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“สหกรณ ์แปลว่า การทําดว้ยกนั 

หมายถงึ ผนึกกาํลงัผูท้าํงานเกี�ยวขอ้งกนั กระทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกนัน ั�น ใหพ้รกัพรอ้มกนัทุกดา้น 

และตอ้งกระทาํงานน ั�นดว้ยความรูค้วามสามารถ ดว้ยความซื�อสตัย ์สจุรติ ดว้ยความเมตตา หวงัดี 

เอื�อเฟื� อเผื�อแผ่แก่กนัและกนัดว้ย จงึจะเป็นสหกรณแ์ท ้ 

ซึ�งมีแต่ความเจรญิกา้วหนา้และอาํนวยประโยชน์ที�พงึประสงคแ์ต่ฝ่ายเดยีว” 

 

 

พระราชดาํรสัของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลเดช 

วนัที� 26 มีนาคม พุทธศกัราช 2527 
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“การที�บุคคลหนึ�งบุคคลใดจะออมทรพัยไ์วไ้ดม้ากหรอืนอ้ยน ั�น  

ก็ย่อมจะต่างกนั ตามกาํลงัทรพัย ์กาํลงัปัญญาของตน  

แต่ทุกๆ คนตอ้งเขา้ใจว่า ถงึจะออมทรพัยไ์วไ้ดท้ีละเลก็ทีละนอ้ย  

ก็เป็นประโยชนแ์ก่ตนและบา้นเมืองท ั�งน ั�น 

 

พระราชดาํรสั 
พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื�นพทิยาลงกรณ  

พระบดิาแห่งการสหกรณไ์ทย 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จาํกัด 
(สอ.ยธ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํขวัญสหกรณ์ 

“สหกรณก้์าวหน้า พฒันาเพื�อสมาชิก” 

วิสัยทัศน์ 

“สหกรณม์ั�นคง บรกิารประทับใจ ประสานประโยชน์เพื�อสมาชิก” 

พนัธกิจ 

1. พฒันาระบบการบรหิารการจดัการให้มปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สูงสุดเพ ื�อสมาชกิ 
2. ส่งเสรมิการออมและให้บรกิารสนิเช ื�อแก่สมาชกิ 
3. ส่งเสรมิการลงทุนของสหกรณ์และสมาชกิ 
4. ส่งเสรมิสวสัดกิารเพ ื�อยกระดบัคุณภาพชวีติของสมาชกิ 
5. สร้างความรู้ความเขา้ใจและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของสมาชกิ 

ยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จาํกัด 

ยุทธศาสตร์ท ี� 1 ด้านการบรหิารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ท ี� 2 ด้านบรหิารการเงนิ 

ยุทธศาสตร์ท ี� 3 ด้านการบรหิารบุคคล 

ยุทธศาสตร์ท ี� 4 ด้านบรกิารและสวสัดกิารสมาชกิ 
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สารประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงยุตธิรรม จาํกดั 

นายวรีะยุทธ สุขเจรญิ 
ประธานกรรมการดําเนนิการ 
สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงยุตธิรรม จาํกดั 
ประจาํปี 2559 

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงยตุิธรรม จํากดั 

 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด (สอ.ยธ.) ไดดําเนินการมาครบรอบปบัญชี 2559 (31 ธันวาคม 2559) 

ภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 12 และถือเปนการดําเนินงานครบรอบ 12 ป จากวันที่กอตั้ง 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 ภายใตนโยบายการบริหารงานที่มุงเนนใหสมาชิกมีความเปนอยูที่ดีและมีฐานะมั่นคงยิ่งขึ้น 

ดวยการชวยเหลือดูแลสมาชิกที่มีความเดือดรอน และรักษาผลประโยชนของสมาชิกผูออมเงินใหไดรับผลตอบแทนอยางคุมคา

และสูงกวาธนาคารพาณิชยตางๆ อันนํามาซึ่งความสําเร็จในการดําเนินงานของสหกรณในทุกๆ ดาน 

เปนที่ทราบกันทั่วไปวา ปจจุบันสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและนานาประเทศอยูในชวงออนไหว ถดถอยแตดวย

