฝากธนาคาร 2 

 
        49,398,295.65  

 
98,275,521.51 

 
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 3 

 
220,197,798.16  

 
196,044,736.30 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 5 

 
123,855,694.10  

 
120,251,664.84 

 
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 6 

 
993,339.14  

 
958,818.76 

 
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรบั 3 

 
1,850,863.17  

 
2,037,164.43 

 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 7 

 
206,334.88  

 
136,195.83 

  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

  
396,502,325.10  

 
417,704,101.67 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
     

 
เงินลงทนุระยะยาว 4 

 
35,215,750.00  

 
35,213,270.00  

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 5 

 
1,007,040,373.59  

 
975,866,072.89  

 
อุปกรณ์ - สุทธิ 8 

 
415,005.10  

 
706,216.47  

 
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร 9 

 
1,259,261.49  

 
1,581,173.34  

  
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

  
1,043,930,390.18  

 
1,013,366,732.70 

   
รวมสินทรัพย์ 

  

    
1,440,432,715.28  

 
1,431,070,834.37 

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

      
ปี 2565 

 
ปี 2564 

    
หมายเหตุ บาท 

 
บาท 

สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

     

 
เงินสดและเงนิฝากธนาคาร 2 

 
        49,398,295.65  

 
98,275,521.51 

 
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 3 

 
220,197,798.16  

 
196,044,736.30 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 5 

 
123,855,694.10  

 
120,251,664.84 

 
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 6 

 
993,339.14  

 
958,818.76 

 
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรบั 3 

 
1,850,863.17  

 
2,037,164.43 

 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 7 

 
206,334.88  

 
136,195.83 

  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

  
396,502,325.10  

 
417,704,101.67 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
     

 
เงินลงทนุระยะยาว 4 

 
35,215,750.00  

 
35,213,270.00  

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 5 

 
1,007,040,373.59  

 
975,866,072.89  

 
อุปกรณ์ - สุทธิ 8 

 
415,005.10  

 
706,216.47  

 
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร 9 

 
1,259,261.49  

 
1,581,173.34  

  
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

  
1,043,930,390.18  

 
1,013,366,732.70 

   
รวมสินทรัพย์ 

  

    
1,440,432,715.28  

 
1,431,070,834.37 

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

      
ปี 2565 

 
ปี 2564 

    
หมายเหตุ บาท 

 
บาท 

                                          หนี้สินและทุนของสหกรณ์ 
หนี้สินหมุนเวียน 

     

 
เงินรับฝากจากสมาชิก 10 

 
114,063,830.64 

 
125,578,239.58  

 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 11 

 
833,195.12  

 
700,998.39  

  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 

  
114,897,025.76  

 
126,279,237.97   

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
     

 
เงนิประกันเจ้าหน้าที ่

  
238,393.33  

 
234,870.29  

 
ส ารองบ าเหน็จเจา้หน้าที่ 

  
9,417,470.00  

 
8,270,390.00  

  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 

  
9,655,863.33  

 
8,505,260.29 

   
รวมหนี้สิน 

  
124,552,889.09  

 
134,784,498.26   

ทุนของสหกรณ ์
     

 
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 

 
1,117,101,630.00  

 
1,104,259,590.00 

 
ทุนส ารอง 

  
118,098,675.81 

 
111,266,866.00 

 
ทุนสะสมตามขอ้บังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ       12 

 
13,639,596.19  

 
13,441,782.00 

 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิประจ าป ี

  
67,039,924.19 

 
67,318,098.11 

   
รวมทุนของสหกรณ์ 

  
1,315,879,826.19 

 
1,296,286,336.11 

   
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 

 
1,440,432,715.28  

 
1,431,070,834.37 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้ 
 

## 
       

     
ลงชื่อ……………………………................................. 

      
  (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย) 

      

           ประธานกรรมการ 

   

 
 

 
ลงชื่อ…………................................................... 

      
          (นายธวัช  เม่งเอ๊า) 

 

      
              เลขานุการ 

 

      
      วันที่ 19 มกราคม 2566 61
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

     
ปี 2565 

 
ปี 2564 

     
บาท 

 
% 

 
บาท 

 
% 

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุน 

         
 

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู ้
  

69,463,095.00 
 

   89.14 
 

66,829,633.81  
 

 87.91  

 
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ขาดสมาชกิภาพ 

  
325,510.03 

 
0.42 

 
459,953.18  

 
0.61  

 
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

  
46,758.16 

 
    0.06 

 
31,951.92  

 
   0.04  

 
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินสดขาดบญัช ี

  
284,944.35 

 
0.37 

 
290,468.31  

 
 0.38  

 
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 

  
222,828.99 

 
0.29 

 
284,310.70  

 
0.38  

 
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น 

  
5,644,514.02 

 
7.24 

 
6,211,593.76  

 
8.17  

 
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 

  
1,936,311.83 

 
2.48 

 
1,910,393.85  

 
2.51  

  
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 77,923,962.38 

 
100.00  

 
76,018,305.53   

 
100.00  

            ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 
         

 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 

  
883,796.63 

 
1.13 

 
854,609.99 

 
1.12 

  
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 

  
883,796.63 

 
1.13 

 
854,609.99 

 
1.12 

หัก หนี้สงสัยจะสญูและหนี้สญู 
         

 
หนี้สงสัยจะสญู - ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ 

  
376,63.89 

 
0.48 

 
(841,917.56) 

 
(1.11) 

 
หนี้สงสัยจะสญู - ลูกหนี้ตามค าพพิากษา 

  
0.00 

 
0.00 

 
1,009,023.05  

 
1.33  

  
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

  
376,963.89 

 
0.48 

 
167,105.49 

 
0.22 

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธ ิ 76,663,201.86 
 

98.38 
 

74,996,590.05 
 

98.66 

            บวก รายได้อื่น 
         

 
รายได้ค่าธรรมเนยีมแรกเข้า 

  
6,700.00 

 
0.01  

 
5,800.00  

 
0.01  

 
รายได้ค่าธรรมเนยีมเงินให้กู ้

  
1,949.13 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
รายได้จากบริษัทประกันภยั 

  
69,965.69 

 
0.09 

 
361,884.95  

 
0.48  

 
รายได้อื่น 

  
7,273.90 

 
0.01 

 
2,430.20  

 
0.00  

  
รวมรายได้อื่น 

  
85,888.72 

 
0.11 

 
370,115.15 

 
0.49 

            หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
         

 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี 

         
  

เงินเดือน 
  

4,320,240.00 
 

5.54 
 

3,969,060.00  
 

 5.22  

  
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่

  
93,900.00 

 
0.12 

 
83,650.00  

 
   0.11  

  
ค่าล่วงเวลา 

  
8,760.00 

 
   0.01  

 
5,040.00  

 
   0.01  

  
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเจ้าหน้าท่ี 

  
57,560.00 

 
 0.07 

 
42,004.00  

 
 0.06  
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

     
ปี 2565 

 
ปี 2564 

     
บาท 

 
% 

 
บาท 

 
% 

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุน 

         
 

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู ้
  

69,463,095.00 
 

   89.14 
 

66,829,633.81  
 

 87.91  

 
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ขาดสมาชกิภาพ 

  
325,510.03 

 
0.42 

 
459,953.18  

 
0.61  

 
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

  
46,758.16 

 
    0.06 

 
31,951.92  

 
   0.04  

 
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินสดขาดบญัช ี

  
284,944.35 

 
0.37 

 
290,468.31  

 
 0.38  

 
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 

  
222,828.99 

 
0.29 

 
284,310.70  

 
0.38  

 
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น 

  
5,644,514.02 

 
7.24 

 
6,211,593.76  

 
8.17  

 
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 

  
1,936,311.83 

 
2.48 

 
1,910,393.85  

 
2.51  

  
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 77,923,962.38 

 
100.00  

 
76,018,305.53   

 
100.00  

            ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 
         

 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 

  
883,796.63 

 
1.13 

 
854,609.99 

 
1.12 

  
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 

  
883,796.63 

 
1.13 

 
854,609.99 

 
1.12 

หัก หนี้สงสัยจะสญูและหนี้สญู 
         

 
หนี้สงสัยจะสญู - ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ 

  
376,63.89 

 
0.48 

 
(841,917.56) 

 
(1.11) 

 
หนี้สงสัยจะสญู - ลูกหนี้ตามค าพพิากษา 

  
0.00 

 
0.00 

 
1,009,023.05  

 
1.33  

  
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

  
376,963.89 

 
0.48 

 
167,105.49 

 
0.22 

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธ ิ 76,663,201.86 
 

98.38 
 

74,996,590.05 
 

98.66 

            บวก รายได้อื่น 
         

 
รายได้ค่าธรรมเนยีมแรกเข้า 

  
6,700.00 

 
0.01  

 
5,800.00  

 
0.01  

 
รายได้ค่าธรรมเนยีมเงินให้กู ้

  
1,949.13 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
รายได้จากบริษัทประกันภยั 

  
69,965.69 

 
0.09 

 
361,884.95  

 
0.48  

 
รายได้อื่น 

  
7,273.90 

 
0.01 

 
2,430.20  

 
0.00  

  
รวมรายได้อื่น 

  
85,888.72 

 
0.11 

 
370,115.15 

 
0.49 

            หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
         

 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี 

         
  

เงินเดือน 
  

4,320,240.00 
 

5.54 
 

3,969,060.00  
 

 5.22  

  
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่

  
93,900.00 

 
0.12 

 
83,650.00  

 
   0.11  

  
ค่าล่วงเวลา 

  
8,760.00 

 
   0.01  

 
5,040.00  

 
   0.01  

  
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเจ้าหน้าท่ี 

  
57,560.00 

 
 0.07 

 
42,004.00  

 
 0.06  
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

     
ปี 2565 

 
ปี 2564 

     
บาท 

 
% 

 
บาท 

 
% 

หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   (ต่อ) 
         

 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี   (ต่อ) 

         
  

ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าท่ี 
  

        18,000.00  
 

0.02  
 

18,000.00 
 

  0.02  

  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน             38,360.00 

 
  0.05  

 
34,744.00 

 
  0.05 

  
ค่ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

  
226,606.00 

 
  0.29 

 
200,934.00 

 
  0.26  

  
ค่ารักษาพยาบาล 

  
110,572.53 

 
  0.14 

 
83,966.00 

 
  0.11  

  
บ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี 

  
1,147,080.00 

 
  1.47 

 
852,770.00 

 
  1.12  

  
ค่าทุนการศึกษาบุตร 

  
10,800.00 

 
0.01 

 
11,200.00 

 
0.01 

  
ดอกเบี้ยจ่ายเงินประกันเจ้าหน้าท่ี 

  
3,523.04 

 
0.00 

 
3,470.99 

 
0.00 

 
       รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี 

  
6,035,401.57 

 
7.75 

 
5,304,838.99 

 
6.98 

 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 

         
  

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 795,071.50 
 

1.02 
 

0.00 
 

0.00 

  
ค่าของที่ระลึก 10,660.00 

 
0.01 

 
0.00 

 
0.00 

  
เงินช่วยเหลือสมาชิกจากการแพร่ระบาด โควิด 19 0.00 

 
0.00 

 
620,500.00 

 
0.82 

  
   รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 805,731.50 

 
1.03 

 
620,500.00 

 
0.82 

 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร และอุปกรณ์ 

         
  

ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้ส านักงาน 
  

142,236.14 
 

0.18 
 

140,110.55 
 

0.18 

  
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงส านกังาน 

  
200,489.25 

 
0.26 

 
200,489.25 

 
0.26 

  
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะ 

  
0.00 

 
0.00 

 
4,652.77 

 
0.01 

  
ค่าตัดจ่าย - สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร 395,293.33 

 
0.51 

 
395,293.33 

 
0.52 

  
ค่าตัดจ่าย – ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 1,518.52 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

  
ค่าจ้างเหมาบริการ 

  
38,300.00 

 
0.05 

 
36,500.00 

 
0.05 

  
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ิน 

  
2,477.22 

 
0.00 

 
1,000.00 

 
0.00 

  
ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม 

  
97,503.76 

 
0.13 

 
96,300.00 

 
0.13 

  
ค่าไฟฟ้าและน้ าประปา 

  
44,145.24 

 
0.06 

 
42,803.08 

 
0.06 

  
ค่าเช่าส านักงาน 

  
100,000.00 

 
0.13 

 
100,000.00 

 
0.13 

 
      รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร และอุปกรณ์ 1,021,963.46 

 
1.31 

 
1,017,148.98 

 
1.34 

 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่น  

         
  

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
  

183,950.00 
 

0.24 
 

192,050.00 
 

0.25 

  
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 

  
0.00 

 
0.00 

 
6,640.00 

 
0.01 

  
ค่ารับรอง 

  
74,633.00 

 
0.10 

 
63,768.01 

 
0.08 

  
ค่าของที่ระลึก 

  
0.00 

 
0.00 

 
2,950.00 

 
0.00 

  
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

  
26,205.40 

 
0.03 

 
11,992.00 

 
0.02 

  
ค่าโทรศัพท์ 

  
34,443.23 

 
0.04 

 
23,017.59 

 
0.03 

 63
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 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

     
ปี 2565 

 
ปี 2564 

     
บาท 

 
% 

 
บาท 

 
% 

หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   (ต่อ) 
         

 
 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่น   (ต่อ) 

         
  

ค่าวัสดสุ านักงาน  
  

118,666.38 
 

0.15 
 

91,633.09 
 

0.12 

  
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์

  
62,610.00 

 
0.08 

 
48,078.90 

 
0.06 

  
ค่าธรรมเนียมอื่น 

  
49,386.11 

 
0.06 

 
34,386.87 

 
0.05 

  
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ ่

  
620,173.32 

 
0.80 

 
280,470.86  

 
0.37  

  
ค่าตรวจสอบกิจการ 

  
48,000.00 

 
0.06 

 
48,000.00  

 
0.06  

  
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 

  
70,000.00 

 
0.09 

 
70,000.00  

 
0.09  

  
ค่าตอบแทนอ่ืน 

  
57,595.00 

 
0.07 

 
64,700.00  

 
0.09  

  
ค่าใช้จ่ายอื่น 

  
158,473.96 

 
0.20 

 
95,557.80  

 
0.13  

  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคด ี

  
327,823.46 

 
0.42 

 
72,874.00  

 
0.10  

  
ค่าเบี้ยประกันภัย 

  
14,110.00 

 
0.02 

 
0.00 

 
0.00 

  
   รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่น 

  
1,846,069.86 

 
2.37 

 
1,106,119.12 

 
1.46 

 
 รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

  
9,709,166.39 

 
12.46 

 
8,048,607.09 

 
10.59 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ
  

67,039,924.19 
 

86.03 
 

67,318,098.11 
 

88.56 
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 64    

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

     
ปี 2565 

 
ปี 2564 

     
บาท 

 
% 

 
บาท 

 
% 

หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   (ต่อ) 
         

 
 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่น   (ต่อ) 

         
  

ค่าวัสดสุ านักงาน  
  

118,666.38 
 

0.15 
 

91,633.09 
 

0.12 

  
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์

  
62,610.00 

 
0.08 

 
48,078.90 

 
0.06 

  
ค่าธรรมเนียมอื่น 

  
49,386.11 

 
0.06 

 
34,386.87 

 
0.05 

  
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ ่

  
620,173.32 

 
0.80 

 
280,470.86  

 
0.37  

  
ค่าตรวจสอบกิจการ 

  
48,000.00 

 
0.06 

 
48,000.00  

 
0.06  

  
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 

  
70,000.00 

 
0.09 

 
70,000.00  

 
0.09  

  
ค่าตอบแทนอ่ืน 

  
57,595.00 

 
0.07 

 
64,700.00  

 
0.09  

  
ค่าใช้จ่ายอื่น 

  
158,473.96 

 
0.20 

 
95,557.80  

 
0.13  

  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคด ี

  
327,823.46 

 
0.42 

 
72,874.00  

 
0.10  

  
ค่าเบี้ยประกันภัย 

  
14,110.00 

 
0.02 

 
0.00 

 
0.00 

  
   รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่น 

  
1,846,069.86 

 
2.37 

 
1,106,119.12 

 
1.46 

 
 รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

  
9,709,166.39 

 
12.46 

 
8,048,607.09 

 
10.59 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ
  

67,039,924.19 
 

86.03 
 

67,318,098.11 
 

88.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 65    

 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 

งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

      
ปี 2565 

 
ปี 2564 

      
บาท 

 
บาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
      

 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

   
67,039,924.19 

 
67,318,098.11 

 
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสทุธิ 

  
 

จากกจิกรรมด าเนินงาน 
      

  
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และส่วนปรบัปรุงอาคาร 342,725.39 

 
345,252.57 

  
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 396,811.85 

 
395,293.33 

  
หนี้สงสัยจะสญูเกินความต้องการ - ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ 0.00 

 
(1,009,023.05) 

  
หนี้สงสัยจะสญู - ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ 376,963.89 

 
167,105.49 

  
หนี้สงสัยจะสญู - ลูกหนี้ตามค าพพิากษา 0.00 

 
1,009,023.05 

  
ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง 

   
0.00 

 
(224,225.58) 

  
ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม 

   
97,503.76 

 
96,300.00 

  
ส ารองบ าเหนจ็เจ้าหน้าท่ี 

   
1,147,080.00 

 
852,770.00 

  
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 

   
70,000.00 

 
70,000.00 

  
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย 

   
79,000.38 

 
75,987.28 

  
ดอกเบี้ยจ่ายเงินประกันเจ้าหน้าท่ี 

   
3,523.04 

 
3,470.99 

  
ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 

   
17,738.24 

 
15,626.24 

  
ดอกเบี้ยลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพค้างรับ 

  
(8,975.63) 

 
(14,691.60) 

  
ดอกเบี้ยลูกหนี้เงินสดขาดบัญชีค้างรับ 

  
(16,835.51) 

 
(1,591.16) 

  
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น ค้างรบั 

  
(1,850,863.17) 

 
(2,037,164.43) 

  
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 

   
(967,528.00) 

 
(942,536.00) 

 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 

   
 

ในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนนิงาน 
   

66,727,068.43 
 

66,119,695.24 

 
สินทรัพย์ด าเนินงาน 

      
  

เงินสดจ่ายลูกหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน 
   

(47,674,430.00) 
 

(59,137,147.00) 

  
เงินสดรับจากลูกหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน 

   
47,928,259.00 

 
65,749,508.00 

  
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้งินกู้สามญั 

   
(479,120,933.67) 

 
(432,345,687.62) 

  
เงินสดรับจากลูกหนีเ้งินกู้สามญั 

   
437,520,021.59 

 
389,925,628.71 

  
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้งินกู้พิเศษ 

   
(75,180,721.20) 

 
(70,003,708.02) 

  
เงินสดรับจากลูกหนีเ้งินกู้พิเศษ 

   
78,028,256.61 

 
73,299,750.10 

  
เงินสดรับจากลูกหนีต้ัวแทนหักเงินส่ง 

  
182,475.58 

 
188,790.19 

  
เงินสดรับจากลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ 

 
2,991,478.24 

 
3,306,132.88 

  
เงินสดรับจากลูกหนีเ้งินสดขาดบญัชี 

  
170,300.00 

 
252,840.00 

  
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม 

  
(86,670.00) 