ความไววางใจและการสนับสนุนเปนอยางดียิง่จากสมาชิกที่ใหความสนใจทําธุรกรรมกับสหกรณ มีการเพิ่มการนําสงคาหุน

ระหวางป และการฝากเงินอยางตอเน่ือง ทําใหสหกรณมีการเตบิโตกาวหนาอยางมั่นคง 

ณ สิ้นปบัญชี 2559 สอ.ยธ. มีสมาชิก 5,730 คน ทุนเรือนหุน 516.80 ลานบาท สินทรัพยรวม 1,385.02 ลานบาท  

มีผลกําไรสุทธิ 45.59 ลานบาท และในปนี้ไดมีมติเสนอขอจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อจายใหแกสมาชิกเปนเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.85 

(ป 2557 จายรอยละ 5.8 และป 2558 จายรอยละ 5.8) สวนเงินเฉลี่ยคืน จายในอัตรารอยละ 12 (ป 2557 จายรอยละ 7 และ 

ป 2558 จายรอยละ 8) 

จึงถือไดวาในป 2559 นี้ สอ.ยธ. ประสบผลสําเร็จในการบริหารงานเปนอยางดี และมีความเจริญรุงเรืองกาวหนาขึ้นไป

อีกระดับหนึ่งอยางตอเนื่อง ดังที่สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ไดรับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณในระดับดีเลิศ 

จากกรมสงเสริมสหกรณ 

ในนามของสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ขอขอบคุณสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา  

ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบญัช ีและเจาหนาที่ของสหกรณทุกทาน ที่มีสวนเกื้อหนุนใหการดาํเนินงานของสหกรณเปนไปดวย

ความกาวหนาและมั่นคง ดวยความรวมมือรวมใจที่จะพฒันาสหกรณออมทรัพยกระทรวงยตุิธรรม จาํกัด ของเราใหเจรญิกาวหนา

ยิ่งขึ้นตอไป 

 

 
 นายวีระยุทธ สุขเจริญ 

 ประธานกรรมการดําเนินการ 

 สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
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ที่ ยธ 0202 (สอ.ยธ.) /ว.209 

 9  กุมภาพันธ  2560 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เห็นสมควรจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ 

ประจําป 2559 ในวันศุกรที่ 17 มีนาคม 2560 ตั้งแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมวายุภักษ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา  

ศูนยราชการฯ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ประจําป 2560 

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2559 

ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2559 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2559 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจาย ประจําป 2560 

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2560 

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2560 

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2560 

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณฯ 

ระเบียบวาระที่ 13 วาระอื่นๆ 

  

อนึ่ง สหกรณจะเปดรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 11.00 น. โดยจะเริ่มการประชุมเวลา 13.00 น. และ 

ปดการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ในการลงทะเบียนสมาชิกจะตองนําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวประชาชน 

หรือบัตรประจําตัวที่มีรูปถายซึ่งทางราชการออกใหไปแสดงดวย โดยจะไดรับคาพาหนะคนละ 500 บาท 

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายวีระยุทธ  สุขเจริญ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากดั 

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ ์ชั้น 6 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120  

โทร. 02 141 5183-4, 02 141 5196-8 โทรสาร 02 143 8257 

MINISTRY OF JUSTICE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 

Tel. 02 141 5183-4, 02 141 5196-8  Fax 02 143 8257 
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การประชมุใหญ่สามัญประจาํปี 2559 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จาํกัด 

วันศุกร์ที� 17 มีนาคม 2560 

ณ ห้องประชมุวายุภักษ์ ชั�น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี� กรงุเทพมหานคร 

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

สารบญั 
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ระเบียบวาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจงใหทีป่ระชมุทราบ 

 

 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 และขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวง 

ยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 ขอ 66 กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง

ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 12 ประจําป 2559  

ไดบริหารงานสหกรณมาครบรอบป และผูสอบบญัชีไดตรวจสอบและรบัรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน 

และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เสร็จเรียบรอยแลว จึงกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2559 ในวันนี ้เพื่อใหสมาชิกไดรบัทราบผลการดําเนินงาน และพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการ

ประชุมตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มตทิี่ประชุม ............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ 

ประจําป 2558 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

วันศุกรที่ 18 มีนาคม 2559 

หองประชุมวายุภักษ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการฯ ถนนแจงวัฒนะ  