 
(84,262.50) 

  
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย 

  
(10,393.37) 

 
0.00 
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     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

      
ปี 2565 

 
ปี 2564 

      
บาท 

 
บาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน   (ต่อ) 
    

 
สินทรัพย์ด าเนินงาน (ต่อ) 

      
  

เงินสดรับค่าเบี้ยประกันภัย 
   

0.00 
 

21,567.99 

  
เงินสดรับจากดอกเบีย้เงินให้กู้ค้างรับ 

  
942,536.00 

 
1,346,714.19 

  
เงินสดรับจากดอกเบีย้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพค้างรับ 14,691.60 

 
25,217.42 

  
เงินสดรับจากดอกเบีย้ลูกหนีเ้งินสดขาดบัญชีค้างรับ 1,591.16 

 
26,825.85 

  
เงินสดรับจากดอกเบีย้เงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ 2,037,164.43 

 
1,952,667.94 

 
หนี้สินด าเนนิงาน 

      
  

เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน 
   

(134,826.97) 
 

(2,455,425.00) 

  
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 

   
144,066.91 

 
2,754,679.00 

  
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ 

   
(5,937.00) 

 
(100,493.00) 

  
เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ 

   
52,766.81 

 
5,937.00 

  
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอน าส่ง 

  
(9,000.00) 

 
(9,000.00) 

  
เงินสดรับเงินประกันสังคมรอน าสง่ 

 
4,500.00 

 
9,000.00 

  
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย  (70,000.00) 

 
(70,000.00) 

  
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมค้างจ่าย (12,037.50) 

 
(12,037.50) 

  
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย 

 
(75,987.28) 

 
(75,844.40) 

  
เงินสดจ่ายค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 

 
(15,626.24) 

 
(12,529.91) 

  
เงินสดจ่ายกองทุนบ าเหน็จเกษียณอายุราชการ (497,000.00) 

 
(369,000.00) 

 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 33,851,613.13 

 
40,309,819.56 

         กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
      

  
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครไูทย จ ากัด                                 (2,480.00)  (2,490.00) 

  
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้ส านักงาน  

   
(51,514.02) 

 
(30,378.00) 

 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (53,994.02) 

 
(32,868.00) 

         กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
      

  
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 

   
65,981,691.47 

 
69,543,483.97 

  
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก 

   
(77,496,100.41) 

 
(58,595,255.39) 

  
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (30,000.00) 

 
(30,000.00) 

  
เงินสดจ่ายเงินปันผล 

   
(43,379,002.41) 

 
(43,556,948.31) 

  
เงินสดจ่ายเงินเฉลีย่คืน 

   
(13,054,621.70) 

 
(13,091,275.63) 
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     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

      
ปี 2565 

 
ปี 2564 

      
บาท 

 
บาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน   (ต่อ) 
    

 
สินทรัพย์ด าเนินงาน (ต่อ) 

      
  

เงินสดรับค่าเบี้ยประกันภัย 
   

0.00 
 

21,567.99 

  
เงินสดรับจากดอกเบีย้เงินให้กู้ค้างรับ 

  
942,536.00 

 
1,346,714.19 

  
เงินสดรับจากดอกเบีย้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพค้างรับ 14,691.60 

 
25,217.42 

  
เงินสดรับจากดอกเบีย้ลูกหนีเ้งินสดขาดบัญชีค้างรับ 1,591.16 

 
26,825.85 

  
เงินสดรับจากดอกเบีย้เงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ 2,037,164.43 

 
1,952,667.94 

 
หนี้สินด าเนนิงาน 

      
  

เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน 
   

(134,826.97) 
 

(2,455,425.00) 

  
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 

   
144,066.91 

 
2,754,679.00 

  
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ 

   
(5,937.00) 

 
(100,493.00) 

  
เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ 

   
52,766.81 

 
5,937.00 

  
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอน าส่ง 

  
(9,000.00) 

 
(9,000.00) 

  
เงินสดรับเงินประกันสังคมรอน าสง่ 

 
4,500.00 

 
9,000.00 

  
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย  (70,000.00) 

 
(70,000.00) 

  
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมค้างจ่าย (12,037.50) 

 
(12,037.50) 

  
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย 

 
(75,987.28) 

 
(75,844.40) 

  
เงินสดจ่ายค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 

 
(15,626.24) 

 
(12,529.91) 

  
เงินสดจ่ายกองทุนบ าเหน็จเกษียณอายุราชการ (497,000.00) 

 
(369,000.00) 

 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 33,851,613.13 

 
40,309,819.56 

         กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
      

  
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครไูทย จ ากัด                                 (2,480.00)  (2,490.00) 

  
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้ส านักงาน  

   
(51,514.02) 

 
(30,378.00) 

 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (53,994.02) 

 
(32,868.00) 

         กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
      

  
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 

   
65,981,691.47 

 
69,543,483.97 

  
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก 

   
(77,496,100.41) 

 
(58,595,255.39) 

  
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (30,000.00) 

 
(30,000.00) 

  
เงินสดจ่ายเงินปันผล 

   
(43,379,002.41) 

 
(43,556,948.31) 

  
เงินสดจ่ายเงินเฉลีย่คืน 

   
(13,054,621.70) 

 
(13,091,275.63) 
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     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

      
ปี 2565 

 
ปี 2564 

      
บาท 

 
บาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน   (ต่อ) 
    

  
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 

 
(1,840,000.00) 

 
(1,990,000.00) 

  
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 

   
45,553,909.94 

 
50,094,650.00 

  
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น 

   
(32,769,810.00) 

 
(29,656,690.00) 

  
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (659,850.00) 

 
(420,800.00) 

  
เงินสดจ่ายทุนการศึกษาบุตร 

   
(828,000.00) 

 
(690,000.00) 

 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (58,521,783.11) 

 
(28,392,835.36) 

 
เงินสดสุทธิเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

   
(24,724,164.00) 

 
11,884,116.20 

 
เงินสด ณ วันต้นป ี

   
294,320,257.81 

 
282,436,141.61 

 
เงินสด ณ วันสิ้นป ี

   
269,596,093.81 

 
294,320,257.81 

         
 

เงินสด ณ วันสิ้นปี   ประกอบด้วย 
    

  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

   
49,398,295.65 

 
98,275,521.51 

  
เงินฝากสหกรณ์อื่น 

   
220,197,798.16 

 
196,044,736.30 

  
รวม 

   
269,596,093.81 

 
294,320,257.81 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
   หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

         1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
      

 
1.1 สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง 

      1.2 สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ านวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจ านวนเงินต้นที่ค้างช าระ 

  ตามระยะเวลาที่กู้ยมื       

 
1.3 เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยราคาทนุ 

  1.4 สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และ 
  กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลกูหน้ีเงินกู้และการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
  พ.ศ. 2544       

 
1.5 สหกรณ์ตรีาคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน 

    
 

1.6 ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้ส านักงาน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 

 
1.7 สิทธิการใช้ประโยชน์อาคารตดัจ่ายตามอายสุัญญาเช่าที่ทางสหกรณไ์ด้ท าสญัญาไว้กับทางมหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นเวลา 6 ปี 

 
1.8 สิทธิการใช้ประโยชน์ซอฟต์แวร์ตดัจ่ายตามระยะเวลาอายุการใช้งาน 

   
 

1.9 ค่าซ่อมบ ารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนส าหรับสินทรัพย์ย่อยๆ ถือเป็นคา่ใช้จ่ายหักรายได้ การต่อเตมิ 

 
 หรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

   
 

1.10   เงินสดในงบกระแสเงินสด  หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์อื่นทุกประเภท   

  
ทัง้นี ้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่นที่น าไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันหนี้สินด้วย 

            2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร    ประกอบด้วย ปี 2565 
 

ปี 2564 
  

     
บาท 

 
บาท 

  
 

เงินสด 
  

90,273.01 
 

         64,438.00 
  

 
เงินฝากธนาคาร 

       
  

ออมทรัพย์ 
  

49,306,022.64 
 

   98,209,083.51 
  

  
กระแสรายวัน 

  
2,000.00           

 
2,000.00 

  
  

     รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 

49,398,295.65   
 

98,275,521.51 
  

          3. เงินฝากสหกรณ์อื่น    ประกอบด้วย ปี 2565 
 

ปี 2564 

   
บาท 

 
บาท 

   
ต้นเงินฝาก 

 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

 
ต้นเงินฝาก 

 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

 
เงินฝากออมทรัพย ์

       
 

    - สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากดั 14,561,313.11 
 

306,595.70 
 

13,968,860.08 
 

461,297.10 

 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

       
 

    - สหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด 22,669,191.11 
 

0.00 
 

56,145,785.89 
 

0.00 

 
    - สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากดั 52,967,293.94 

 
1,108,685.28 

 
50,930,090.33 

 
1,194,415.27 

  
  รวมเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 75,636,485.05 

 
1,108,685.28 

 
107,075,876.22 

 
1,194,415.27 

 
เงินฝากประจ า 

       
 

    - ชสอ.แห่งประเทศไทย จ ากัด 115,000,000.00 
 

360,479.45 
 

20,000,000.00 
 

177,068.49 

 
    - ชสอ.ครูไทย จ ากดั 15,000,000.00 

 
75,102.74 

 
55,000,000.00 

 
204,383.57 

  
  รวมเงินฝากประจ า 130,000,000.00 

 
435,582.19 

 
75,000,000.00 

 
381,452.06 

  
    รวมเงินฝากสหกรณ์อื่น  220,197,798.16 

 
1,850,863.17 

 
196,044,736.30 

 
2,037,164.43 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
   หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

         1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
      

 
1.1 สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง 

      1.2 สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ านวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจ านวนเงินต้นที่ค้างช าระ 

  ตามระยะเวลาที่กู้ยมื       

 
1.3 เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยราคาทนุ 

  1.4 สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และ 
  กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลกูหน้ีเงินกู้และการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
  พ.ศ. 2544       

 
1.5 สหกรณ์ตรีาคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน 

    
 

1.6 ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้ส านักงาน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 

 
1.7 สิทธิการใช้ประโยชน์อาคารตดัจ่ายตามอายสุัญญาเช่าที่ทางสหกรณไ์ด้ท าสญัญาไว้กับทางมหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นเวลา 6 ปี 

 
1.8 สิทธิการใช้ประโยชน์ซอฟต์แวร์ตดัจ่ายตามระยะเวลาอายุการใช้งาน 

   
 

1.9 ค่าซ่อมบ ารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนส าหรับสินทรัพย์ย่อยๆ ถือเป็นคา่ใช้จ่ายหักรายได้ การต่อเตมิ 

 
 หรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

   
 

1.10   เงินสดในงบกระแสเงินสด  หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์อื่นทุกประเภท   

  
ทัง้นี ้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่นที่น าไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันหนี้สินด้วย 

            2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร    ประกอบด้วย ปี 2565 
 

ปี 2564 
  

     
บาท 

 
บาท 

  
 

เงินสด 
  

90,273.01 
 

         64,438.00 
  

 
เงินฝากธนาคาร 

       
  

ออมทรัพย์ 
  

49,306,022.64 
 

   98,209,083.51 
  

  
กระแสรายวัน 

  
2,000.00           

 
2,000.00 

  
  

     รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 

49,398,295.65   
 

98,275,521.51 
  

          3. เงินฝากสหกรณ์อื่น    ประกอบด้วย ปี 2565 
 

ปี 2564 

   
บาท 

 
บาท 

   
ต้นเงินฝาก 

 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

 
ต้นเงินฝาก 

 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

 
เงินฝากออมทรัพย ์

       
 

    - สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากดั 14,561,313.11 
 

306,595.70 
 

13,968,860.08 
 

461,297.10 

 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

       
 

    - สหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด 22,669,191.11 
 

0.00 
 

56,145,785.89 
 

0.00 

 
    - สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากดั 52,967,293.94 

 
1,108,685.28 

 
50,930,090.33 

 
1,194,415.27 

  
  รวมเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 75,636,485.05 

 
1,108,685.28 

 
107,075,876.22 

 
1,194,415.27 

 
เงินฝากประจ า 

       
 

    - ชสอ.แห่งประเทศไทย จ ากัด 115,000,000.00 
 

360,479.45 
 

20,000,000.00 
 

177,068.49 

 
    - ชสอ.ครูไทย จ ากดั 15,000,000.00 

 
75,102.74 

 
55,000,000.00 

 
204,383.57 

  
  รวมเงินฝากประจ า 130,000,000.00 

 
435,582.19 

 
75,000,000.00 

 
381,452.06 

  
    รวมเงินฝากสหกรณ์อื่น  220,197,798.16 

 
1,850,863.17 

 
196,044,736.30 

 
2,037,164.43 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 

   หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

        
4. เงินลงทุน    ประกอบด้วย 

       
     

ปี 2565 
 

ปี 2564 
  

     
บาท 

 
บาท 

  
     

 ราคาทุน  
 

 ราคาทุน  
  

 
เงินลงทุนระยะยาว 

       
 

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
      

  
หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 35,000,000.00 

 
35,000,000.00 

  
  

หุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
 

200,000.00 
 

200,000.00 
  

  
หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รไูทย จ ากัด 

 
15,750.00 

 
13,270.00 

  
  

     รวมเงินลงทุนระยะยาว 
 

35,215,750.00 
 

35,213,270.00 
  

  
          รวมเงินลงทุน 

 
35,215,750.00 

 
35,213,270.00 

  
          5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ    ประกอบด้วย 

       
   

ปี 2565 
 

ปี 2564 

   
บาท 

 
บาท 

   
ระยะสั้น 

 
ระยะยาว 

 
ระยะสั้น 

 
ระยะยาว 

 
เงินให้กู้ยืม - ปกติ 

       
  

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 10,890,170.00 
 

0.00 
 

11,143,999.00 
 

0.00 

  
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 87,531,862.99 658,962,623.73 

 
81,956,547.09 

 
624,815,042.45 

  
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 22,405,706.82 341,992,159.99 

 
22,992,292.35 

 
344,253,109.87 

  
     รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ 120,827,739.81 1,000,954,783.72 

 
116,092,838.44 

 
969,068,152.32 

 
ลูกหนี้อืน่ที่เกิดจากการให้เงินกู้ 

       
 

1) ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง – เงินให้กู ้    112,980.17 
 

0.00 
 

182,475.58 
 

0.00 

 
2) ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 1,110,330.69 

 
0.00 

 
1,110,330.69 

 
0.00 

  
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,110,330.69 

 
0.00 

 
1,110,330.69 

 
0.00 

  
     ลูกหนี้ตามค าพิพากษา – สุทธ ิ             0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
3) ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ 3,350,144.04 

 
2,424,411.80 

 
3,937,431.85 

 
3,063,567.50 

  
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,071,169.92 

 
0.00 

 
694,206.03 

 
0.00 

  
     ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ – สุทธิ   2,278,974.12 

 
2,424,411.80 

 
3,243,225.82 

 
3,063,567.50 

 
4) ลูกหนี้เงินสดขาดบญัชี 636,000.00 

 
3,661,178.07 

 
733,125.00 

 
3,734,353.07 

  
  ลูกหนี้อื่นที่เกิดจากการให้เงินกู้ – สุทธิ 3,027,954.29 

 
6,085,589.87 

 
4,158,826.40 

 
6,797,920.57 

  
      เงินให้กู้ยืม - สุทธิ 123,855,694.10 1,007,040,373.59 

 
120,251,664.84 

 
975,866,072.89 

          
 

2) ลูกหน้ีตามค าพพิากษา ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 มียอดยกมา 3 ราย ระหว่างปี 2565 ไม่มีจ านวนรายเพิ่ม  ยอดคงเหลือ ณ วันที ่

  
  31 ธันวาคม 2565 จ านวน 1,110,330.69 บาท จ านวนรายคงเหลอื 3 ราย 

          
          69
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 

   หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

       
5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ   (ต่อ)     ประกอบด้วย 

      
 

2.1) ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 2 ราย เปน็หนี้เงินกู้พิเศษ ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 จ านวน 501,307.64 บาท โดยจ าเลย 

  
ทั้งสองได้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลจังหวัดนครปฐม ในปี 2550 โดยยินยอมร่วมกันหรือแทนกันช าระดอกเบี้ย 

  
และต้นเงินคงค้าง แต่เน่ืองจากจ าเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามสญัญาประนีประนอมยอมความ ในปี 2551 ศาลจังหวัดนครปฐมจึงได้ 

  
ออกหมายบังคับคดีใหส้หกรณ์สามารถยึดอายัดทรัพยส์ินของจ าเลยทั้งสอง 

   
  

     ทนายความผู้รับมอบอ านาจได้ติดตามสืบทรัพย์ของลูกหนี้ท้ัง 2 ราย มาโดยตลอด ในปี 2560  ทนายความได้ท าหนังสือ 

  
แจ้งว่าจ าเลยที่ 2 ได้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารและที่ดินผืนหน่ึงในจังหวัดกาญจนบุรี  ในปี 2561 ทนายความได้ด าเนินการบังคับคดี 

  
ยึดทรัพย์มาช าระหน้ี แต่ทรพัย์ดังกล่าวติดจ านองไวก้ับธนาคารแห่งหน่ึง และจ าเลยที่ 2 ร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการบังคับคดี 

  
ต่อมาในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ศาลจังหวัดนครปฐม ได้พิพากษายกค าร้องของจ าเลยที่ 2 ดังกลา่ว  

  
     วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 จ าเลยที่ 2 ได้ท าบันทึกข้อตกลงกับทางสหกรณ์ ขอช าระ 400,000.00 บาท โดยผ่อนช าระดังนี้  

  
     1. ยอดเงิน จ านวน 300,000.00 บาท ช าระ ณ วันท่ีลงนามในบันทึกข้อตกลง (ช าระแล้ว วันท่ี 18 ตุลาคม 2562) 

  
     2. ยอดเงิน จ านวน 100,000.00 บาท ผ่อนช าระเป็นรายงวด งวดละไม่ต่ ากว่า 2,000.00 บาท ก าหนดเริม่ช าระวันท่ี 31  

  
ตุลาคม 2562 ช าระเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 (ช าระแล้วเป็นรายงวดจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2562 รวมเป็นจ านวน 15,000.00 บาท) 

  
รวมระหว่างปี 2562 จ าเลยที่ 2 ได้ช าระแล้ว รวม 315,000.00 บาท ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 186,307.64 บาท 

  
     ระหว่างปี 2563 จ าเลยที่ 2 ได้ช าระเป็นรายงวด รวมจ านวน 85,000.00 บาท รวมช าระทั้งสิ้น 400,000.00 บาท เป็นไป 

  
ตามข้อตกลง  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 101,307.64 บาท 

 
 

2.2) ลูกหน้ีตามค าพพิากษา 1 ราย เป็นหน้ีเงินกู้สามัญ จัดประเภทจากลกูหน้ีพ้นสมาชกิภาพ ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 