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

ผูมาประชุม   

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 11 จํานวน 15 คน 

 สมาชิกสามัญ จํานวน 1,333 คน จากสมาชิกสามญั 2,987 คน 

 สมาชิกสมทบ จํานวน 1,001 คน จากสมาชิกสมทบ 2,427 คน 

 รวมจํานวน 2,334 คน 

ผูเขารวมประชุม 

 นางสุภาพร นิภากุล ผูตรวจสอบกิจการ 

 นายอดุลย เปยมมนัส ผูตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

 นายพิสิฏฐ พิมพานนท ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ  

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

เมื่อครบองคประชุมตามขอบงัคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 โดยมี

สมาชิกเขาประชุมไมนอยกวา 100 คน นายวีระยุทธ สุขเจริญ ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวง

ยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 11 เปนประธานในที่ประชุม กลาวเปดการประชุมแลวดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 และขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวง 

ยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 ขอ 66 กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง

ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 11 ประจําป 2558  

ไดบริหารงานสหกรณมาครบรอบป และผูสอบบญัชีไดตรวจสอบและรบัรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน 

และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เสร็จเรียบรอยแลว จึงกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญ 

ประจําป 2558 ในวันนี้ เพื่อใหสมาชิกไดรับทราบผลการดําเนนิงาน และพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระตอไป ทั้งนี ้

ประธานไดกลาวขอความรวมมือจากสมาชิกในการรวมกันตรวจสอบและปฏิบัติตามขอบังคบัและระเบียบของสหกรณ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557 

นายอารักษ ภักดีบุตร กรรมการดําเนินการ ไดสรุปรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 

ซึ่งไดประชุมเมื่อวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2558 ใหที่ประชุมพิจารณารับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการ

ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557 เมื่อวันศุกรท่ี 13 มีนาคม 2558  

โดยไมมีการแกไขและดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําป 2559 

นายอารักษ ภักดีบุตร กรรมการดําเนินการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบตามขอบังคับสหกรณ 

ออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 ขอที่ 72 และขอ 74 กําหนดใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณประกอบดวย ประธานกรรมการดําเนินการ 1 คน และกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ ่งประชุมใหญ

เลือกตั้งจากสมาชิก มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป นับแตวันเลือกตั้ง และดํารงตําแหนงไดไมเกินสองวาระ

ติดตอกัน ทั้งนี้ การสรรหาผูที่จะเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ใหเปนไปตามวิธีที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณที่ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ ซึ่งที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2554 ไดใหความเห็นชอบระเบียบ

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2555 แลวเมื่อวันที่ 9 

มีนาคม 2555 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 11/2558 มีจํานวน

ทั้งหมด 15 คน มีกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงรวมทั้งสิ้นจํานวน 8 ตําแหนง ดังนี้ 

ชุดที ่11/2558 ตําแหนง วาระที ่ ปที ่ หมายเหตุ 

1. นายวีระยุทธ สุขเจริญ ประธาน 2 1  

2. นางลางนอย ปาลวัฒนวิไชย รองประธาน  1 1  

3. นายวัลลภ นาคบัว รองประธาน  1 1  

4. นางสุจิตรา จริศักดิ์ รองประธาน  1 1  

5. นายอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ กรรมการ 1 2 พนตําแหนงตามวาระ* 

6. นายบุญธรรม บุญชูวงศ กรรมการ 2 2 พนตําแหนงตามวาระ 

7. วาที่ ร.ต.จราวุฒิ อํานักมณี กรรมการ 2 1  

8. นางพิมล เพ็ชรทวี กรรมการ 2 2 พนตําแหนงตามวาระ  

9. น.ส.บุษกร รินไชยสงค กรรมการ 2 2 พนตําแหนงตามวาระ  

10. นายสมศักดิ์ นิลวาส กรรมการ 1 2 พนตําแหนงตามวาระ* 

11. นายชัยธัช บุณยถาวรพันธ กรรมการ  1 1  

12. นายเกรียงไกร วิบูลยผล กรรมการ 1 2 พนตําแหนงตามวาระ* 

13. นางปยะพร หงษเงิน กรรมการ 1 2 พนตําแหนงตามวาระ* 

14. นายอารักษ ภักดีบุตร เลขานุการ  1 1  

15. น.ส.แสงนภา ศรสิทธิ์ เหรัญญิก 1 2 พนตําแหนงตามวาระ* 

หมายเหตุ พนตําแหนงตามวาระ * เปนการพนตําแหนงในวาระที่หนึ่ง สามารถเลือกตั้งกลับมาได 
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ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด วาดวยการสรรหาคณะกรรมการ