  
จ านวน 1,009,023.05 บาท ระหวา่งปีไม่มีการช าระ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 1,009,023.05 บาท  ทั้งน้ี  

  
ลูกหนี้ได้จ่ายช าระสญัญา สส61006652 อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 ซึ่งถูกจัดประเภทไว้ที่ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ 

  
     ระหว่างปี 2565 ลูกหนี้ช าระได้เพียงดอกเบี้ยคงค้าง ซึ่งยังคงมียอดดอกเบี้ยค้างรับคงเหลือ โดยสหกรณ์รับรูร้ายได้ดอกเบี้ย 

  
ตามเกณฑ์เงินสด ยอดหนีค้งเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จ านวน 1,009,023.05 บาท 

 
3) ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 มียอดยกมา 13 ราย จ านวน 7,000,999.35 บาท ระหว่างปี เพิ่มขึ้น 2 ราย  

  
จ านวน 1,764,280.73 บาท ช าระเสร็จสิ้น 3 ราย จ านวน 1,831,576.70 บาท คงเหลือ 12 ราย จ านวน 5,774,555.84 บาท 

  
ช าระเป็นปกติ 6 ราย และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6 ราย จ านวน 1,071,169.92 บาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 376,963.89 บาท 

 
4) ลูกหนี้เงินสดขาดบญัชี เป็นกรณีทจุริตของอดีตผู้ช่วยผู้จดัการสหกรณ์ ได้ท าหนังสือรับสภาพหนี้ มมีารดาเป็นผู้ค้ าประกันและ 

  
ช าระหน้ีแทน ได้น าโฉนดที่ดินจ านวน 4 แปลง ให้สหกรณ์จดจ านองเป็นหลักประกัน สหกรณ์ได้รับการช าระดอกเบี้ยและต้นเงิน 

 
     อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการขาดส่ง เดือนละ 88,543.00 บาท (รวมดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี) โดยในปี 2564 ถึง 2565 เนื่องจาก 

  
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้ช าระหนี้ได้ขอผ่อนผันลดยอดการช าระลงเป็นเดอืนละ 40,000.00 บาท 

  
(รวมดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี) ซึ่งยังคงมีการช าระดอกเบี้ยและตน้เงินอย่างต่อเนื่อง ตามที่ไดร้ับอนมุัติผ่อนผัน ยอดคงเหลือ 

  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 จ านวน 4,297,178.07 บาท 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 

   หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

       
5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ   (ต่อ)     ประกอบด้วย 

      
 

2.1) ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 2 ราย เปน็หนี้เงินกู้พิเศษ ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 จ านวน 501,307.64 บาท โดยจ าเลย 

  
ทั้งสองได้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลจังหวัดนครปฐม ในปี 2550 โดยยินยอมร่วมกันหรือแทนกันช าระดอกเบี้ย 

  
และต้นเงินคงค้าง แต่เน่ืองจากจ าเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามสญัญาประนีประนอมยอมความ ในปี 2551 ศาลจังหวัดนครปฐมจึงได้ 

  
ออกหมายบังคับคดีใหส้หกรณ์สามารถยึดอายัดทรัพยส์ินของจ าเลยทั้งสอง 

   
  

     ทนายความผู้รับมอบอ านาจได้ติดตามสืบทรัพย์ของลูกหนี้ท้ัง 2 ราย มาโดยตลอด ในปี 2560  ทนายความได้ท าหนังสือ 

  
แจ้งว่าจ าเลยที่ 2 ได้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารและที่ดินผืนหน่ึงในจังหวัดกาญจนบุรี  ในปี 2561 ทนายความได้ด าเนินการบังคับคดี 

  
ยึดทรัพย์มาช าระหน้ี แต่ทรพัย์ดังกล่าวติดจ านองไวก้ับธนาคารแห่งหน่ึง และจ าเลยที่ 2 ร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการบังคับคดี 

  
ต่อมาในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ศาลจังหวัดนครปฐม ได้พิพากษายกค าร้องของจ าเลยที่ 2 ดังกลา่ว  

  
     วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 จ าเลยที่ 2 ได้ท าบันทึกข้อตกลงกับทางสหกรณ์ ขอช าระ 400,000.00 บาท โดยผ่อนช าระดังนี้  

  
     1. ยอดเงิน จ านวน 300,000.00 บาท ช าระ ณ วันท่ีลงนามในบันทึกข้อตกลง (ช าระแล้ว วันท่ี 18 ตุลาคม 2562) 

  
     2. ยอดเงิน จ านวน 100,000.00 บาท ผ่อนช าระเป็นรายงวด งวดละไม่ต่ ากว่า 2,000.00 บาท ก าหนดเริม่ช าระวันท่ี 31  

  
ตุลาคม 2562 ช าระเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 (ช าระแล้วเป็นรายงวดจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2562 รวมเป็นจ านวน 15,000.00 บาท) 

  
รวมระหว่างปี 2562 จ าเลยที่ 2 ได้ช าระแล้ว รวม 315,000.00 บาท ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 186,307.64 บาท 

  
     ระหว่างปี 2563 จ าเลยที่ 2 ได้ช าระเป็นรายงวด รวมจ านวน 85,000.00 บาท รวมช าระทั้งสิ้น 400,000.00 บาท เป็นไป 

  
ตามข้อตกลง  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 101,307.64 บาท 

 
 

2.2) ลูกหน้ีตามค าพพิากษา 1 ราย เป็นหน้ีเงินกู้สามัญ จัดประเภทจากลกูหน้ีพ้นสมาชกิภาพ ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 

  
จ านวน 1,009,023.05 บาท ระหวา่งปีไม่มีการช าระ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 1,009,023.05 บาท  ทั้งน้ี  

  
ลูกหนี้ได้จ่ายช าระสญัญา สส61006652 อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 ซึ่งถูกจัดประเภทไว้ที่ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ 

  
     ระหว่างปี 2565 ลูกหนี้ช าระได้เพียงดอกเบี้ยคงค้าง ซึ่งยังคงมียอดดอกเบี้ยค้างรับคงเหลือ โดยสหกรณ์รับรูร้ายได้ดอกเบี้ย 

  
ตามเกณฑ์เงินสด ยอดหนีค้งเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จ านวน 1,009,023.05 บาท 

 
3) ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 มียอดยกมา 13 ราย จ านวน 7,000,999.35 บาท ระหว่างปี เพิ่มขึ้น 2 ราย  

  
จ านวน 1,764,280.73 บาท ช าระเสร็จสิ้น 3 ราย จ านวน 1,831,576.70 บาท คงเหลือ 12 ราย จ านวน 5,774,555.84 บาท 

  
ช าระเป็นปกติ 6 ราย และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6 ราย จ านวน 1,071,169.92 บาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 376,963.89 บาท 

 
4) ลูกหนี้เงินสดขาดบญัชี เป็นกรณีทจุริตของอดีตผู้ช่วยผู้จดัการสหกรณ์ ได้ท าหนังสือรับสภาพหนี้ มมีารดาเป็นผู้ค้ าประกันและ 

  
ช าระหน้ีแทน ได้น าโฉนดที่ดินจ านวน 4 แปลง ให้สหกรณ์จดจ านองเป็นหลักประกัน สหกรณ์ได้รับการช าระดอกเบี้ยและต้นเงิน 

 
     อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการขาดส่ง เดือนละ 88,543.00 บาท (รวมดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี) โดยในปี 2564 ถึง 2565 เนื่องจาก 

  
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้ช าระหนี้ได้ขอผ่อนผันลดยอดการช าระลงเป็นเดอืนละ 40,000.00 บาท 

  
(รวมดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี) ซึ่งยังคงมีการช าระดอกเบี้ยและตน้เงินอย่างต่อเนื่อง ตามที่ไดร้ับอนมุัติผ่อนผัน ยอดคงเหลือ 

  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 จ านวน 4,297,178.07 บาท 
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 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 

   หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

       
       6. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ    ประกอบด้วย 

      
     

ปี 2565 
 

ปี 2564 
 

     
บาท 

 
บาท 

 
  

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - ลูกหนี้ปกติ 
 

967,528.00 
 

       942,536.00 
 

  
ดอกเบีย้ค้างรับ - ลูกหนี้พ้นสมาชกิภาพ 

 
8,975.63          

 
14,691.60 

 
  

ดอกเบี้ยค้างรับ - ลูกหนีเ้งินสดขาดบัญชี 
 

16,835.51           
 

1,591.16 
 

  
     รวม 

  
993,339.14       

 
958,818.76 

 
         7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น    ประกอบด้วย 

      
     

ปี 2565 
 

ปี 2564 
 

     
บาท 

 
บาท 

 
  

ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง - ทุนเรือนหุ้น 
 

99,690.06 
 

41,750.00 
 

  
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ 

  
10,393.37 

 
                0.00 

 
  

ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมจ่ายล่วงหน้า 
 

37,918.12          
 

36,112.50 
 

  
ค่าเช่าส านักงานจ่ายล่วงหน้า 

  
58,333.33          

 
58,333.33 

 
  

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
 

206,334.88 
 

136,195.83 
 

         8. อุปกรณ์ - สุทธิ   ประกอบด้วย 
      

     
ปี 2565 

 
ปี 2564 

 
     

บาท 
 

บาท 
 

  
ส่วนปรับปรุงส านักงาน 

  
951,957.00        

 
951,957.00 

 
  

เครื่องใช้ส านักงาน 
  

2,183,440.54     
 

2,131,926.52 
 

  
ยานพาหนะ 

  
53,500.00 

 
         53,500.00 

 
  

     รวมอุปกรณ์ 
  

3,188,897.54 
 

3,137,383.52 
 

  
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 

      
  

     ส่วนปรับปรุงส านักงาน 
  

751,466.75        
 

550,977.50 
 

  
     เครื่องใช้ส านักงาน 

  
1,968,926.69     

 
1,826,690.55 

 
  

     ยานพาหนะ 
  

53,499.00          
 

53,499.00 
 

  
         รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 

 
2,773,892.44 

 
2,431,167.05 

 
  

     อุปกรณ์-สุทธิ 
  

415,005.10 
 

706,216.47 
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         สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 

   หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

      
9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   ประกอบด้วย 

     
     

ปี 2565 
 

ปี 2564 
 

     
บาท 

 
บาท 

 
 

     - สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ 
     

  
ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ ์

 
74,900.00 

 
0.00 

 
  

หัก ค่าตัดจ่ายสะสม - ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์        1,518.52  
 

0.00 
 

  
    สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ 

 
73,381.48 

 
0.00 

 
 

     - สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร 
     

  
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร 

 
    2,296,760.00  

 
2,296,760.00 

 
  

สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร - งานวางระบบท่อระบายน้ า          75,000.00  
 

         75,000.00 
 

  
     รวม 

  
2,371,760.00  

 
2,371,760.00 

 
  

หัก ค่าตัดจ่ายสะสม - สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร 1,185,879.99        
 

790,586.66 
 

  
     สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร 

 
1,185,880.01 

 
1,581,173.34 

 
  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    
 

1,259,261.49 
 

1,581,173.34 
 

         
 

        สหกรณไ์ดร้ับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยศลิปากร ให้ใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ตามสัญญา 

 
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 พื้นที่โดยประมาณ 535 ตร.ม. ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

 
โดยสหกรณ์จะบริจาคเงินสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย ปีละ 100,000.00 บาท และได้รับอนุญาตใหท้ าการปรับปรุงบ้านประหยัด 

 
พลังงาน 3 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารส านักงานแห่งใหม่ของสหกรณ์ ตามสัญญาจ้างปรับปรุงอาคาร ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 จ านวน  

 
2,296,760.00 บาท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562  การปรับปรุงอาคารยังไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตุประสงค์ จึงยังไม่ค านวณค่าตัดจ่าย 

 
       ในปี 2563 การปรับปรุงอาคารสามารถใช้งานไดต้ามวัตปุระสงค์ และสหกรณไ์ด้จดัจ้างงานวางระบบท่อระบายน้ าแล้วเสร็จ  

 
จ านวน 75,000.00 บาท รวมเป็นสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร จ านวน 2,371.760.00 บาท จึงค านวณค่าตดัจ่ายประจ าปี ตามอาย ุ

 
สัญญาเช่า 6 ปี โดยสหกรณ์คาดวา่จะได้รับการต่อสญัญาเช่าพ้ืนท่ีกับทางมหาวิทยาลัยอีก 3 ปี รวมทัง้สิ้นเป็น 6 ปี  

 

 

       ในปี 2565 สหกรณ์ได้รับอนญุาตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหใ้ช้พื้นที่เดิมต่อไป เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 
2565 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2568 โดยสหกรณ์จะบรจิาคเงินสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลยั ปีละ 100,000.00 บาท ตามสัญญา  

 
เลขท่ี นฐ. 10/2565 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 

          10. เงินรับฝาก    ประกอบด้วย 
       

     
ปี 2565 

 
ปี 2564 

  
     

บาท 
 

บาท 
  

 
เงินรับฝาก-สมาชิก 

       
  

เงินรับฝากออมทรัพย ์
  

70,274,586.15    
 

78,616,129.69 
  

  
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 

  
29,591,708.34    

 
33,278,298.77 

  
  

เงินรับฝากประจ า 
  

14,197,536.15    
 

13,683,811.12 
  

  
     รวมเงินรับฝาก 

  
114,063,830.64  

 
125,578,239.58 
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         สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 

   หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

      
9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   ประกอบด้วย 

     
     

ปี 2565 
 

ปี 2564 
 

     
บาท 

 
บาท 

 
 

     - สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ 
     

  
ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ ์

 
74,900.00 

 
0.00 

 
  

หัก ค่าตัดจ่ายสะสม - ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์        1,518.52  
 

0.00 
 

  
    สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ 

 
73,381.48 

 
0.00 

 
 

     - สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร 
     

  
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร 

 
    2,296,760.00  

 
2,296,760.00 

 
  

สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร - งานวางระบบท่อระบายน้ า          75,000.00  
 

         75,000.00 
 

  
     รวม 

  
2,371,760.00  

 
2,371,760.00 

 
  

หัก ค่าตัดจ่ายสะสม - สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร 1,185,879.99        
 

790,586.66 
 

  
     สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร 

 
1,185,880.01 

 
1,581,173.34 

 
  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    
 

1,259,261.49 
 

1,581,173.34 
 

         
 

        สหกรณไ์ดร้ับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยศลิปากร ให้ใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ตามสัญญา 

 
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 พื้นที่โดยประมาณ 535 ตร.ม. ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

 
โดยสหกรณ์จะบริจาคเงินสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย ปีละ 100,000.00 บาท และได้รับอนุญาตใหท้ าการปรับปรุงบ้านประหยัด 

 
พลังงาน 3 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารส านักงานแห่งใหม่ของสหกรณ์ ตามสัญญาจ้างปรับปรุงอาคาร ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 จ านวน  

 
2,296,760.00 บาท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562  การปรับปรุงอาคารยังไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตุประสงค์ จึงยังไม่ค านวณค่าตัดจ่าย 

 
       ในปี 2563 การปรับปรุงอาคารสามารถใช้งานไดต้ามวัตปุระสงค์ และสหกรณไ์ด้จดัจ้างงานวางระบบท่อระบายน้ าแล้วเสร็จ  

 
จ านวน 75,000.00 บาท รวมเป็นสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร จ านวน 2,371.760.00 บาท จึงค านวณค่าตดัจ่ายประจ าปี ตามอาย ุ

 
สัญญาเช่า 6 ปี โดยสหกรณ์คาดวา่จะได้รับการต่อสญัญาเช่าพ้ืนท่ีกับทางมหาวิทยาลัยอีก 3 ปี รวมทัง้สิ้นเป็น 6 ปี  

 

 

       ในปี 2565 สหกรณ์ได้รับอนญุาตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหใ้ช้พื้นที่เดิมต่อไป เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 
2565 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2568 โดยสหกรณ์จะบรจิาคเงินสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลยั ปีละ 100,000.00 บาท ตามสัญญา  

 
เลขท่ี นฐ. 10/2565 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 

          10. เงินรับฝาก    ประกอบด้วย 
       

     
ปี 2565 

 
ปี 2564 

  
     

บาท 
 

บาท 
  

 
เงินรับฝาก-สมาชิก 

       
  

เงินรับฝากออมทรัพย ์
  

70,274,586.15    
 

78,616,129.69 
  

  
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 

  
29,591,708.34    

 
33,278,298.77 

  
  

เงินรับฝากประจ า 
  

14,197,536.15    
 

13,683,811.12 
  

  
     รวมเงินรับฝาก 

  
114,063,830.64  

 
125,578,239.58 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
   หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

          11. หนี้สินหมุนเวียนอืน่    ประกอบด้วย 
       

     
ปี 2565 

 
ปี 2564 

  
     

บาท 
 

บาท 
  

  
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย  

  
79,000.38          

 
75,987.28 

  
  

เงินประกันสังคมรอน าส่ง 
  

4,500.00           
 

9,000.00 
  

  
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 

  
17,738.24          

 
15,626.24 

  
  

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีค้างจ่าย 
 

70,000.00          
 

70,000.00 
  

  
ค่าตรวจสอบกิจการคา้งจ่าย  

  
4,000.00           

 
4,000.00 

  
  

เงินรอจ่ายคืน 
  

517,650.31        
 

508,410.37 
  

  
เงินรอตรวจสอบ 

  
52,766.81           

 
5,937.00 

  
  

ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมค้างจ่าย 
 

12,639.38          
 

12,037.50 
  

  
ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ค้างจ่าย 

 
74,900.00 

 
0.00 

  
  

      รวมหนี้สินหมนุเวียนอื่น   
 

833,195.12        
 

700,998.39 
  

                              12. ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบ  และอื่น ๆ  ประกอบด้วย 
    

     
ปี 2565 

 
ปี 2564 

  
     

บาท 
 

บาท 
  

  
ทุนสาธารณประโยชน ์

  
1,539,840.00     

 
1,749,690.00 

  
  

ทุนรักษาระดับเงินปันผล 
  

9,238,342.19     
 

9,005,678.00 
  

  
ทุนการศึกษาบุตร 

  
112,400.00        

 
140,400.00 

  
  

ทุนสะสมเพื่อจัดให้มสี านักงาน 
 

2,231,014.00     
 

1,931,014.00 
  

  
กองทุนบ าเหน็จเกษียณอายุราชการ 

 
518,000.00        

 
615,000.00 

  
  

   รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ 13,639,596.19   
 

13,441,782.00 
  

          13. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
      

  
สหกรณ์ได้ปฏิบตัิตามกระทรวง วา่ด้วยการด ารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งของสหกรณ์ พ.ศ. 2550  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

 
วันท่ี 17 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป โดยต้องด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1.00 ของยอดเงิน 

 
ที่สหกรณ์รับฝากท้ังหมด  
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด  

หนังสือรับรองของสหกรณ ์
วันที่  ๑๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน นายศักดิ์ชาย  จนัทร์เรือง 
 

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว 
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะเป็น 
ดังต่อไปนี้ 

๑. งบการเงิน 

๑.๑ ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบใน 
การจัดท างบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

๑.๒ งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและข้อมูลต่างๆ (ระบุแต่ละรายการที่มีในงบการเงินของสหกรณ์) 

๑.๓ ข้อสมมติที่ส าคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล 

๑.๔ รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน เช่น 
รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือ
ข้อจ ากัดการใช้เงินกู้ สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 

๑.๕ เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดให้ปรับปรุงหรือเปิดเผย ได้
ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว 

๑.๖ ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระส าคัญ ข้อสังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือ
โดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่แก้ไข ได้จัดท าเป็นเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้ 

๑.๗ ไม่มีรายการผิดปกติที่เก่ียวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้
ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระส าคัญต่องบการเงิน 

๑.๘ สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือข้อผูกมัดใดๆ 
ในสินทรัพย์ของสหกรณ์เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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๑.๙ สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และอาจเกิดขึ้นในภาย
หน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่
สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

๑.๑๐ นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่งต้องน ามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินอีก 

๒. การให้ข้อมูล 

ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 

๒.๑ บันทึกรายการทุกรายการในบัญชีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีและข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

๒.๓ ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

๒.๔ เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุว่าจ าเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่จ ากัด 

๒.๕ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญ
ต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

๒.๖ สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตที่มีผลต่อการแสดง
งบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

๒.๗ สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่สหกรณ์ทราบและที่
มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่มีบทบาทส าคัญ
เก่ียวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

๒.๘ สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้
น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส ารองค่าเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น 

         ขอแสดงความนับถือ    

                                                                                            

     (ลงชื่อ) ......................................................................... 