ดําเนินการ พ.ศ. 2555 กําหนดใหดําเนินการดังนี้ 

1. การสรรหาตําแหนงประธานกรรมการ ใหสมาชิกเสนอชื่อผูที่สมควรดํารงตําแหนงตอที่ประชุมใหญ 

ใหลงมติโดยวิธีการยกมือในที่ประชุมใหญ และผูที่ไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการตองแสดงตนในขณะที่มี 

การประกาศชื่อ ถาไมอยูในที่ประชุมใหญใหถือวาสละสิทธิ์ และใหผูที่ไดรับคะแนนรองลงมาตามลําดับเปนผูไดรับการสรรหา 

2. การสรรหากรรมการดําเนินการ ใหมีการรับสมัครสมาชิกเพื่อเขารับการสรรหา และใหสมาชกิ

ในที่ประชุมใหญสามัญประจําปลงคะแนนโดยใชบัตรสรรหา แลวใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดําเนินการจากผู

ไดรับการสรรหา ในกรณีมีผูไดรับการสรรหาและไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการนอยกวาจํานวนที่สหกรณ

ประกาศรับสมัคร ใหประธานกรรมการเสนอที่ประชุมใหญใหมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการตามจาํนวนทีย่งัไมครบ

ตามประกาศรับสมัคร ดวยวิธีเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญโดยมีสมาชิกยกมือรับรองไมนอยกวาหาคน 

3. ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการดําเนินการและสมาชิก จํานวนไมเกิน 7 คน  

เปนคณะกรรมการสรรหา และใหเลือกคณะกรรมการสรรหา 1 คน เปนประธานกรรมการสรรหา โดยมีอํานาจหนาที่

ในการควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใหเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอยและ

ยุติธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาตองไมเปนผูไดรับการเสนอชื่อสรรหาเปนประธานกรรมการ หรือเปนผูสมคัรรบัการ

สรรหาเปนกรรมการดําเนินการ 

สหกรณไดประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเขารับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ 8 คน ปรากฏ

วามีสมาชิกสมัครเขารับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ 10 ราย ดังนี้ 

เลขที่

ผูสมัคร 
ชื่อ-สกุล 

ทะเบียน

สมาชิก 
ตําแหนง หนวยงาน หมายเหต ุ

1 นายสมศักดิ์ นิลวาส 7283 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลดั 

กระทรวงยุตธิรรม 

เคยดํารงตําแหนง

กรรมการสหกรณฯ 

2 นายโกมล พรมเพ็ง 0123 ผูอํานวยการสํานักนโยบายและ 

แผนยุทธศาสตร 

สํานักงานปลัด 

กระทรวงยุตธิรรม 

เคยดํารงตําแหนง

กรรมการสหกรณฯ 

3 น.ส.แสงนภา ศรสิทธิ ์ 7525 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัด 

กระทรวงยุตธิรรม 

เคยดํารงตําแหนง

กรรมการสหกรณฯ 

4 นางปยะพร หงษเงิน 5545 ขาราชการบํานาญ กรมพินิจและคุมครองเด็ก 

และเยาวชน 

เคยดํารงตําแหนง

กรรมการสหกรณฯ 

5 นายกฤษณะ สราญบุรุษ 8459 เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

6 นายอนุรักษ ขจรฤทธิ ์ 7782 เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

7 นายเทวา จุฬาร ี 8506 เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

8 นายเกรียงไกร วิบูลยผล 7423 เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เคยดํารงตําแหนง

กรรมการสหกรณฯ 

9 น.ส.อาภากร ดาวเรือง 4564 เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

10 ร.ต.อ.หญิง ดุจเดือน อัตตโนรักษ 6252 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  

ชํานาญการ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

สหกรณไดจัดใหสมาชิกในที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558 ลงคะแนนสรรหากรรมการ

ดําเนินการแทนตําแหนงที่วางลงตั้งแตเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. โดยทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรสรรหา 

แลวนําไปหยอนลงในหีบบัตรที่สหกรณไดจัดเตรียมและตั้งไวในที่เปดเผย ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการจึงขอให 
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ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจากกรรมการดําเนินการและสมาชิกจํานวนไมเกิน 8 คน ทําหนาที่ในการ

ควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินการสรรหา ตรวจนับ และสรุปคะแนน แลวเสนอบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการสรรหาเปน

กรรมการดําเนินการตอที่ประชุมใหญ โดยเรียงลําดับสูงสุดจากมากไปนอยจนครบจํานวนที่สหกรณประกาศรับสมัคร

หรือตามจํานวนที่มีผูสมัคร เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ  

วาที่ ร.ต.จราวุฒิ  อํานักมณี กรรมการดําเนินการ ไดแจงตอที่ประชุมใหเสนอชื่อสมาชิกเพื่อให

คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสรรหา โดยไดมีการเสนอชื่อสมาชิก จํานวน 3 คน คณะกรรมการ

ดําเนินการมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งกรรมการดําเนินการและสมาชิก รวมจํานวน 7 คน เปนคณะกรรมการสรรหา  

โดยมีหนาที่ควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินการสรรหาใหเปนไปโดยถูกตองและยุติธรรม ดังนี ้

1) นายอารักษ ภักดีบุตร กรรมการดําเนินการ 

2) นางพิมล เพ็ชรทว ี กรรมการดําเนินการ 

3) วาที่ร.ต.จราวุฒิ อํานักมณ ี กรรมการดําเนินการ 

4) นายชัยธัช บุณยถาวรพันธ กรรมการดําเนินการ 

5) นายวีระพงศ  ปริปญญาปราชญ สมาชิก (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 

6) นายกิตติพงศ  สุวรรณเกสร สมาชิก (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 

7) นายศักดิ์สิน  เอี๊ยวชัยพร สมาชิก (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 

การสรรหากรรมการดําเนินการ นายอารักษ ภักดีบุตร ประธานกรรมการสรรหาไดเสนอบัญชี

รายชื่อผูที่ไดรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการตอที่ประชุมใหญ โดยเรียงลําดับคะแนนสูงสุดจากมากไปนอย ดงันี ้ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง คะแนนรวม 

1 หมายเลข 2 นายโกมล  พรมเพ็ง กรรมการ 632 

2 หมายเลข 3 นางสาวแสงนภา ศรสิทธิ์ กรรมการ 612 

3 หมายเลข 8 นายเกรียงไกร วิบูลยผล กรรมการ 605 

4 หมายเลข 4 นางปยะพร หงษเงิน กรรมการ 584 

5 หมายเลข 7 นายเทวา จุฬาร ี กรรมการ 568 

6 หมายเลข 6 นายอนุรักษ ขจรฤทธิ์ กรรมการ 562 

7 หมายเลข 1 นายสมศักดิ์ นิลวาส กรรมการ 561 

8 หมายเลข 10 ร.ต.อ.หญิง ดุจเดือน อัตตโนรักษ กรรมการ 558 

9 หมายเลข 5 นายกฤษณะ สราญบุรุษ กรรมการ 547 

10 หมายเลข 9 น.ส.อาภากร ดาวเรือง กรรมการ 520 

 บัตรดี – ลงคะแนน        1,006 ใบ 

 บัตรดี – ไมประสงคลงคะแนน 54 ใบ 

 บัตรเสยี   14 ใบ 

 

 



รายงานกิจการประจําป 2559  
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

12 

จึงเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้ง ดงันี้ 

1) เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 8 ตําแหนง โดยผูที่ไดรับการเลือกตั้งใหอยูในตําแหนงตามวาระ 

2 ป นับแตวันที่ไดรับเลือกตั้ง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด โดย