           (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย)   
           ประธานกรรมการ 
               

       (ลงชื่อ) .........................................................................  

       (นางสุกานดา  นิ่มนวล)   
               ผู้จัดการ    
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     4.2  เร่ืองพิจารณาจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี  2565 
 
         ในรอบปีทางบัญชี  2565   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด     มีก ำไรสุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น                                                       
67,039,924.19 บำท   คณะกรรมการด าเนินการ เห็นสมควรจัดสรรก าไรสุทธิตามความในข้อบังคับของสหกรณ์   
ข้อ  28   ดังนี้    
            

รำยกำร ปี 2565 
(บำท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ปี 2564 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.  เป็นเงินส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 6,703,992.41   10.00  6,731,809.81   10.00  
2.  เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณร์้อยละหนึ่งของก าไรสุทธิ 
     แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

30,000.00 0.04 30,000.00 0.05 

ก ำไรสุทธิที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมข้อ 1 และข้อ 2 ข้ำงต้นนี้อำจจัดสรรดังต่อไปนี้    

3.  เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว ในอัตราร้อยละ 3.97              43,381,669.55  64.71   43,379,002.41 64.44 
4.  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แกส่มาชิกตามส่วนจ านวนรวมแห่ง - 
     ดอกเบี้ยเงินกู ้ ร้อยละ 19.57 ต่อป ี   

 
13,247,850.54  

 
  19.76 

 
13,054,621.70 

 
19.39 

5.  เป็นเงินโบนัสแก่คณะกรรมการด าเนินการ  
     เงินโบนัสแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ ์ 
     ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสทุธิ 

  1,800,000.00       2.68  1,387,448.00 
552,552.00 

2.06 
0.82 

6.  เป็นเงินอุดหนุนทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 800,000.00 1.19 800,000.00 1.19 
7.  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 450,000.00 0.67 450,000.00 0.67 
8.  เป็นทุนรักษาระดับเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น 225,369.96 0.34 232,664.19 0.35 
9.  เป็นกองทุนบ าเหน็จเกษียณอายุราชการ 300,000.00 0.45 400,000.00 0.59 
10.  เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือกองทุนต่าง ๆ     101,041.73    0.16     300,000.00    0.44 
 67,039,924.19 100.00 67,318,098.11 100.00 

หำกจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีตำมที่เสนอมำข้ำงต้นจะมีผลดังนี้     
1.  กลับคืนเป็นของสมาชิก 56,629,520.09 84.47 56,433,624.11 83.83 
2.  เป็นผลประโยชน์แกส่มาชิก 8,580,404.10 12.81 8,914,474.00 13.24 
3.  เป็นของกรรมการและเจา้หน้าที่ 1,800,000.00 2.68 1,940,000.00 2.88 
4.  บ ารุงสันนิบาตสหกรณ ์       30,000.00   0.04       30,000.00   0.05 
 67,039,924.19 100.00 67,318,098.11 100.00 
 

หมำยเหตุ  เมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  ที่ประชุมใหญ่มีมติปรับโบนสักรรมการลง จ านวน 100,000.00 บาท 
             (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เพื่อน าเข้าเป็นเงินส ารอง 
 
 ที่ประชุมมีมติ.........................................................................................…………………........................................ 
..............................................................…..................................................................………………….................................. 
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กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2565 

 

19.76 (4)

10.00 (1)

1.19 (6)

(3) 64.71
0.45 (9)

0.34 (8)

0.67 (7)

2.68 (5)

0.04 (2)

0.16 (10)

 
 
 
 

1. เงินส ารอง 10.00 
2. ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ 0.04 
3. เงินปันผลตามหุ้น 64.71 
4. เงินเฉลี่ยคืน 19.76 
5. โบนสักรรมการ 

โบนสัเจ้าหนา้ที ่
2.68 

  
6. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 1.19 
7. เงินทุนสาธารณประโยชน ์ 0.67 
8. ทุนรักษาระดบัเงินปันผล 0.34 
9. กองทุนบ าเหน็จเกษียณอายุราชการ 0.45 

10. ทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือกองทุนต่าง ๆ 0.16 
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4.3   เร่ืองพิจารณาอนุมติัประมาณการรายได้ รายจ่าย และแผนงาน ประจ าปี 2566 

 
 

                  ประมาณการรายได้ประจ าปี 2566 
 

ที่ รายการ                              แผนปี 2565     แผน 
ปี 2566   

หมายเหตุ                               
ประมาณการ รับจริง ร้อยละ 

 รายได้ดอกเบี้ยและ
ผลตอบแทนจากการลงทุน 
-  ดอกเบี้ยรับเงินให้กู ้                              
-  ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 
-  ผลตอบแทนจากการลงทุน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้อื่น 
-  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า    
-  รายได้อื่น                                                   

  
 
 

70,000,000.00 
10,000,000.00 
3,000,000.00 

 
 
 
 
 

 
   
   
       10,000.00 
    500,000.00 

                                     

 
 
 

70,372,421.82 
5,867,343.01 
1,936,311.83 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6,700.00 
79,188.72 

 
  
 

100.53 
58.67 
64.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67.00 
15.84 

  
 
 

70,000,000.00 
9,000,000.00 
3,000,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

     10,000.00 
   500,000.00 
                                     

 
 
 

จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมืใน
อัตรา 6.50 % ต่อปี จาก
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมในอัตรา 
6.00 % ต่อปี  จากดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมในอัตรา 3.50 % 
ต่อปี จากดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร/ สถาบันการเงิน  
และเงินปันผลหุ้นชุมนมุ
สหกรณ์     
 
 

 

จากการรับสมาชิกใหม่      
จากส่วนลดค่าเครื่องเขียน   
แบบพิมพ ์และอื่น ๆ                  

         รวมรายได ้ 83,510,000.00 78,261,965.38  82,510,000.00  
 

          ที่ประชุมมีมติ................................................................................................................……….. 
.............................................................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................…. 
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ประมาณรายจ่ายประจ าปี  2566 
ท่ี หมวดค่าใช้จ่าย ประมาณการรายจ่าย แผน   ค าชี้แจง 

    ประมาณการ จ่ายจริง ร้อยละ ปี  2566     

1 ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัเจ้าหน้าท่ี     
 

      

  1.1 เงินเดอืน ค่าจ้าง เงินประจ า 4,200,000.00 4,422,900.00 105.31 5,000,000.00 - ส าหรับเงินเดือนตามอัตราก าลังเจ้าหนา้ที่ 6 อัตรา 

       ต าแหน่ง ค่าล่วงเวลา     
 

  
 

อัตราใหม่ 1 อัตรา 

        
 

  - ส าหรับปรับเพิ่มเงนิเดอืนประจ าปี 

        
 

  - ส าหรับเงินประจ าต าแหน่ง ค่าลว่งเวลา  

       ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่

  1.2 เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 250,000.00 219,106.00 87.64 300,000.00 - เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทนุส ารองเลี้ยงชีพ 

  1.3 เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็ 1,200,000.00 1,147,080.00 95.59 1,300,000.00 - เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทนุบ าเหนจ็ 

  1.4 เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 75,000.00 38,360.00 51.15 70,000.00 - เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทนุประกันสังคม 

  1.5 สวัสดิการต่างๆ 220,000.00 153,482.53 69.76 220,000.00 - ส าหรับจ่ายสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เช่น ค่ารักษาพยาบาล 

        
 

  
 

ค่าประกันอุบัติเหตุ คา่ตรวจสุขภาพ คา่เคร่ืองแบบ 

        
 

  
 

ค่าเล่าเรียนบุตร 

  1.6 ดอกเบี้ยจ่ายเงินประกันเจ้าหน้าที ่ 10,000.00 1,089.82 10.90 10,000.00 - ส าหรับเป็นค่าดอกเบ้ียจ่ายให้กับเงินประกันของเจ้าหน้าท่ี 

  1.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 30,000.00 7,500.00 25.00 30,000.00 - ส าหรับค่าใช้จ่ายในการร่วมประชมุ อบรม สัมมนา 

        
 

  
 

ศึกษาดูงาน ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเลี้ยง  

        
 

  
 

และค่าพาหนะเดนิทางไปปฏิบัติงาน 

2 หมวดค่าใช้จ่ายเกีย่วกับอาคาร  สถานที่ และอุปกรณ์ 
 

  
 

  

  2.1 ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม 150,000.00 122,782.50 81.86 150,000.00 - ส าหรับค่าบ ารุงรกัษาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

        
 

  
 

ใช้ในงานสหกรณ์ฯ 

  2.2 ค่าจ้างดูแลอาคาร สถานที ่ 60,000.00 38,300.00 63.83 60,000.00 - ส าหรับจ่ายเป็นค่าจา้งท าความสะอาด และคนสวน 

        
 

  
 

ดูแลอาคาร 

  2.3 ค่าซ่อมแซมบ ารงุรกัษา 30,000.00 2,477.22 8.26 20,000.00 - ส าหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรกัษาครภุัณฑ์ 

      ทรัพย์สิน     
 

  
 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ยานพาหนะ 

        
 

  
 

กล้องวงจรปิด ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องนับธนบัตร 

        
 

  
 

ค่าล้างแอร ์

  2.4 ค่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์ 250,000.00 51,514.02  20.61 250,000.00 - เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ เคร่ืองพิมพ์และอปุกรณ ์

        
 

    ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงรองรับ 

        
 

  
 

ปริมาณงานทีเ่พิ่มขึ้นและทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

        
 

  
 

ที่ครบอายุการใช้งานแล้ว 

  2.5 ค่าเช่าส านกังาน 100,000.00 100,000.00 100.00 100,000.00 - ส าหรับค่าเช่าส านกังานสหกรณ์ฯ 

  2.6 ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้ส านักงาน 100,000.00 142,236.14 142.24     200,000.00 - ค่าเสื่อมราคาครุภณัฑ์และเครื่องใช้ส านกังาน 

  2.7 ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงส านักงาน 600,000.00 200,489.25 33.41 250,000.00 - ค่าเสื่อมราคาปรับปรุงส านักงาน 

  2.8 ต่อเตมิปรับปรุงส านกังาน 300,000.00 0.00  0.00 300,000.00 - ต่อเตมิ และปรับปรุงส านกังาน 

        

3 หมวดค่าใช้จ่ายเกีย่วกับสมาชิก             

  3.1 ค่าจัดสัมมนาเกี่ยวกับสมาชิก 800,000.00 795}071.50  99.38 800,000.00 - ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการไปสัมมนาของสมาชิก 

        
 

  
 

และกรรมการ ประชุมสัมมนา เชน่ ค่าที่พกั  

        
 

  
 

ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน 

  3.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 50,000.00  0.00 0.00 30,000.00 - ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหลักทรัพย์ 

              และประเมนิราคาหลกัทรัพย์ 
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ท่ี หมวดค่าใช้จ่าย ประมาณการรายจ่าย แผน   ค าชี้แจง 

    ประมาณการ จ่ายจริง ร้อยละ ปี  2566     

4 หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงานอืน่ๆ     
 

  
 

  

  4.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 200,000.00 183,950.00 91.98 200,000.00 - ส าหรับเป็นค่าเบ้ียประชมุกรรมการด าเนินการ  

        
 

  
 

ที่ปรึกษา และคณะกรรมการหรือคณะท างานอื่นๆ 

  4.2 คา่เบีย้เลีย้งและพาหนะกรรมการ 100,000.00 57,560.00 57.56 100,000.00 - ส าหรับเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง และค่าพาหนะ  

        
 

  
 

ส าหรับกรรมการ 

  4.3 ค่ารับรอง 80,000.00 74,633.00 93.29 80,000.00 - ส าหรับเป็นค่ารับรองการประชุมคณะกรรมการ 

        
 

  
 

ด าเนนิการคณะกรรมการต่าง ๆ และ 

        
 

  
 

ค่ารับรองในการบริหารงานสหกรณ์ 

  4.4 ค่าใช้จ่ายผู้ตรวจสอบกจิการ 48,000.00 48,000.00 100.00 48,000.00 - ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายตรวจสอบกิจการ  

  4.5 ค่าใช้จ่ายผู้สอบบัญช ี 70,000.00 70,000.00 100.00 70,000.00 - ส าหรับเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

  4.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ ่ 1,000,000.00 620,173.32 62.02 1,000,000.00 - ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญส่ามัญ  

        
 

  
 

การประชุมวสิามัญ และค่าพมิพ์รายงานประจ าปี 

  4.7 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 150,000.00 62,610.00 41.74 150,000.00 - ส าหรับเป็นค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ 

  4.8 ค่าวัสดุส านกังาน 110,000.00 118,666.38 107.88 110,000.00 - ส าหรับเป็นค่าวัสดุส านกังาน และวสัดุคอมพิวเตอร์ 

  4.9 ค่าเช่ารถ 100,000.00  0.00 0.00 100,000.00 - ส าหรับเป็นค่าเช่ารถในการประชมุ และ 

        
 

  
 

ในการด าเนินการของสหกรณ์ 

  4.10 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 50,000.00 26,205.40 52.41 50,000.00 - ส าหรับเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 

        
 

  
 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะของสหกรณ์ฯ  

        
 

  
 

ทางด่วน ค่าประกันภัย ภาษียานพาหนะ 

  4.11 ค่าสาธารณูปโภค 140,000.00 78,588.47 56.13 140,000.00 - ส าหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า 

        
 

  
 

ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ส านักงาน ค่าโทรศัพท์- 

        
 

  
 

มือถอื ค่าโทรสญัญาณอินเตอร์เน็ต 

  4.12 ค่าสมนาคุณ 100,000.00 57,595.00 57.60 20,000.00 - ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนที่ปรึกษา 

  4.13 ค่าของทีร่ะลกึ 50,000.00 10,660.00 21.32 50,000.00 - ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายค่าของที่ระลึกในวันประชุมใหญ่ 

       และในโอกาสต่าง ๆ 

 4.14 ค่าตอบแทนอืน่    300,000.00 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดเลี้ยงการประชมุและ 

        
 

  
 

พนักงานขับรถยนต์  

        
 

  - ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนกรรมการ 

        
 

  
 

และอนุกรรมการ ค่าตอบแทนอื่นๆ 

        
 

  - ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนกองคลัง และงานคลัง 

        
 

  - ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้สมาชิกที่ช่วยเหลืองานสหกรณ์ฯ 

        
 

  - ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนงานอาคารสถานที่ 

       และยายพาหนะทัง้ 2 แห่ง 

  4.15 ค่าใช้จ่ายทั่วไป 400,000.00 535,683.53 133.92 300,000.00 - ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น คา่ใช้จ่ายด าเนินคดี 

        
 

  
 

เร่งรัด ติดตามหนี้สนิ คา่ธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร 

        
 

  
 

ค่าอากรเช็ค ค่าไปรษณยี์และแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร 

        
 

  
 

ค่าประชาสัมพนัธ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 

   - ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและเงินลงทนุ 1,000,000.00 886,229.85 88.62 1,000,000.00 - ดอกเบ้ียเงินรับฝากจากสมาชิก 
        

 
  

 
  

  รวมท้ังสิ้น 12,023,000.00 10,272,943.93 85.44 12,808,000.00     
                

หมายเหต ุ ค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดสามารถถัวจ่ายทุกรายการ      
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แผนการด าเนนิงานปี 2566 
        
        

ที่ รายการ แผนปี 2565 แผน   หมายเหต ุ

    แผนงาน ผลงาน ร้อยละ ปี  2566     

1 รับสมาชิกเพิ่ม (คน) 100 คน 67 67.00 80 คน 
 

  

2 ระดมหุ้น (บาท) 70,000,000.00 45,611,850.00 65.16 60,000,000.00 
 

  

3 ให้เงินกู้แก่สมาชิก (บาท)     
 

  
 

  

   - ฉกุเฉิน 80,000,000.00 47,671,630.00 59.59 70,000,000.00 
 

  

   - สามญั 500,000,000.00 478,355,218.00 95.67 500,000,000.00 
 

  

   - พิเศษ 100,000,000.00 75,062,000.00 75.06 90,000,000.00 
 

  

4 รับฝากเงินจากสมาชกิ (บาท)             

   - เงินรับฝากออมทรัพย ์ 70,000,000.00 59,990,675.58 85.70 70,000,000.00     

   - เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 10,000,000.00 4,616,241.29 46.16 10,000,000.00     

   - เงินรับฝากประจ า 3 เดือน 1,000,000.00 3,496.85 0.35 500,000.00     

   - เงินรับฝากประจ า 6 เดือน 1,000,000.00 100,000.00 10.00 500,000.00     

   - เงินรับฝากประจ า 12 เดือน 1,000,000.00 1,271,277.75 127.13 5,000,000.00     

  
 

            

                

 

      
 ท่ีประชุมมีมติ............................................................................................. ............................................................................... ............. 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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     4.4   เร่ืองเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 48   ประจ าปี 2566 
  
 ประธานเสนอว่าในปี 2565 กรรมการด าเนินการจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542  มาตรา 50 วรรคสอง และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด พ.ศ. 2556 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 72  และข้อ 74 จ านวน 8 คน คือ 
   1. นางบัวลอย  นิลนาคม่วง     วาระ 1 ปีที่ 2 
   2. นายสัญชัย  รัตนอาร ี     วาระ 1 ปีที่ 2 
  3. นายธวัช  เม่งเอ๊า     วาระ 2 ปีที่ 2 
    4. นางฐิติรัตน์  ขนัทอง     วาระ 2 ปีที่ 2 