เอกฉันทดังรายชื่อตอไปน้ี  

   ชุดที ่12/2559 ตําแหนง วาระที่ ปที ่

1. นายโกมล  พรมเพ็ง กรรมการ 1 1 

2. นางสาวแสงนภา ศรสิทธิ์ กรรมการ 2 1 

3. นายเกรียงไกร วิบูลยผล กรรมการ 2 1 

4. นางปยะพร หงษเงิน กรรมการ 2 1 

5. นายเทวา จุฬาร ี กรรมการ 1 1 

6. นายอนุรักษ ขจรฤทธิ์ กรรมการ 1 1 

7. นายสมศักดิ์ นิลวาส กรรมการ 2 1 

8. ร.ต.อ.หญิง ดุจเดือน อัตตโนรักษ กรรมการ 1 1 

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2558 

นางสุจิตรา  จริศักดิ์ รองประธานกรรมการ ไดรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2558 ตอที่

ประชุม ดังนี ้

 จํานวนสมาชิก 5,414 คน (สามญั 2,987 คน สมทบ 2,427คน) เพิ่มขึ้นจากป 57 

จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 1.31 

 ทุนเรือนหุน 422.08 ลบ. เพิ่มขึ้นจากป 57 จํานวน 68.75 ลบ. คดิเปนรอยละ 19.46 

 เงินรับฝากจากสมาชิก 505.68 ลบ. เพิ่มขึ้นจากป 57 จาํนวน 166.22 ลบ. คดิเปน

รอยละ 48.97 

 เงินใหกูแกสมาชิก 811.81 ลบ. เพิ่มขึ้นจากป 57 จํานวน 57.64 ลบ. คิดเปนรอยละ 7.64 

 สินทรัพยรวม 981.49 ลบ. เพิ่มขึ้นจากป 57 จํานวน 211.70 ลบ. คิดเปนรอยละ 27.51 

 ไดรับผลการจัดมาตรฐานสหกรณประจําป 2558 อันดับ “ดเีลิศ” จากกรมสงเสริม

สหกรณ 

 ไดเปดใหบริการฝาก-ถอนเงิน และกูฉุกเฉินผานระบบ ATM 

 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทลงรอยละ 0.25 (ยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก) 

 จัดสวัสดิการเพื่อการสมรสแกสมาชิก (เพิ่มใหมในป 58) 

 มอบสวัสดิการตางๆ แกสมาชิก 

o สวัสดิการเพื่อการสมรส 14 ราย เปนเงิน 28,000 บ. 

o ทุนสงเสริมการศึกษาของบตุรสมาชิก 99 ราย เปนเงิน 203,000 บ. 

o สวัสดิการเพื่อการอุปสมบท 14 ราย เปนเงิน 28,000 บ. 

o สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 136 ราย เปนเงิน 272,000 บ. 

o สวัสดิการผูปวยใน 78 ราย เปนเงิน 102,000 บ. 
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o สวัสดิการถงึแกกรรม 7 ราย เปนเงิน 86,000 บ. 

o สวัสดิการเพื่อประกอบพิธีฮัจย -- ยงัไมมีผูยื่นขอรับสวสัดิการ -- 

 นอกจากนี้ สหกรณไดเขารวมกิจกรรมดานอ่ืนๆ เชน กิจกรรมสาธารณประโยชน  

สาธารณกุศล การสงเสริมขบวนการสหกรณ และการเขารวมอบรมสัมมนาใน

โอกาสตางๆ อยางตอเน่ือง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2558 

นางสุภาพร นิภากุล ผูตรวจสอบกิจการ ไดรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2558 ของสหกรณ

ออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ใหที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม และ

รายงานกิจการประจําป 2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2558 

นายอดุลย เปยมมนัส ผูสอบบัญชี ไดรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพย

กระทรวงยุติธรรม จํากัด แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมและรายงานกิจการ

ประจําป 2558 ใหที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอนุมัติ ตามขอ 71 (3) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวง

ยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

ตามที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2558 

นางสุจิตรา  จริศักดิ์ รองประธานกรรมการ ไดรายงานการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2558 

จํานวนเงิน 34,799,528.68 บาท ตามขอเสนอของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 11 และเปนไปตาม ขอ 27 

แหงขอบังคับของสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 โดยเสนอจายเงินปนผลอัตรารอยละ 5.80 