5. นายณัฐสิทธิ์  ศรีกระหวัน    วาระ 1 ปีที่ 2   
  6. นายสมบตัิ  มุกดา     วาระ 1 ปีที่ 2 
   7. นางสาวแสงจนัทร์  คงอิ่ม    วาระ 2 ปีที่ 2 
      8. นางสาวพัชรา  ตันจิตตกูล    วาระ 1 ปีที่ 2 
 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ ได้ก าหนดให้มีการ
สรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ ในวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเป็นไปตามข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ  ผลการสรรหา  ดังนี้ 
   กรรมการวังท่าพระ/ตลิง่ชนั 
   1. นายณัฐสิทธิ์  ศรีกระหวัน      วาระ 2 ปีที่ 1  
   2. นายวัชรินทร์  จั๊บโกรย     วาระ 1 ปีที่ 1 
   3. นางสาวรางวลั  สุข ี     วาระ 1 ปีที่ 1 
  4. นายรัชภูมิ  ทรงส าราญ     วาระ 1 ปีที่ 1 
   กรรมการพระราชวังสนามจนัทร์ 
   1. นางบัวลอย  นิลนาคม่วง       วาระ 2 ปีที่ 1  
   2. นายสัญชัย  รัตนอาร ี     วาระ 2 ปีที่ 1 
   3. นางสาวพัชรา  ตันจิตตกูล    วาระ 2 ปีที่ 1 
   กรรมการวิทยาเขตเพชรบุรี 
   1. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนเพิ่มพูนผล     วาระ 1 ปีที่ 1  
 
 จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวน 8 ต าแหน่ง กรรมการทั้ง 
8 ต าแหน่ง  จะอยู่ในต าแหน่งโดยมีวาระ 2 ปี   
 
 ที่ประชุมมีมต…ิ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 
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    4.5   เร่ืองการเลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการประจ าปี 2566 
 

 
         ประธานเสนอว่าตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2564 มีมติเลือกตั้ง นางผานิต  เกษเกษา  เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจ าปี 2565 นั้น บุคคลดังกล่าว ได้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ ด้วยความถูกต้อง
เป็นประจ าทุกเดือน ตลอดจนให้ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี    
 

 ในปี 2566 สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับเสนอการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จ ากัด ประจ าปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 7 มกราคม 2566 แล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้เสนอเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ฯ  จ านวน 2 ราย คือ        
    1.  นางผานิต   เกษเกษา   ข้าราชการบ านาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และผ่านการอบรมตามคุณสมบัติ     
ผู้ตรวจสอบกิจการเรียบร้อยแล้ว มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เคยรับ
ราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นระยะเวลา 27 ปี  และมีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการมาแล้วหลายแห่ง
รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด  ด้วย  เสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบเดือนละ  4,000 บาท 
(สี่พันบาทถ้วน) 
    2.  นางสาวนิ่มนวล  ดวงโต  ข้าราชการบ านาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และผ่านการอบรมตามคุณสมบัติ     
ผู้ตรวจสอบกิจการเรียบร้อยแล้ว มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เคยรับ
ราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นระยะเวลา 29 ปี  และมีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการมาแล้วหลายแห่ง
รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด  ด้วย  เสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบเดือนละ  4,000 บาท 
(สี่พันบาทถ้วน) 
   ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคร้ังที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ได้พิจารณาแล้ว  
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ ข้อบังคับ และตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พิจารณาเลือกตั้ง 
 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2566 
 ที่ประชุมมีมติ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
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   4.6   เร่ืองการเลือกตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี  2566 
 

 
 ประธานเสนอว่าตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 มีมติคัดเลือก บริษัท ส านักบัญชีทองเอก  จ ากัด  
โดย ดร.ศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ประจ าปี 2565  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี   เป็นเงิน 
70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี บุคคลดังกล่าวได้ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ฯ ด้วยความถูกต้อง  และรวดเร็ว  
ตลอดจนให้ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี จนท าให้สามารถจ่ายเงินปันผลและ
เฉลี่ยคืนได้อย่างรวดเร็ว 
 ในปี 2566 มีผู้เสนอให้บริการเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์  คือ บริษัท ส านักบัญชีทองเอก  จ ากัด  โดยผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ คือ นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7856  และขอเสนอ นายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง  ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6541 เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง พร้อมทีมงานประมาณ 3 คน  เข้าตรวจอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  ครั้งละ 
ไม่น้อยกว่า 2 วัน  เสนอคา่ธรรมเนียมการสอบบัญชี  จ านวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
    ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการในการประชมุคร้ังที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ได้พิจารณาแลว้  
มีมติเห็นชอบให้เสนอ บริษัท ส านักบัญชีทองเอก จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปี 2566 โดยค่าธรรมเนียม
สอบบัญชี 75,000 บาท(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พิจารณาคัดเลือก 
 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  และมีมติมอบให้
คณะกรรมการด าเนินการไปด าเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พิจารณาไม่เสนอชื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
 ที่ประชุมรับทราบและมีมติ.................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

   4.7   เร่ืองการพิจารณาวงเงินกู้ยืมท่ีสหกรณ์อาจกู้ยืมประจ าปี  2566 

 
         ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ ากัด  ประจ าปี 2566 ว่าเห็นสมควรก าหนดเป็นจ านวนเท่าใด  ซึ่งในปี 2565 สหกรณ์ฯ ได้รับอนุมัติ จาก
ที่ประชุมใหญ่ให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันไว้เป็นจ านวนเงิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)   
         ส าหรับในปี 2566 คณะกรรมการด าเนินการมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน
ซึ่ง สหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมเงินหรือค้ าประกันได้ในวงเงิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เท่าเดิม 
        จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
         ที่ประชุมมีมติ........................................................................................................................................ 
.............……........................................................................................................................................................ 
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           4.8   เรื่องพิจารณาข้อบงัคบัสหกรณ์ 
  

 ประธานเสนอว่า ด้วย พ.ร.บ.สหกรณ์(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  ได้ประกาศใช้และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 
พฤษภาคม 2562  และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทและการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จ ากัด จึงเสนอพิจารณาข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2566 ตามร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2566 เอกสารแจกที่ประชุมใหญ่ 
   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
                ที่ประชุมมีมติ................................................................................................................................................. 
.............……............................................................................................................................................................................ 

 
 
 

           4.9   เรื่องพิจารณาระเบียบว่าด้วยการสรรหาบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2566 
  

     ประธานเสนอว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ได้ก าหนดข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2566    
เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สอดคล้องกับข้อบังคับสหกรณ์ฯ และเป็นไปตามความในมาตรา 43 (9) มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทและการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จ ากัด จึงเสนอพิจารณาระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ  พ.ศ.2566  ตาม
ร่างระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2566 เอกสารแจกที่ประชุมใหญ่ 
   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
                ที่ประชุมมีมติ................................................................................................................................................. 
.............……............................................................................................................................................................................ 
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วาระท่ี 5     เร่ืองอ่ืน ๆ   
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศลิปากร  จ ากัด 
ชุดที่ 47 

ประจ าป ี 2565 
     1.  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย  ประธานกรรมการ 
     2.  นางบัวลอย นิลนาคม่วง         รองประธานกรรมการคนที่ 1 
     3.  นายสัญชัย รัตนอารี   รองประธานกรรมการคนที่ 2 
     4.  นางฐิติรัตน์ ขันทอง    กรรมการ (สังกัดส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน – เมืองทอง)                              
     5.  นายณัฐสิทธิ์ ศรีกระหวัน         กรรมการ (สังกัดส านักงานอธิการบดี วังท่าพระ 
              สังกัดคณะมัณฑนศิลป์และคณะสถาปัตยกรรมฯ)  
     6.  นายสมบัติ   มุกดา   กรรมการ (สังกัดคณะจิตรกรรมฯ และคณะโบราณคดี)  
     7.  นางสาวกนกรัตน์ สามงามตัน  กรรมการ (สังกัดส านักงานอธิการบดี สนามจันทร์ 1) 
     8.  นายวสัน  จันทร์มั่น        กรรมการ (สังกัดส านักงานอธิการบดี สนามจันทร์ 2) 
     9.  นางพรจันทร์ ตันธุวปฐม     กรรมการ (สังกัดคณะอักษรศาสตร์)  
    10.  นางสาวพัชรา   ตันจิตตกูล       กรรมการ (สังกัดคณะศึกษาศาสตร์)  
    11.  นายนพดล   สุขกล่อมชีพ       กรรมการ (สังกัดคณะวิทยาศาสตร์)  
    12.  นายพัลลภ มลคล  า        กรรมการ (สังกัดคณะเภสัชศาสตร์และคณะวิศวกรรมฯ) 
    13.  นางสาวแสงจนัทร ์ คงอิ่ม        กรรมการ (สังกัดวิทยาเขตเพชรบุรี)  
    14.  นายสรกิจ   โศภิตกุล   กรรมการและเหรัญญิก 
    15.  นายธวัช  เม่งเอ๊า   กรรมการและเลขานุการ  
 
   เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด  
         1.  นางสุกานดา นิ่มนวล   ผู้จัดการ 
         ส่วนบริการนครปฐม  
         1.  นางสาวมัทนา  ค้าผล             พนักงานการเงิน  
         2.  นางสาวสุวีณา  อรุณมาศ           พนักงานบัญชี  
         3.  นายสุวิทย์      ตั งนิติพิฐจักร       พนักงาน  
        ส่วนบริการวังท่าพระ  
         1. นางสาวรัศมี     นนท์ทองพลู         พนักงานการเงิน 
         2. นางสาวศิริพร สวายพล   พนักงานบัญช ี
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เรื่องที่สมาชิกควรรู ้
 

 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งเหมือนกับสถาบันการเงินรูปแบบอ่ืน มีหน้าที่ส าคัญ  2  ประการ  คือ 
เป็นแหล่งเงินออม และเป็นแหล่งเงินกู้ 
1.    การออมทรัพย์   แบ่งเป็น  2  รูปแบบ 
       1.1  การถือหุ้น    เป็นการออมระยะยาว  สมาชิกส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือนประจ าทุกเดือน  โดยเมื่อสมัครใหม่แรกเข้า
จะหักจากเงินได้รายเดือน สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนตั งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของเงินได้
รายเดือนของตน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท ตามก าหนดดังนี  
       เงินได้รายเดือน (บาท)           การถือหุ้นรายเดือน(บาท)             ส่งค่าหุ้น/เดือน(หุ้น)  
   ตั งแต่    6,000 -    8,000               500             50 
       “       8,001 -  10,000     600             60 
       “  10,001 -  15,000   700             70 
       “  15,001 -  20,000   900             90 
            “    20,001  -  25,000            1,000            100 
              “    25,001 -  30,000            1,200            120 
         “  30,001 -  35,000            1,400            140 
                 “  35,001 -  40,000            1,600            160 
       “     40,001 -  45,000                       1,800            180 
                “    45,001  ขึ นไป              2,000            200 
ภายหลังสมัครเป็นสมาชิกแล้ว สมาชิกที่ประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนน้อยกว่าที่ก่าหนดตามข้างบนได้ โดยก่าหนดขั้นต่่าเดือน
ละไม่น้อยกว่า 100 บาท โดยแจ้งความจ่านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด่าเนินการ แต่ทั้งนี้สมาชิกจะส่งหุ้นรายเดือนได้
เดือนละไม่เกิน 2,000 บาท 
 ผลตอบแทน สมาชิกจะได้รับเงนิปนัผลตามหุ้น โดยได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมาย 
         1.2  การฝากเงิน    สหกรณ์มีบริการรับฝากเงินประเภทต่าง ๆ  ดังนี  
            เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี ยร้อยละ 0.50 ต่อปี 
            เงินออมทรัพย์พิเศษ   ฝากครั งแรกต้องไม่น้อยกว่า 20,000 บาท และครั งต่อ ๆ ไป  

จ านวนเงินฝากไมน่้อยกว่าครั งละ 10,000 บาท   
อัตราดอกเบี ยร้อยละ 1.00 ต่อปี 
คิดดอกเบี ยให้ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

             เงินฝากประจ า ระยะเวลาฝาก 3 เดือน  อัตราดอกเบี ยร้อยละ  1.00 ต่อปี 
     ระยะเวลาฝาก 6 เดือน  อัตราดอกเบี ยร้อยละ  1.25  ต่อปี 
     ระยะเวลาฝาก 12 เดือน  อัตราดอกเบี ยร้อยละ  1.50  ต่อปี 
เงินฝากประจ า ผูฝ้ากต้องเสียภาษีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับโดยสหกรณ์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย
น าส่งสรรพากร อัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั้ง 3 ประเภท อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวการณ์เงนิปัจจุบัน 
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       2.  การกู้ยืมเงิน    แบ่งออกเป็น   3  ประเภท 

            2.1  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้ไม่เกิน  8  เท่าของเงินได้รายเดือน กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 300,000  บาท  และต้อง
มีค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินที่กู้ ลูกจ้างชั่วคราวกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่มีอยู่ โดยผ่อนช าระเป็นราย
เดือนเท่ากัน พร้อมดอกเบี ย เป็นจ านวนไม่เกิน  12  งวด 
 

            2.2  เงินกู้สามัญ     กู้ได้ดังนี  
     ระยะเวลาการเป็นสมาชิก  กู้ได้จ านวนเท่าของเงินเดือน    วงเงินกู้ 
    (เดือน)        ไม่เกิน (บาท) 
                6  -  12          30    
              13  -  36          40 
              37  -  60          50 
              61  -  84          60 
              85 - 120            65 
   121 – 132          70 
             133  ขึ นไป          80      3,000,000 
         ตามหลักเกณฑ์การถือหุ้นที่ก าหนด และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการค  าประกัน 
       ผ่อนช าระคืนสงูสุดไม่เกิน 12 ปี (144 งวด) 
            

            2.3  เงินกู้พิเศษ สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก  1 ปี  ขึ นไป  มีสิทธิ์จะกู้ เงินพิ เศษ  ในวงเงินไม่ เกิน   
6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) จ านวนเงินกู้พิเศษซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั นย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยค านึงถึงความจ าเป็น และความสามารถในการช าระหนี ของสมาชิก และมูลค่าของ
หลักทรัพย์ที่ใช้ค  าประกัน 
           การผ่อนช าระ  ผ่อนช าระคืนสูงสุดไม่เกิน  25  ปี  (300  งวด)   อายุผู้กูไ้ม่เกิน 70 ปี 
          หลักทรัพย์ค  าประกัน    
ที่ดินมีสิ่งปลูกสร้าง   ตนเองเปน็เจ้าของ คิดให้ 80 %    เป็นของผู้อ่ืน  คิดให้  70 % 
ที่ดินเปล่า        ตนเองเป็นเจ้าของ คิดให้ 70 %   เป็นของผู้อ่ืน  คิดให้ 60 % 
และหากเป็นที่ดนิที่ตั งอยู่ในเขตชุมชนหนาแนน่ คิดเพิ่มให้ 25 % หากเป็นที่ดินนอกเขต คิดเพิ่มให้ 20 % 
*บ้านให้ค านวณตามเกณฑ์ กรมธนารักษ์  และคิดคา่เสื่อมราคาตามเกณฑ์ สภาพบ้านตามความเป็นจริง 
ห้องชุดในอาคารชุด คิดให้ตามราคา 100 % ของราคาประเมิน และท าประกันอัคคีภัยเต็มจ านวนแห่งค่าอสังหาริมทรัพย์ 
 

    2.4  เงินกู้สามัญพิเศษ กู้ได้ตามสิทธิท่ีเหลือ 90 เท่า วงเงินกู้ไม่เกิน  2,500,000 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 144 งวด 
อายุไม่เกิน  60 ปี 
            การค  าประกันให้เป็นไปตามระเบียบเงินกู้สามัญ 
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 ส าหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   มีเกณฑ์การกู้ดังนี้ 
 

              เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉนิ กู้ได้ไม่เกิน 8 เท่าของเงินได้รายเดือน กู้สูงสุดไดไ้ม่เกิน 300,000  บาท  ไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่มีอยู่ และต้องมีค่าหุ้นไมน่้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินที่กู้  ผ่อนช าระเปน็รายเดือนเท่ากัน พร้อม
ดอกเบี ย เป็นจ านวนไม่เกิน 12 งวด เช่นเดียวกับขา้ราชการและลูกจ้างประจ า 

เงินกู้สามัญ 
              ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับข้าราชการและลูกจา้งประจ า ลูกจ้างมหาวิทยาลยั ข้างตน้ 
 
 เงินกู้สามัญ(พิเศษ) 
 สมาชิกที่เป็นพนักงาน และได้กู้เงินกู้พิเศษอยู่ก่อนแล้ว  สามารถกูส้ามัญ(พิเศษ) ได้ 90 เท่าของเงินเดือนคงเหลือหลังเงิน
ได้รายเดือนคงเหลือตามประกาศสหกรณ์ฯ แล้ว วงเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000 บาท ให้ผ่อนช าระไดสู้งสดุไมเ่กิน 144 งวด  จ านวนงวด
ที่ส่งไม่เกินอายุ 60 ปี  และการค  าประกันให้เป็นไปตามระเบียบเงินกู้สามัญ 
 

  เงินกู้พิเศษ 
   1.  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน(เงินรายได้
สมทบ) ที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
          2. เงินได้รายเดือนคงเหลือให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ 
                3. ให้มีสิทธิกู้ได้ไม่เกนิ  6,000,000  บาท  
                4. ระยะเวลาการผ่อนช าระ  ผ่อนช าระไดไ้ม่เกิน  25 ปี (300 งวด)    ทั งนี จ านวนงวดที่ส่งต้องไม่เกินอายุ  60 ปี 
         5.  หลักประกันเงินกู้พิเศษ 
ที่ดินมีสิ่งปลกูสร้าง   ตนเองเป็นเจ้าของ คิดให ้80%    เป็นของผู้อื่น  คิดให ้ 70% 
ที่ดินเปล่า        ตนเองเป็นเจ้าของ คิดให ้70%   เป็นของผู้อื่น  คิดให้ 60 % 
และหากเป็นที่ดนิที่ตั งอยู่ในเขตชุมชนหนาแนน่ คิดเพิ่มให้ 25 % หากเป็นที่ดินนอกเขต คิดเพิ่มให้ 20 % 
*บ้านให้ค านวณตามเกณฑ์ กรมธนารักษ์  และคิดค่าเสื่อมราคาตามเกณฑ์ สภาพบ้านตามความเป็นจริง 
       หลักฐานการประกอบค าขอกู ้

1.    เอกสารแสดงเงินได้รายเดือน (สลิปเงินเดือน) 
 2.    สัญญาจ้าง 
      3.    ค าสั่งจากมหาวิทยาลัยหรือหนังสือยืนยันการจ้างต่อจากหน่วยงานต้นสังกัด 
   4.    เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเตมิตามประเภทการกู ้
 