และเงินเฉลี่ยคืนอัตรารอยละ 8.00 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุมและรายงานกิจการประจําป 2558 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามขอ 71 (3) 

มติที่ประชุม อนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2558 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
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ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป 2559 

นางสุจิตรา  จริศักดิ์ รองประธานกรรมการ ไดสรุปรายละเอียดแผนงานและงบประมาณรายจาย 

ประจําป 2559 ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที ่11 ไดพิจารณาเห็นชอบแลว ใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ตามขอ 71 (7) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 ประกอบดวย 

งบประมาณรายรับ รายจาย และกําไรสุทธิ ประจําป 2559 

1) ประมาณการรายได 70,256,500.00 บาท 

2) ประมาณการคาใชจาย 29,861,000.00 บาท 

2.1) คาใชจายดอกเบี้ยเงินกูยมืและเงินรับฝากจากสมาชิก 19,500,000.00 บาท 

2.2) คาใชจายในการดําเนินงาน 10,361,000.00 บาท 
2.2.1) เงินเดือนและคาจางประจํา 3,410,000.00 บาท 

2.2.2) คาตอบแทน 710,000.00 บาท 

2.2.3)  คาใชสอย  5,901,000.00 บาท 

2.2.4) คาวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ  340,000.00 บาท 

3) ประมาณการกําไรสุทธ ิ 40,395,500.00 บาท 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมและรายงานกิจการประจําป 2558  

มติที่ประชุม อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป 2559 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน ประจําป 2559 

นางสุจิตรา  จริศักดิ์ รองประธานกรรมการ ไดเสนอขออนุมัติที่ประชุมกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ 

ออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด อาจกูยืมหรือค้ําประกันจากสถาบันการเงินตางๆ ประจําป 2559 ตามขอ 17 แหง

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 11 

ในการประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 เปนวงเงิน 520,000,000.00 บาท (หารอยยี่สิบลานบาทถวน)  

เพื่อรักษาสภาพคลองในการบริหารงานของสหกรณในป 2559 

มติที่ประชุม อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด อาจกูยืมหรือคํ้าประกันจาก

สถาบันการเงินตางๆ ประจําป 2559 ในวงเงินไมเกินจํานวน 520 ลานบาท ดวยคะแนนเสียง

เปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป  2559 

นางสุจิตรา  จริศักดิ์ รองประธานกรรมการ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 53 แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ แลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ  

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ชุดที่ 11 ในการประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 

ไดพิจารณารายละเอียดการเสนอบริการตรวจสอบกิจการดังกลาวขางตนแลวเห็นวา นางสุวรรณี เจริญขวัญชัย  

เปนผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณดานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ และในการปฏิบัติงานดานการเงิน  
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การบัญชี สามารถที่จะดําเนินการตรวจสอบใหเปนไปตามแผนงานของสหกรณ จึงเห็นควรเสนอใหนางสุวรรณี  

เจริญขวัญชัย เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณประจําป 2559 โดยกําหนดใหไดรับคาตอบแทนปละ 50,000 บาท 

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

ประจําป 2559 ตามขอ 71 (2) (5) และขอ 100 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 

มติที่ประชุม เลือกตั้งใหนางสุวรรณี เจริญขวัญชัย เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยกระทรวง

ยุติธรรม จํากัด ประจําป 2559 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท โดยกําหนดคาตอบแทนใหเปน

เงินปละ 50,000 บาท 

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป  2559 

นางสุจิตรา จริศักดิ์ รองประธานกรรมการ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 69 แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ การ

ตรวจสอบบัญชีนั้นใหปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกาํหนด 

สหกรณไดประกาศรับสมัครผูสอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้ง

เปนผูสอบบัญชีประจําป 2559 โดยมีผูเสนอบริการตรวจสอบบัญชี จํานวน 1 ราย ไดแก บจก. เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี 

(นายณฐวรรษ  นวลศรี) 

เนื่องจากระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อ

ผูสอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2546 ขอ 4 (3) กําหนดหลักเกณฑใหที่ประชุมใหญ

สหกรณเปนผูคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสหกรณ ดังนั้น 

คณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 11 ในการประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 จึงไดพิจารณารายละเอียด