 ส าหรับสมาชิกที่เป็นลกูจ้างชั่วคราว   มีเกณฑ์การกู้ดังนี้ 
  เงินกู้ฉุกเฉิน 
   1.  เป็นสมาชิกสหกรณไ์ม่น้อยกว่า 6 เดือน 
    2.  มีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าที่สหกรณ์ก าหนด 
   3.  เป็นลูกจ้างช่ัวคราว  กู้ได้ 90 % ของค่าหุ้น สูงสุดไดไ้มเ่กิน 300,000 บาท 
   4.  ผ่อนช าระไมเ่กิน  12  งวด 
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          เงินกู้สามัญ 
  1.  เป็นสมาชิกสหกรณไ์ม่น้อยกว่า 1 ปี 
    2.  มีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าที่สหกรณ์ก าหนด 
   3.  เป็นลูกจ้างช่ัวคราว    กู้ได้ 5 เท่า ของหุ้น  ไม่เกิน 5 แสนบาท หรือ  90 % ของค่าหุ้น    
            ทั งนี  ผู้ค  าประกัน ต้องเป็น ข้าราชการ หรือ พนักงานอย่างน้อย 1 คน ขึ นไป 
           ถ้าใช้หุ้นค  าประกัน  ไม่ต้องใช้บุคคลค  าประกัน  ผ่อนช าระไดไ้ม่เกิน  96 งวด 
 4.  การผ่อนช าระ 
        4.1  กรณีใช้ค่าหุ้นค  าประกัน ให้ผ่อนช าระได้ไม่เกิน 96 งวด ( 8 ปี) 
        4.2  กรณีใช้หลักทรัพย์ค  าประกัน ให้ผ่อนช าระได้ตามเกณฑก์ารกู้พิเศษ ผ่อนช าระได้ไม่เกิน 120 งวด ทั งนี 
จ านวนงวดที่ส่งต้องอายุไมเ่กิน 60 ปี 
 กรณีใช้หลักทรัพย์ค  าประกันให้สามารถกู้ในประเภทอ่ืนได้ตามสิทธิทีม่ีเหลืออยู่  
 
 เงินกู้พิเศษ 
   1.  เป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณฯ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
          2. เงินได้รายเดือนคงเหลือให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ (สามารถหักผ่านงานคลังมหาวิทยาลยัได้) 
            3. ให้มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน  2,500,000  บาท  
            4. ระยะเวลาการผ่อนช าระ  ผ่อนช าระไดไ้มเ่กิน  20 ปี (240 งวด)    ทั งนี จ านวนงวดที่ส่งต้องอายุไม่เกิน 60 ปี 
         5.  หลักประกันเงินกู้พิเศษ 
ที่ดินมีสิ่งปลกูสร้าง   ตนเองเป็นเจ้าของ คิดให ้80%    เป็นของผู้อื่น  คิดให ้ 70% 
ที่ดินเปล่า        ตนเองเป็นเจ้าของ คิดให ้70%   เป็นของผู้อื่น  คิดให้ 60 % 
และหากเป็นที่ดนิที่ตั งอยู่ในเขตชุมชนหนาแนน่ คิดเพิ่มให้ 25 % หากเป็นที่ดินนอกเขต คิดเพิ่มให้ 20 % 
         หลักฐานการประกอบค าขอกู ้

1.    สลิปเงินเดือน 
    2.    สัญญาจ้าง 
       3.    ค าสั่งจากมหาวิทยาลัยหรือหนังสือยืนยันการจ้างต่อจากหน่วยงานต้นสังกัด 
       4.    ใช้หลักทรัพย์ค  าประกันให้เตรียมเอกสารประกอบอ่ืน ๆ  
 

        เงื่อนไข    ดอกเบี ยเงินกู้ทุกประเภท     อัตราร้อยละ  6.50  ต่อปี 
            ดอกเบี ยเงินกู้สามัญโครงการพิเศษทุกประเภท อัตราร้อยละ  6.00  ต่อปี 
             ผลตอบแทน     สมาชิกจะได้รับเงนิเฉลี่ยคืนตามส่วนจ านวนรวมแห่งดอกเบี ยเงินกู้ซึ่ง 
          อัตราเฉลี่ยคืนแล้วแต่ก าไรสทุธิของแต่ละปี  
        การค านวณดอกเบี้ยเงินกู้   ดอกเบี ยคิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงนิกู้ที่ได้รบัหรือต้นเงินกู้คงเหลือ 
 
       นอกจากสหกรณ์จะเป็นแหล่งเงินออมและเป็นแหล่งเงินกู้ยืมแล้ว   สหกรณ์ยังจัดสรร
ผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกในรปูของทุนสาธารณประโยชน์  ซึ่งถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่ง  ได้แก่ 
      -  ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือการศึกษา     ตั งแต่ระดับอนุบาล – ระดบัปริญญาตรี   
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      -  ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการศพ    สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่ยังเป็นสมาชิกอยู่  มีสิทธิ์ได้รบัเงิน
สงเคราะห์เก่ียวกับการศพ  ดังนี  
 
           อายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน   5  ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ 6,000 บาท 
                    “       5 – 10  ป ี    “  7,000 บาท 
                    “      10 -  20  ปี   “  8,000 บาท 
                    “      20 -  30  ปี   “  9,000 บาท 
          “    30  ปี  ขึ นไป   “             10,000 บาท 
  กรณีคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา ของสมาชิกถึงแก่กรรมให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเก่ียวกับการศพ  
รายละกึ่งหนึ่งของอัตราที่ก าหนดข้างต้น สมาชิกต้องยื่นค าร้องขอใช้สิทธิ์ภายใน 90 วันนับจากวันที่ถึงแก่กรรม 
       -   ทุนสาธารณประโยชน์ส าหรับสมาชิกที่เป็นโสด   จดัสรรเงินสวัสดิการสมาชิกที่เป็นโสด  โดยสหกรณ์จะให้
เงินสงเคราะห์แก่สมาชิกที่เป็นโสดรายละ 2,000 บาท (สองพนับาทถ้วน) มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการเพียงครั งเดียว เมื่อมี
อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ยืน่ค าขอรับเงินสวัสดิการโสด ภายใน 120 วัน นับแต่วนัที่มีอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์   
โดยมีคุณสมบตัิ  ดังนี  
    เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
         อายุครบ 55 ปีบริบูรณ ์
      ไม่เคยมีคู่สมรสทั งโดยนิตินยั และพฤตินัย 
     ไม่เคยขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับบุตรจากสหกรณ์ 
        -   ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์   เพื่อการบ ารุงศาสนา  และเพื่อการ
สงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติภัย   หรือภัยพิบัติ 
            -   กองทุนบ าเหน็จสมาชกิเกษียณอายุราชการ   มีเกณฑ์การจ่าย   ดังนี  
  อายุการเป็นสมาชิก   ตั งแต่  10  ปี ขึ นไป  ถึง   15  ปี   7,000 บาท 
      “                 เกินกว่า  15  ปี  ถึง  20  ปี  8,000 บาท 
   “                 เกินกว่า  20  ปี  ถึง  25  ปี            10,000 บาท 
   “                 เกินกว่า  25  ปี  ถึง  30  ปี            11,000 บาท 
   “        เกินกว่า  30  ป ี ขึ นไป         12,000 บาท      
    สมาชิกมีสทิธิได้รบัเงินบ าเหน็จฯ ตามเกณฑ์นี จะต้องเป็นสมาชกิติดต่อกันจนครบวันเกษียณอายุไม่น้อย
กว่า 10 ปี  การนับจ านวนปี  หากเศษของปีน้อยกว่า 6 เดือน ให้ตัดออก  หากเกิน 6 เดือน ให้ปัดขึ น 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด 
ว่าด้วยการลดหรืองดต้นเงินหรือดอกเบี้ยกรณีสมาชิกผู้เป็นลกูหนี้ตายหรือทุพพลภาพ 

หรือตกเป็นผู้ช าระหนี้แทนในฐานะผู้ค้ าประกัน พ.ศ. 2564 
------------------------ 

 เพื่อให้การบรรเทาทุกข์สมาชิกและครอบครัวสมาชิก ซึ่งเป็นลูกหนี ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ ากัด ที่ด ารงชีวิตอยู่ด้วยความยากล าบากอันเนื่องมาจากเสียชีวิตและทุพพลภาพหรือตกเป็นผู้ช าระหนี แทน
ในฐานะผู้ค  าประกัน โดยอาศัยอ านาจตามความข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (4) (5) (11) คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ฯ จึงมีมติเมื่อคราวประชุม ครั งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ให้ก าหนดระเบียบไว้ดังนี  
 ข้อ 1. ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ว่าด้วยการลดหรืองดต้น
เงินหรือดอกเบี ยกรณีสมาชิกผู้เป็นลูกหนี ตายหรือทุพพลภาพหรือตกเป็นผู้ช าระหนี แทนในฐานะผู้ค  าประกัน พ.ศ. 
2564” 
 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี ตั งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี   
 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
 “ลูกหนี ” หมายถึง ผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์หรือผู้พ้นสมาชิกภาพเพราะการตายและยังมีหนี ต้องช าระต่อสหกรณ์ฯ ไม่
ว่าหนี นั นเกิดจากสัญญากู้ของตน หรือช าระหนี แทนในฐานะผู้ค  าประกัน   
 “ทุพพลภาพ” หมายถึง ความพิการของดวงตาทั งสองข้างบอด หรือแขน หรือขาลีบ ไม่มีความรู้สึก และไม่
สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยล าพังตนเอง หรือสภาพร่างกายไม่ตอบสนองได้ด้วยล าพังตนเอง หรือสภาพร่างกายไม่
ตอบสนองต่อการรับรู้ถาวร โดยแพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถรักษาให้กลับสู่สภาพปกติได้อีก 
 “ครอบครัว” หมายถึง การอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภริยา และจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จ ากัด 
 ข้อ 4. ถ้าลูกหนี ถึงแก่ความตายและไม่มีทรัพย์สินใด ๆ เป็นมรดกตกทอด หรือลูกหนี ทุพพลภาพ ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพต่อไปได้ และครอบครัวของลูกหนี ตกอยู่ในสภาวะต่อไปนี  
        (1) ไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
        (2) มีหนี ต้องช าระต่อเดือนรวมแล้วสูงกว่ารายได้ของครอบครัว 
        กรณีตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าครอบครัวของลูกหนี มีฐานะยากแค้นล าเค็ญด า รงชีพอยู่ด้วยความ
ยากล าบาก ซึ่งสหกรณ์ต้องให้ความส าคัญช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ตาม
สมควร 
 ข้อ 5. ลูกหนี ตามข้อ 4. สหกรณ์ได้ทวงถามเร่งรัดการช าระหนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสหกรณ์แล้วแต่
ลูกหนี ไม่มีความสามารถในการช าระหนี  และทวงถามติดตามให้ผู้ค  าประกันช าระหนี แทนตามสัญญาแล้ว แต่ผู้ค  าประกัน
ก็ไม่มีความสามารถช าระหนี เช่นกัน ด้วยเหตุมีสถานภาพหนี สินล้นพ้นตัว กับทั งลูกหนี ได้ผ่านกระบวนการช่วยเหลือ
เก่ียวกับภาระหนี นั นแล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ก็ไม่อาจปลดภาระหนี ไปได้ และไม่ว่าสหกรณ์ได้ฟ้องคดีหรือไม่ฟ้องคดีหนี 
รายนี ก็ตาม 
 ข้อ 6. ในบังคับแห่งข้อ 4. และข้อ 5. ลูกหนี นั นหรือคู่สมรสหรือบุตรของลูกหนี อาจยื่นเป็นหนังสือขอให้
สหกรณ์ให้ความช่วยเหลือเพื่อลดหรืองดอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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 ข้อ 7. เมื่อสหกรณ์ ได้รับค าขอลดหรืองดต้นเงินหรือดอกเบี ย ให้ผู้จั ดการสหกรณ์ เสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาโดยมิชักช้า ถ้าเห็นว่าสมควรรับไว้ด าเนินการให้มีมติมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนและผู้จัดการสหกรณ์ ด าเนินการไต่สวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการลด
ภาระหนี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
         ค าขอตามวรรคแรก ผู้ขอต้องพิสูจน์โดยแสดงหลักฐานข้อเท็จจริงให้ประจักษ์ว่ามีเหตุเกิดขึ นตามข้อ 4. 
และให้ผู้ไต่สวนท าการตรวจสอบว่าเป็นความจริงตามนั น 
 ข้อ 8. การลดหรืองดหนี หรือดอกเบี ยส าหรับลูกหนี ตามค าพิพากษาจะกระท ามิได้ หนี หรือดอกเบี ยตามค า
พิพากษาจ านวนใดสหกรณ์ไม่ได้รับช าระให้ด าเนินการขอตัดหนี สูญตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 9. สหกรณ์ฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้ลูกหนี ช าระหนี  หากศาลยังไม่มีค าพิพากษาตามฟ้อง
อยู่ระหว่างชั นไกล่เกลี่ยหรือประนอมยอมความ คณะกรรมการด าเนินการโดยมติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของ
คณะกรรมการที่มาประชุม จะลดดอกเบี ยหรือต้นเงินให้ลูกหนี ที่ครอบครัวด ารงชีวิตอยู่ด้วยความยากล าบาก สหกรณ์
อาจลดต้นเงินและดอกเบี ยในคราวเดียวกันหรือลดดอกเบี ย หรือลดต้นเงินเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
 
    ประกาศ  ณ วันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
  
 
                                                           (ลงชื่อ)          สมบัติ  มุกดา       
                        (นายสมบัติ  มกุดา) 
               รองประธานกรรมการ ท าการแทน 
                           ประธานกรรมการ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด 
ว่าด้วยการผิดนัดในการส่งเงินช าระหนี้ พ.ศ. 2564 

------------------------ 
 เพื่อก าหนดแนวทางในการติดตามการส่งเงินงวดช าระหนี ของสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
    อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (4) 
(5) (11) และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 46 ครั งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ได้มีมติก าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ว่าด้วยการผิดนัดในการส่งเงินช าระหนี  พ.ศ. 2564 ไว้
ดังต่อไปนี  
 ข้อ 1. ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ว่าด้วยการผิดนัดในการส่ง
เงินช าระหนี  พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี ตั งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี   
 “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด   
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จ ากัด 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
 “ลูกหนี ” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด หรือสหกรณ์อ่ืน
ที่กู้เงินจากสหกรณ์  
 “การผิดนัดส่งเงินงวดช าระหนี ” หมายความว่า การที่ลูกหนี ค้างส่งเงินงวดช าระหนี ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี ย
ล่าช้าเกินก าหนดเวลาตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์  
 “การค้างส่งเงินงวดช าระหนี ” หมายความว่า การส่งเงินงวดช าระหนี ไม่ครบตามจ านวนที่สหกรณ์เรียกเก็บ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ 
 ข้อ 4. เมื่อลูกหนี ค้างส่งเงินงวดช าระหนี ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสามเดือนหรือผิดนัด
การส่งเงินงวดช าระหนี ถึงสามครั งส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ ในปีบัญชีนั น ให้ด าเนินการ ดังนี  
 เมื่อลูกหนี ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี  ครั งที่ 1 สหกรณ์ส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิกผู้กู้ทราบการผิดนัดส่ง
เงินงวดช าระหนี  และหนังสือบอกกล่าว การผิดนัดของผู้กู้ (ลูกหนี ) ไปยังผู้ค  าประกัน 
  ลูกหนี  ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี  ครั งที่ 2 และครั งที่ 3 สหกรณ์ส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิกผู้กู้ทราบการผิดนดั
ส่งเงินงวดช าระหนี และหนังสือบอกกล่าวการผิดนัดของผู้กู้(ลูกหนี ) ไปยังผู้ค  าประกัน โดยให้ฝ่ายจัดการท าหนังสือ
ประเภทลงทะเบียนตอบรับไปยังลูกหนี และผู้ค  าประกัน(ถ้ามี) เพื่อให้มาด าเนินการช าระหนี ที่ผิดนัดช าระหนี  หากลูกหนี 
ไม่มาด าเนินการช าระหนี ให้ผู้จัดการน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาการขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับข้อ 42 (5) 
เป็นราย ๆ ไป 
   การนับจ านวนงวดที่ขาดส่งช าระหนี  ให้นับจ านวนเงินงวดที่ส่งช าระตามสัญญา หากขาดส่งช าระหนี งวดใดงวด
หนึ่งให้ถือว่าเป็นการผิดนัดช าระหนี  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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  การส่งช าระเงินงวดช าระหนี แต่ละงวดให้ถือว่าเป็นการช าระดอกเบี ยก่อนแล้วจึงเป็นการช าระต้นเงิน หรือ
หากจะน าช าระอย่างอื่นให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการก าหนด 
  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้ลูกหนี ขาดจากสมาชิกภาพมอบหมายให้ผู้จัดการโอนหุ้นช าระหนี ในวันท าการ
แรกของเดือนถัดไป โดยคิดดอกเบี ยถึงวันก่อนที่มีมติให้ขาดจากสมาชิกภาพ ส าหรับหนี ที่เหลือ (ถ้ามี) ให้เรียกเก็บกับผู้กู้
และผู้ค  าประกันต่อไป 
 ข้อ 5. กรณีที่ลูกหนี ลาออกจากราชการ หรือลูกหนี เสียชีวิต หรือลูกหนี ย้ายหน่วยงานเงินเดือนตัดโอนไป
หน่วยงานใหม่ หรือเหตุจ าเป็นอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจมีมติให้งดส่งต้นเงินไว้ก่อนได้ไม่เกิน 2 
งวดติดต่อกัน แต่ต้องช าระดอกเบี ยในช่วงเวลาดังกล่าวหรือตามที่เห็นสมควรเป็นราย ๆ ไป ตามที่ผู้กู้และหรือทายาท
ของผู้กู้ และหรือผู้ค  าประกันร้องขอ 
 ข้อ 6. ลูกหนี ที่ผิดนัดช าระหนี ถึงสามครั งในปีบัญชีนั น มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั น 
 ข้อ 7. การด าเนินการตามระเบียบนี ให้ผู้จัดการรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 8. ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี ขาด ค าวินิจฉัยชี 
ขาดของคณะกรรมการถือว่าเป็นการสิ นสุด 
 ข้อ 9. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี  
 
    ประกาศ  ณ วันที่  29  ธันวาคม พ.ศ. 2564 
  
 
                                                              (ลงชื่อ)        สมบัติ  มุกดา 
                        (นายสมบัติ  มกุดา) 
                            รองประธานกรรมการ ท าการแทน 
              ประธานกรรมการ 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด 

ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564 
------------------------ 

 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ข้อ  79 (8) และข้อ 107 
(11) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 46 ครั งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ได้ก าหนดระเบียบว่า
ด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก ดังต่อไปนี  
 ข้อ 1. ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ว่าด้วยการตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564”  
 ข้อ 2. ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วัน 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี   
 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
 “กรรมการ” หมายถึง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
 “ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด   
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด   
 “ปัญหาหรือข้อร้องเรียน” หมายถึง การที่สมาชิกแจ้งเรื่องราวต่อสหกรณ์ เพื่อขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทา
ความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการ
กระท าผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์   
 ข้อ 4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้อย่างสะดวกโดยออก
ประกาศสหกรณ์แจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี  
   (1) Web site www.co-op.su.ac.th 
  (2) E-mail co-op_sil@hotmail.com 
 (3) ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสหกรณ์ หรือตู้รับ “ปัญหาหรือข้อร้องเรียน”   
  (4) ยื่นเร่ืองด้วยตนเองที่ส านักงานสหกรณ์ 
  ข้อ 5. คณะกรรมการต้องมีค าสั่งมอบหมายกรรมการหรือผู้จัดการรับผิดชอบในการควบคุมการรับแจ้งปัญหา
หรือข้อร้องเรียนของสมาชิก 
 ข้อ 6. สมาชิกแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ตามประกาศสหกรณ์ก าหนดโดยอย่างน้อยต้อง
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี  
   (1) ชื่อ-สกุล 
 (2) หมายเลขประจ าตัวสมาชิก 
 (3) ที่อยู่ของสมาชิก 
  (4) วันที่แจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน 
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  (5) เร่ืองอันเป็นเหตุของปัญหาหรือข้อร้องเรียน พร้อมทั งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับเร่ือง
ดังกล่าว โดยใช้ถ้อยค าสุภาพ 
 (6) ต้องให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ในการให้ข้อเท็จจริงหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการร้องขอจาก
สหกรณ์ 
  ข้อ 7. กรรมการหรือผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 5 ลงทะเบียนรับแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนของ
สมาชิกแต่ละราย ภายในห้าวันท าการของสหกรณ์ นับแต่วันที่สหกรณ์ได้รับเรื่องจากสมาชิก แล้วส่งเรื่องให้
คณะกรรมการพิจารณา พร้อมแจ้งตอบเป็นหนังสือให้สมาชิกทราบในเบื องต้นว่าสหกรณ์ได้รับแจ้งปัญหาหรือข้อ
ร้องเรียนของสมาชิกแล้ว 
  ข้อ 8. คณะกรรมการต้องด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิกให้แล้วเสร็จ
ภายในสี่สิบห้าวันท าการของสหกรณ์ หากไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในก าหนดดังกล่าว ให้แจ้งเหตุขัดข้อง
เป็นหนังสือให้สมาชิกทราบตามสมควรจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 
 หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่สมาชิกแจ้ง
ปัญหาหรือข้อร้องเรียน ห้ามมิให้กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้นั นร่วมอยู่ในกระบวนการตรวจสอบและ
พิจารณาทุกขั นตอน รวมถึงเข้าร่วมประชุมพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว 
 ข้อ 9. คณะกรรมการพิจารณาเรื่องอันเป็นเหตุของปัญหาหรือข้อร้องเรียน รวมทั งข้อเท็จจริง หรือ
พฤติการณ์ตามที่ได้รับแจ้งจากสมาชิก แล้วให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี  
    (1) กรณีเป็นเร่ืองขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก หากอยู่ในอ านาจกระท าการของ
สหกรณ์ ให้พิจารณาช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
ก าหนด และหากไม่อยู่ในอ านาจกระท าการของสหกรณ์ ให้ชี แจงท าความเข้าใจกับสมาชิก 
   (2) กรณีเป็นเรื่องข้อร้องเรียน ให้แต่งตั งคณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน โดยตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ พร้อมสรุปผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
  หากเป็นการร้องเรียนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้นั นร่วมอยู่ในกระบวนการ
ตรวจสอบและพิจารณาทุกขั นตอน รวมถึงเข้าร่วมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าวและสหกรณ์ต้องเก็บรักษา
พยานหลักฐานทั งหมดเป็นความลับ 
 ข้อ 10. คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนตามข้อ 9(2) แล้วให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี  
  (1) กรณีผลการตรวจสอบไม่พบว่ามีการกระท าผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ให้ชี แจงท า
ความเข้าใจกับสมาชิก 
  (2) กรณีผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระท าผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ให้สั่งการให้
แก้ไขหรือร้องทุกข์ด าเนินคดีตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ก าหนด 
   ข้อ 11. คณะกรรมการแจ้งผลการด าเนินการตามข้อ 9(1) และข้อ 10(1) (2) เป็นหนังสือให้สมาชิกทราบ 
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  ข้อ 12. คณะกรรมการต้องให้ความคุ้มครองสมาชิกอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจาก
การแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน เนื่องจากเป็นสิทธิในการตรวจสอบการบริหารกิจการหรือการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ก าหนด 
 
    ประกาศ  ณ วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
  
 
          (ลงชื่อ)         สมบัติ  มุกดา 
                        (นายสมบัติ   มกุดา) 
               รองประธานกรรมการ ท าการแทน 
                ประธานกรรมการ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2565 

-------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาศิลปากร  จ ากัด พ.ศ. 2556 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 11 ข้อ 13 (1) ข้อ 79 (8) และข้อ 107(4) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 47 ครั งที่ 7/2565   
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2565 ไว้ดังต่อไปนี   
 ข้อ 1  ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉิน  พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
     ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2564 และบรรดา ระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ประกาศและค าสั่งอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ก่อน
ระเบียบนี  หรือซึ่งขัดแย้งกับกับระเบียบนี  ให้ใช้ระเบียบนี แทน 
 ข้อ 4  การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกนั น  จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร โดยต้องพิจารณาถึงความสามารถในการช าระหนี ได้ของสมาชิก นั น แต่จะให้กู้
เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได้   
 ข้อ 5  เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้  และประสงค์จะขอกู้เงินก็ให้ยื่นค าขอกู้ต่อสหกรณ์
ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ 6  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ และหรือ
กรรมการด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได้ 
และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวแถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืนต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
พิจารณาทุกเดือน 
   ข้อ 7  สมาชิกซึ่งมีสิทธิ์ขอกู้ฉุกเฉินนั น ต้องเป็นสมาชิกและได้ส่งค่าหุ้นติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหก
เดือน 
 ข้อ 8  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ นั น   ให้มีจ านวนไม่เกิน 8 เท่าของเงินได้รายเดือน   ไม่
เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และให้ผู้กู้ส่งใช้คืนเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้อมดอกเบี ยเป็นจ านวนไม่
เกิน 12 งวด และให้ช าระคืนภายในระยะเวลาสัญญาจ้างที่เหลืออยู่ 
 8.1 เงินได้รายเดือน ประกอบด้วย 
  1.เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
  2.เงินค่าตอบแทนต าแหน่งหัวหน้างาน 
  3.เงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่มีการจ่ายเป็นรายเดือนและแสดงรายการไว้ในสลิปเงินเดือน 
  4.ค่าตอบแทนอ่ืนใดที่ไม่อยู่ในเงือนไขนี  ให้คณะกรรมการด าเนินการ เป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
   ส าหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของยอดเงินที่ขอกู้ 
    ส าหรับสมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวกู้ได้ไม่เกินร้อยละ  90  ของมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่ 
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 ในกรณีที่สมาชิกนั นมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม่และรายก่อนรวมกัน
จะมีจ านวนต้นเงินเกินกว่าจ ากัดในวรรคก่อนไม่ได้ 

สมาชิกที่มีค าสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้างไม่ถึง 12 เดือน ให้กู้ได้และให้ส่งเงินกู้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เหลือใน
สัญญาจ้าง 
 

ดอกเบี้ยเงินกู ้
 ข้อ 9  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี ยเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท ตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด โดยการ
ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป  แต่ทั งนี ต้องไม่เกินร้อยละ 15  ต่อปี 
 ข้อ 10  ดอกเบี ยนั นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินกู้ที่ได้รับไป  หรือต้นเงินกู้คงเหลือ  การคิดดอกเบี ย
เงินกู้ให้คิดตั งแต่วันที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้จนถึงวันที่ก่อนวันรับช าระคืน 
 ข้อ 11  การให้เงินกู้ทุกประเภทนั น ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้ 
 ข้อ 12 ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ นเชิง 
พร้อมทั งดอกเบี ยในทันที โดยมิพักถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
             12.1  เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
             12.2  เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั น 
             12.3  เมือ่คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
             12.4  เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิด
นัดการส่งเงินงวดช าระหนี ดังว่านั นถึงสามคราว ส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
 ข้อ 13  ผู้กู้ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอลาออก หรือโอนย้ายจากราชการ หรืองานประจ าตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ข้อ 32 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการ
ช าระหนี สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ นเสียก่อน   เว้นแต่สมาชิกดังกล่าว  ถ้ายังมิได้ลาออกจากสหกรณ์ ยังคงให้
สิทธิ์การกู้ได้ 90 % ของค่าหุ้นที่ตนมีอยู่  และหรือ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาเห็นสมควร โดย
ค านึงถึงความจ าเป็น และความสามารถในการช าระหนี ของสมาชิก 
 ข้อ 14 ทั งนี  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ก าหนด 
 ข้อ 15 ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินการตามระเบียบก าหนดไว้ ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาและ
วินิจฉัยเพื่อหาข้อยุติ 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
                                                                     
                (ลงชื่อ)          คณิต   เขียววิชัย 
                        (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย) 
                                       ประธานกรรมการ 
                           สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศลิปากร  จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ 
พ.ศ. 2565 

-------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาศิลปากร จ ากัด พ.ศ. 2556 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 11 ข้อ 13 (2) ข้อ 79 (8)  และข้อ 107 (4) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 47  ครั งที่ 
7/2565  เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565        ไว้ดังต่อไปนี  
 ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้สามัญ  พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิก  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ 
พ.ศ. 2564  และบรรดา   ระเบียบ  มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ประกาศและค าสั่งอ่ืนใด   ที่ก าหนดไว้
ก่อนระเบียบนี  หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี   ให้ใช้ระเบียบนี แทน 
 ข้อ 4 การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร โดยต้องพิจารณาถึงความสามารถในการช าระหนี ได้ของสมาชิกนั น  แต่จะให้กู้
เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได้ 
 ข้อ 5 เงินกู้สามัญตามระเบียบนี  การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก จะให้ได้ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ของสมาชิก แต่ไม่เกินวงเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) สิทธิ์ในการกู้เงินสามัญ  ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 9   ยกเว้นสมาชิกที่มีค่าหุ้นเกินกว่า 3,000,000 บาท มีความประสงค์ขอกู้เงิน
สามัญ สามารถให้กู้ได้ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่มีอยู่   
 คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณา วินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี และในข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั งคณะกรรมการเงินกู้ขึ นตามความใน
ข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 83 เพื่ออ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกและสมาชิกสามารถ
ปฏิบัติได้ 
 ข้อ 6 สมาชิกซึ่งมีสิทธิ ์ขอกู้เงินกู ้สามัญนั นต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี   และได้ส่งเงินค่าหุ้น  ซึ่ง
สหกรณ์ได้รับค่าหุ้นติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน 
 ข้อ  7  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินกู้สามัญ ต้องยื่นค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 8  ค าขอกู้เงินกู้สามัญ ต้องเสนอผ่านการรับรองของหัวหน้างาน  แต่ถ้าผู้ขอกู้เป็นหัวหน้า
งานหรือเทียบเท่าขึ นไปก็ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบ 
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 ข้อ 9  จ านวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร  โดยก าหนดเวลาการเป็นสมาชิกและสิทธิ์ในการกู้เงินสามัญตามเกณฑ์ ดังนี  
 

ระยะเวลาการเปน็สมาชิก(เดือน) กู้ได้จ านวนเงิน (เท่าของเงินเดือน) วงเงินกู ้

6 – 12 30  
13 – 36 40  
37 – 60 50  
61 – 84 60  
85 – 120 65  
121 – 132 70  
133 ขึ นไป 80 3,000,000 

 สมาชิกที่กู้เงินกู้สามัญต้องมีค่าหุ้น และใช้ผู้ค  าประกัน หรือหลักทรัพย์ค  าประกันตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศเป็นคราว ๆ ไป 

    สมาชิกที่กู้เงินเกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป ให้ท าประกันคุ้มครองชีวิต ตามความสมัครใจของผู้กู้โดยมี
ระยะเวลาคุ้มครองคิดเป็น 50 % ของระยะเวลาในการผ่อนช าระ  
 ในกรณีที่สมาชิกมีค่าหุ้นเกินกว่าจ ากัดซึ่งอาจกู้ได้ตามวรรคก่อน  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้
เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั นได้ ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้น ที่สมาชิกนั นมีอยู่ในสหกรณ์ 
 ข้อ 10 ถ้าคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร จะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญ
รายการก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จ านวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมี
จ านวนเงินต้นเกินกว่าจ านวนเงินที่จ ากัดดังกล่าวในข้อ 9 ไม่ได้  
 ข้อ 11 สมาชิกผู้มีหนี สินเงินกู้พิเศษ อาจมีสิทธิ์ขอกู้เงินกู้สามัญพิเศษได้โดยต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
เป็นไปตามเกณฑ์ และมีเงินเพียงพอที่จะส่งช าระหนี ได้ตลอดอายุสัญญากู้ โดยให้กู้สามัญพิเศษได้ไม่เกิน 90 เท่าของวงเงิน
รายได้คงเหลือตามเกณฑ์ แต่ไม่เกินวงเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
  11.1 เงินได้รายเดือน ประกอบด้วย 
 1.เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
 2.เงินค่าตอบแทนต าแหน่งหัวหน้างาน 
 3.เงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่มีการจ่ายเป็นรายเดือนและแสดงรายการไว้ในสลิปเงินเดือน 
    4.ค่าตอบแทนอ่ืนใดที่ไม่อยู่ในเงือนไขนี  ให้คณะกรรมการด าเนินการ เป็นผู้พิจารณาเป็น
กรณีๆ ไป 
 ข้อ 12  ในการให้เงินกู้สามัญนั น  ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อันมี
ลักษณะพึงให้กู้นั นทุกราย ให้ถือล าดับในการพิจารณาให้เงินกู้ดังต่อไปนี  
  12.1 เงินกู้ที่ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมี ให้ถือเป็นล าดับแรกในการพิจารณา
ให้กู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอ่ืน 
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  12.2  ในระหว่างเงินกู้ ซึ่งอยู่ในล าดับเดียวกันตามที่กล่าวใน 12.1 นั น เงินกู้ซึ่งมีจ านวนน้อยพึง
ให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจ านวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี จ านวนเงินกู้ที่น ามาเทียบกันนั นให้คิดรวมทั งเงินกู้สามัญและ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย 
  ทั งนี  เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้ 
   ข้อ 13  เงินงวดช าระหนี ส าหรับเงินกู้สามัญ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินต้นของเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือน  
พร้อมดอกเบี ยเป็นจ านวนงวด ตามที่ผู้กู้เสนอและคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร โดยพิจารณาตามฐานะของผูกู้้ 
จ านวน และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ทั งนี เงื่อนไข และระยะเวลาการผ่อนช าระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดโดยจัดท าประกาศเป็นคราว ๆ ไป  แต่ต้องไม่เกิน  144 งวด    
   ในกรณีที่สมาชิกใช้บุคคลค  าประกันร่วมกับหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์อย่างเดียว ให้สามารถผ่อนช าระ
ได้ไม่เกิน 240 งวด 
 ส าหรับเงินกู้สามัญพิเศษ ผ่อนช าระไม่เกิน 144 งวด และอายุไม่เกิน 60 ปี ทั งนี ถ้าเป็นข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า หรือข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เปลี่ยนสถานภาพ และอายุไม่เกิน  70 ปี 
 สมาชิกที่มีอายุเกิน 60 ปี ที่ไม่มีหนี และภาระการค  าประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้น 
และให้ผ่อนช าระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 

เงินกู้สามัญเพื่อโครงการพิเศษ 
 ข้อ 14  สหกรณ์อาจจัดให้มีเงินกู้สามัญโครงการพิเศษที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือโครงการที่สหกรณ์เป็นผู้จัดขึ นเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกและ
สหกรณ์ 
 ข้อ 15  วงเงินกู้ การส่งคืนเงินกู้ หลักประกันส าหรับเงินกู้ และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเงินกู้
สามัญโครงการพิเศษให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้ก าหนด  โดยไม่นับรวมกับวงเงินกู้ในข้อ 9 
 

ดอกเบี้ยเงินกู ้
 ข้อ 16  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี ยเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท ตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
โดยการประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป  แต่ทั งนี ต้องไม่เกินร้อยละ 15  ต่อปี 
 ข้อ 17  ดอกเบี ยนั นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินกู้ที่ได้รับไป หรือต้นเงินกู้คงเหลือ  การคิด
ดอกเบี ยเงินกู้ให้คิดตั งแต่วันที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้จนถึงวันที่ก่อนวันรับช าระคืน 
 

หลักประกันส าหรับเงินกู ้
 ข้อ 18  การให้เงินกู้ทุกประเภทนั น ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้ 
 ข้อ 19 นอกจากผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ตามข้อ 18 แล้ว  ผู้กู้เงินกู้สามัญต้องจัดให้มีหลักประกันการกู้
อย่างอื่นอีก หากว่าเงินกู้สามัญรายนั น   โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี  หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คง
เหลืออยู่(ถ้ามี) ก็ดี  มีจ านวนเกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ 
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 ข้อ 20 หลักประกันอย่างอื่นนั น ได้แก่ การประกันด้วยบุคคล หรือทรัพย์สินอ่ืนเป็นต้น ดังนี  
 20.1  การค้ าประกันด้วยบุคคล  โดยผู้กู้เป็นผู้จัดหาผู้ค  าประกันซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่ง
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรอย่างน้อย 1 คน เพื่อหนี สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั นในส่วนที่เกินกว่าค่า
หุ้นของผู้กู้ เว้นแต่ว่า ถ้าผู้กู้มีหนี สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วยผู้ค  าประกันจะต้องค  าประกันเพื่อหนี สินเก่ียวกับเงินกู้
สามัญรายใหม่นั นทั งหมด  
  เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค  า
ประกันมากกว่าคนหนึ่งได้    
  สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค  าประกันส าหรับผู้กู้ในเวลาเดียวกันเกินกว่าหกคน (สัญญา)  มิได้  
เว้นแต่จะค  าประกันเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด ซึ่งสามารถค  าประกันได้
อีก 1 คน(สัญญา)  เท่านั น  และสมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค  าประกันเกินกว่าสิทธิ์ของตนใน
การกู้เงินสามัญในข้อ 9 ไม่ได้ 
  เมื่อผู้ค  าประกันคนใดตาย หรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอ่ืน หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค  าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้มีสมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรเป็นผู้ค  าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  การที่สมาชิกผู้ค  าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั นหลุดพ้น
จากการค  าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค  าประกันแทน 
  20.2 การค้ าประกันด้วยทรัพย์สิน โดยผู้กู้น าบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์มาเป็น
หลักทรัพย์ค  าประกัน  สหกรณ์จะยึดบัญชีเงินฝากรักษาไว้ที่สหกรณ์ หรือผู้กู้จัดหาอสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ บ้าน 
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีการท าประกันอัคคีภัยเต็มจ านวนราคาของอสังหาริมทรัพย์ นั น ซึ่ง
ปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  น าไปจดทะเบียนจ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้รายนั นให้แก่สหกรณ์ โดย
ต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบ
แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั น 
 

การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
 ข้อ 21 ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี  และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้จะตอ้งจัดการแก้ไข
ให้คืนดี ในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ 22 ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืน
โดยสิ นเชิง พร้อมทั งดอกเบี ยในทันที โดยมิพักถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้  และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืน
โดยมิชักช้า 
 22.1  เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
   22.2  ในกรณีที่ผู้กู้ได้ลาออกจากราชการ หรือ พ้นจากการปฏิบัติงาน หรือเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยรับเงินบ านาญหรือบ าเหน็จ ให้น าเงินบ านาญหรือบ าเหน็จมาช าระหนี สินที่มีอยู่ต่อ
สหกรณ์ 
 22.3 เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั น 
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 22.4 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้
มิได้จัดการแกไ้ขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
            22.5  เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี ดังว่านั นถึงสามคราว ส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
 ข้อ 23 ในกรณีที่ผู้ค  าประกันจะต้องรับผิดชอบช าระหนี แทนผู้กู้ และไม่สามารถช าระหนี นั นโดยสิ นเชิง
ได้  เมื่อผู้ค  าประกันร้องขอคณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค  าประกันเป็นงวดรายเดือน  จน
เสร็จตามที่ผู้กู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ 24  ผู้กู้ก็ดี  ผู้ค  าประกันก็ดี  ต้องรับผูกพันว่า  ถ้าตนประสงค์จะขอลาออก หรือโอนย้ายจาก
ราชการ หรืองานประจ าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ข้อ  32 (3) จะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ นเสียก่อน  เว้นแต่สมาชิกดังกล่าว ถ้า
ยังมิได้ลาออกจากสหกรณ์ ยังคงให้สิทธิ ์การกู ้ได้  90 % ของค่าหุ้นที ่ตนมีอยู่ และหรืออยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการที่จะพิจารณาเห็นสมควร โดยค านึงถึงความจ าเป็น และความสามารถในการช าระหนี ของสมาชิก 
 ข้อ 25 ทั งนี  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ก าหนด 
 ข้อ 26 ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินการตามระเบียบก าหนดไว้ ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาและ
วินิจฉัยเพื่อหาข้อยุติ 

 
          ประกาศ  ณ  วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2565            

 
 
                           (ลงชื่อ)          คณิต   เขียววิชัย 
                                     (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย) 
                                      ประธานกรรมการ 
                                       สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ 

พ.ศ. 2565 
------------------------------ 

 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด  พ .ศ. 2556 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 11 ข้อ 13 (3) ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (4) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 47 ครั งที่ 
7/2565  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2565 ไว้ดังต่อไปนี  
 ข้อ 1  ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร   จ ากัด  วา่ด้วยการให้เงินกู้
พิเศษ พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 
2562 และบรรดา  ระเบียบ  ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ประกาศและค าสั่งอ่ืนใด ที่ก าหนดไว้
ก่อนในระเบียบนี  หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี   ให้ใช้ระเบียบนี แทน 
 ข้อ 4  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวนิิจฉัยให้เงินกู้พิเศษตามข้อก าหนดในระเบียบนี  
 ข้อ 5  เงินกู้พิเศษมี  4  ประเภท  ดังนี  
         5.1  เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
         5.2  เพื่อการซื อยานพาหนะ 
         5.3  เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
         5.4  เพื่อการศึกษา 
  ให้ถือการให้กู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อการซื อยานพาหนะ  เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
อยู่ในล าดับก่อนเงนิกู้เพื่อการศึกษา  ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดในระเบียบนี  
 ข้อ 6 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก 1 ปีขึ นไป มีสิทธิ์จะกู้เงินพิเศษตามข้อ 5 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 
บาท และสามารถน าเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ เงินค่าตอบแทนหัวหน้างาน และเงินค่าตอบแทนมีลักษณะการ
จ่ายให้เป็นรายเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนใดที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขนี  ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีๆ 
ไป มาค านวณกับเงินได้รายเดือน และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
ก าหนด 
              6.1  ข้าราชการและลูกจ้างประจ า       กู้ได้ไม่เกิน 6,000,000  บาท 
                     6.2  ข้าราชการและลูกจา้งประจ าที่เปลี่ยนสถานภาพ          “  6,000,000  บาท 
           6.3  พนักงานมหาวิทยาลัย         “  6,000,000  บาท 
             6.4  พนักงานชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราว        “    2,500,000  บาท 
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           จ านวนเงินกู้พิเศษซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั นย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
เห็นสมควร  ตามความจ าเป็นและความสามารถในการช าระหนี ของสมาชิกนั น โดยพิจารณาความสามารถในการ
ช าระหนี ตลอดอายุสัญญากู้เป็นส าคัญ  การกู้เพื่อซื ออาคารชุดให้พิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกคิดเป็น 80 % ของค่า
อสังหาริมทรัพย์นั น โดยคิดราคาประเมินที่ออกโดยส านักงานที่ดินที่อสังหาริมทรัพย์นั นตั งอยู่  แต่ต้องไม่เกิน
วงเงินที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 6 
 ข้อ 7  สมาชิกผู้ส่งคืนเงินกู้สามัญยังไม่แล้วเสร็จ  อาจมีสิทธิ์ได้รับเงินกู้พิเศษ หรือสมาชิกผู้ยังส่งคืนเงินกู้
พิเศษยังไม่แล้วเสร็จ ก็อาจมีสิทธิ์ได้รับเงินกู้สามัญ  หากมีเงินได้รายเดือนพอให้หักช าระหนี  
 ข้อ 8  เงินกู้จะถือเป็นเงินกู้พิเศษ และใช้ระยะเวลาส่งคืนตามก าหนดไว้ส าหรับเงินกู้พิเศษได้นั น ต้องมี
จ านวนเกินกว่าจ ากัด  ซึ่งสมาชิกนั นอาจกู้เงินกู้สามัญจากสหกรณ์ได้ 
 ข้อ 9  การให้กู้เงินกู้พิเศษนั นต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการ
ด าเนินการผู้เข้าประชุมในการพิจารณาค าขอกู้รายนั น 
 ข้อ 10  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแล้ว  ให้ผู้กู้จัดท าหนังสือกู้และเอกสารทาง
กฎหมายอย่างอ่ืน ๆ  เกี่ยวกับเงินกู้นั น    ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์และน ามายื่นที่
สหกรณ์แล้วสมาชิกผู้กู้จึงรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ 
 ข้อ 11  ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษยังไม่แลว้เสร็จ  สมาชิกผู้กู้จะต้องยินยอม และอ านวยความ
สะดวกให้คณะกรรมการด าเนินการ หรือบุคคลอ่ืนซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์  เข้าตรวจการก่อสร้างต่อเติม
หรือปรับปรุงทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาที่ใช้เงินกู้นั น  ในเวลาอันสมควรได้เสมอ และต้อง
ชี แจงข้อความเก่ียวกับเร่ืองที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์ของคณะกรรมการด าเนินการ 
 
    เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ์
 ข้อ 12  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นั น  ได้แก ่
           12.1  เงินกู้เพื่อการก่อสร้าง  ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร  ส าหรับเปน็ที่อยู่อาศัยของสมาชิกผู้กู้
เองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 
           12.2  เงินกู้เพื่อซื ออาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือซื อที่ดินและ
อาคาร หรือซื อที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคาร หรือเพื่อก่อสร้างอาคาร ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารบนที่ดินของ
ตนเองในระยะเวลาอันสมควร  ทั งนี ส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกผู้กู้เอง และครอบครัว ตามสมควรแก่
ฐานะ 
           12.3  เงินกู้เพื่อกิจการซึ่งเก่ียวข้องหรือจ าเป็นแก่ 12.1 หรือ 12.2 
 ข้อ 13  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 12  ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการด าเนินการตาม
แบบที่ก าหนดไว้ รวมทั งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  รายการสินทรัพย์และหนี สิน  รายได้
และค่าใช้จ่าย การอยู่อาศัยเดิม และเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัย  เป็นต้น  และในกรณีจ าเป็น
คณะกรรมการด าเนินการอาจจะให้ผู้ขอกู้เสนอแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติม   หรือปรับปรุงอาคาร หรือ
ห้องชุดในอาคารชุด  รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินที่จะก่อสร้าง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงอาคาร  รายละเอียด
และหลักฐานแห่งที่ดิน   และหรืออาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดที่จะซื อ   ก าหนดเวลาและราคา สัญญาหรือร่าง
สัญญาที่ท าไว้   รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้  จ านวนเงินซึ่งตนจะออกเอง ก าหนดการใช้จ่ายเงินกู้ 
รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกันก็ได้ 
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             แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติม  หรือปรับปรุงอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด  ต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระส าคัญนั น  สมาชิกผู้กู้ต้อง
แสดงรายละเอียด และหลักฐานการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือรายการดังกล่าว บุคคล  ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการด าเนินการเพื่อการนี   พิจารณาและเห็นชอบ 
 ในกรณีการกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงหรือต่อเติมบ้านหรืออาคาร ไม่คิด
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์ นั น  
 ข้อ 14   การจ่ายเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  กรณีใช้สิ่งปลูกสร้างที่จะก่อสร้างตามแบบแปลนเป็น
หลักประกันเงินกู ้ให้จ่ายเงินกู้นั นแก่ผู้กู้เป็นงวดๆ ตามความเหมาะสมกับสิ่งปลูกสร้างที่ก าลังก่อสร้าง หรือได้ก่อสร้าง
ไปแล้ว  โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการด าเนินการ  หรือกรรมการที่คณะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมาย  
 ข้อ 15  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นั น  มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกใช้จัดให้มีที่อยู่อาศัยของ
ตนเองและครัวเรือนตามที่กล่าวในข้อ 12  มิให้จัดให้มีขึ นส าหรับเช่าหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
             ตราบใดที่สมาชิกยังสง่คืนเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ยังไม่แล้วเสร็จ  ผู้กู้จะให้เช่าหรือโอน
กรรมสิทธิ์อาคาร ห้องชุดในอาคารชุด หรือที่ดินซึ่งใช้เงนิกู้นั นไมว่่าบางส่วนหรือทั งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้       
 

เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ 
 ข้อ 16  เงินกู้พิเศษเพื่อซื อยานพาหนะ  ต้องเป็นการซื อยานพาหนะของสมาชิกผู้กู้เองและครอบครัว ซึ่ง
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นชอบว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและก่อประโยชน์ให้แก่สมาชิกผู้กู้ 
 ข้อ 17  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าว ในข้อ 16 ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการด าเนินการตามแบบที่
ก าหนดไว้  รวมทั งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  ใบแจ้งเงินเดือน และใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ 
พร้อมทั งส าเนาบัตรประชาชน ใบจองหรือสัญญาซื อขาย  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
 ข้อ 18  สมาชิกผู้กู้เงินพิเศษเพื่อซื อยานพาหนะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการวา่ตนมี
ความจ าเปน็ที่จะต้องมียานพาหนะเพื่อใช้ส าหรับตนเองและครอบครัว 
 ข้อ 19  สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนที่เห็นสมควรสอบสวน      และท า
รายงานเก่ียวกับค าขอกู้พิเศษเพื่อซื อยานพาหนะ  เสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้  
โดยสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อเท็จจริง  และรายละเอียดตามความประสงค์ของคณะกรรมการด าเนินการ 
 

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
 ข้อ 20  เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั น  ให้กู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของสมาชิกผู้กู้  
และครอบครัว   ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาและเห็นสมควรว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผู้กู้ 
 ข้อ 21  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 20 ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการด าเนินการตาม
แบบที่ก าหนดไว้  รวมทั งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  รายการสินทรัพย์ และหนี สิน  รายได้
และค่าใช้จ่าย  แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้  รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่จะใช้เงินกู้  
รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้  จ านวนทุนซึ่งตนจะออกเอง  รายการรายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการลงทุน
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นั น  ก าหนดการใช้จ่ายเงินกู้  ประสบการณ์ของตนเก่ียวกับการประกอบอาชีพนั น  รายละเอียดและหลักฐานแห่ง
ทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน 
 ข้อ 22  สมาชิกผู้กู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  ต้องแสดงหลักฐานและรายละเอียดต่อ
คณะกรรมการด าเนินการว่าตนจะออกทุนเองเป็นจ านวนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจ านวนทั งหมด ซึ่งต้องการในการ
ลงทุนประกอบอาชีพที่ตนจะกระท านั น 
 ข้อ 23  สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการด าเนินการ  หรือบุคคลอ่ืนตามที่เห็นสมควรสอบสวนและท า
รายงานเก่ียวกับค าขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  เสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อประกอบการ
พิจารณาก็ได้ โดยสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดตามความประสงค์ของคณะกรรมการด าเนินการ 
 

เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา 
 ข้อ 24  เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษานั น  ให้กู้เพื่อการศึกษาของตนเอง  หรือคู่สมรส  หรือบุตรชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควรว่าจะก่อประโยชน์ให้แก่สมาชิกผู้กู้ 
 ข้อ 25  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 24 ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการด าเนินการตาม
แบบที่ก าหนดไว้  รวมทั งรายละเอียด  หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบตอบรับจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษา  
หลักฐานการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะใช้เงินกู้เพื่อการศึกษา  
รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน 
 ข้อ 26  สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการด าเนินการ หรือบุคคลอ่ืนตามที่เห็นสมควร สอบสวนและท า
รายงานเกี่ยวกับค าขอกู้พิเศษเพื่อการศึกษาเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้   โดย
สมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดตามความประสงค์ของคณะกรรมการด าเนินการ 
 

หลักประกันส าหรับเงินกู้พิเศษ 
 ข้อ 27  ในการกู้เงินกู้พิเศษนั น  ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ฯ  ก าหนดไว้  
โดยต้องมีหลักทรัพย์ค  าประกัน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั งหมด ดังนี  
 (ก)  เป็นอสังหาริมทรัพย์ของตนเองหรือของบุคคลอ่ืนอันปลอดจากภาระจ านองรายอื่น เพื่อจ านองเป็น
ประกันเต็มจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั น 
        การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้นั น    ให้ถือราคาประเมินที่ออกให้โดย
หน่วยงานราชการ หากอสังหาริมทรัพย์นั นเป็น ห้องชุดในอาคารชุดที่เป็นโครงการก่อสร้างใหม่ และผู้กู้เป็นผู้ซื อ
และครอบครองอาจพิจารณาให้เงินกู้แก่ผู้กู้ได้ คิดเป็น หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมิน    แต่ถ้าหากราคา
อสังหาริมทรัพย์นั น    มีราคาต่ ากว่า   หรือสูงกว่าราคาประเมินดังกล่าว ให้อยู่ในอ านาจวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 (ข)  มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน า
เป็นประกันเงินกู้รายนั น    โดยจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของ
หลักทรัพย์นั น 
   (ค) ในกรณีการซื ออาคารชุด ผู้กู้ต้องจัดท าการประกันอัคคีภัย เต็มจ านวนแห่งค่าอสังหาริมทรัพย์นั น
ตลอดอายุสัญญา 
  (ง) ในกรณีการซื ออาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดิน ผู้กู้ต้องท าประกันอัคคีภัยตลอดอายุสัญญา 
   (จ) ที่ดินว่างเปล่า รถยนต์เข้าไมถ่ึงไม่รับพิจารณา 
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การส่งคืนเงินกู้พิเศษ 

 ข้อ 28  ผู้กู้เงินกู้พิเศษจะต้องส่งคืนเงินต้นของเงินกู้พิเศษและดอกเบี ยรวมกันเป็นจ านวนงวดรายเดือนๆ 
ละเท่ากัน ดงันี  
     ข้าราชการและลูกจ้างประจ า      ผ่อนช าระไม่เกิน  25 ป ี(300 งวด)  อายุไม่เกิน 70 ปี   
    ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เปลี่ยนสถานะ    ผ่อนช าระไม่เกิน  25 ปี (300 งวด)  อายุไม่เกิน 70 ป ี
    พนักงานมหาวิทยาลัย      ผ่อนช าระไม่เกิน  25 ป ี(300 งวด)  อายุไม่เกิน 60 ป ี
    พนักงานชั่วคราวและลูกจา้งชั่วคราว    ผ่อนช าระไม่เกิน  20 ป ี(240 งวด)  อายุไม่เกิน 60 ป ี
 
 ข้อ 29  ในกรณีใด ๆ ดังก าหนดตามข้อ 14 และข้อ 15  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ ากัด  เงินกูพ้ิเศษเป็นอันถึงก าหนดสง่คืนโดยสิ นเชิงพร้อมทั งดอกเบี ยในทันทีโดยมิพักต้องค านึงถึง
ก าหนดเวลาที่ให้ไว ้
 

ดอกเบี้ยเงินกู ้
 ข้อ 30  ให้สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบี ยเงินกู้ตามอัตราที่คณะกรรมการก าหนด  โดยการประกาศให้ทราบเป็น
คราวๆ ไป  แต่ทั งนี จะต้องไม่เกินร้อยละ 15  ต่อปี 
              ข้อ 31  ดอกเบี ยเงินกู้นั นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินกู้ที่รับไป   หรือต้นเงินกู้คงเหลือ  การคิด
ดอกเบี ยเงินกู ้ให้คิดตั งแต่วันที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้จนถึงวันที่ก่อนวันรับช าระคืน 
  
    ประกาศ  ณ  วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
                           (ลงชื่อ)          คณิต   เขียววิชัย 
                                      (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย) 
                                      ประธานกรรมการ 
                                       สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด 
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  ตัวอย่างวิธคีิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 
 
 
 

การคิดเงินปันผล 
 เงินปันผล = (เงินหุ้นสะสมปีก่อน x อัตรา) + (เงินหุ้นส่งรายเดอืน x อัตรา x เดือน) 
              100                         100     12 
 
ตัวอย่าง  อัตราเงินปันผล  3.97 %  หุ้นสะสมยกมา  30,000  บาท  ส่งหุ้น   1,000  บาท ตอ่เดือน 
 
  เงินปันผล (30,000 x 3.97) + (1,000 x 3.97 x 11) 
         100                100    12  
      + (1,000 x 3.97 x 10) 
                100    12 

+ (1,000 x 3.97 x 9)  ฯลฯ … 
               100   12 
 
 
การคิดเงินเฉลี่ยคืน 

เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี ยเงินกู้ = (ดอกเบี ยสะสมตลอดปี x อัตรา) 
      100 
 

ตัวอย่าง  ดอกเบี ยสะสมตลอดปี 20,000 บาท เฉลี่ยคืน  19.57 % 
  เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี ยเงินกู้ = (20,000 x 19.57) =  3,914 
          100 
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