การเสนอบริการสอบบัญชีดังกลาวขางตน เห็นวาควรเสนอใหราย บจก. เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี (นายณฐวรรษ   

นวลศรี) เปนผูสอบบัญชีสหกรณประจําป 2559 ดวยเห็นวามีประสบการณเปนผูสอบบัญชีถึง 65 แหง และเปน

สหกรณออมทรัพยขนาดใหญ เชน สอ.ครูนครราชสีมา จํากัด สอ.ขาราชการกรมสรรพากร จํากัด สอ.พนักงาน

ธนาคารแหงประเทศไทย สอ.ตํารวจนครบาล จํากัด สอ.บ.ทาอากาศยานไทย จํากัด เปนตน อีกทั้งเปนผูสอบบัญชี

ประจําป 2558 ของสหกรณฯ ตลอดจนสามารถแบงจายคาธรรมเนียมได 2 งวดตอป 

มติทีป่ระชุม คัดเลือกให บจก.เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี (นายณฐวรรษ  นวลศรี) เปนผูสอบบัญชีสหกรณ 

ออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ประจําปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันท โดยกําหนดคาตอบแทนใหเปนเงินปละ 50,000 บาท เพื่อนําเสนอ

นายทะเบียนแตงตั้งตอไป  

ระเบียบวาระที่  12  พิจารณาแกไขเพิม่เติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

 คณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2558 ไดพิจารณาแลวเห็นเปนการสมควรใหมีการแกไข

เพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 ดังนี ้

12.1)  การปรับคาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
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12.2)  การจายคืนคาหุนแกสมาชิกและสมาชิกสมทบกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม

จะขาดทุนสะสม 

12.3)  การเปดโอกาสใหสมาชิกสมทบที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการหรืองานประจําโดย

ไมมีความผิดยังคงเปนสมาชิกตอไป 

12.4)  การรับสมาชิกสมทบที่เปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก 

ลูกจางชั่วคราว พนักงานจางเหมาบริการ และบุคคลธรรมดาที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ตารางเปรียบเทียบการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 

ขอบังคบั 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากดั พ.ศ. 2555 

ขอบังคบั 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากดั พ.ศ. 2555  

แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 

 

ขอ 33 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระ

คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละ 50 บาท (หาสิบบาทถวน) 

กรณีเคยเปนสมาชิกสหกรณแลวมีความประสงคจะกลับมา

สมัครเขาเปนสมาชิกใหมภายใน 1 ปนับแตวันที่ไดรับการอนุมัติ

ใหลาออกจากการเปนสมาชิ ตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาคนละ 

300 บาท (สามรอยบาทถวน) 

คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียก

คืนไมได 

ขอ 33 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระ

คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละ 100 บาท (หนึง่รอยบาทถวน) 

กรณีเคยเปนสมาชิกสหกรณแลวมีความประสงคจะกลับมา

สมัครเขาเปนสมาชิกใหม ตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาคนละ 

500 บาท (หารอยบาทถวน) 

คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียก

คืนไมได 

เพ่ือใหสอดคลองกับ

สภาวการณเศรษฐกิจ 

ขอ  44 การจายคนืจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจาก

สมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม

ขอ 39 (1) (2) หรอื (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผล

และเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอน

คาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและ

เงินเฉลี่ยคืนคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแก

ผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนัน้ผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณ

จายคืนทันทโีดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น 

หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับ

เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่

ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะ

เลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายคืนใหตาม

ระเบียบของสหกรณ 

ขอ  44 การจายคนืจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจาก

สมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม

ขอ 39 (1) (2) หรือ (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผล

และเงนิเฉลีย่คืนคางจายบรรดาที่สมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุน

ของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงิน

เฉลี่ยคืนคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมี

สิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณ

จายคืนทันทโีดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น 

หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับ

เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุม

ใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก 

สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบ

ของสหกรณ 

 

 

ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจาก

สมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มี

อยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจาย

คืนคาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไว

จนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ

เนื่องจากตนไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองาน

ประจําตามขอ 31 (3) โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการ

ดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 

(4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน

ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจาก

สมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มี

อยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจาย

คืนคาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไว

จนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ

เนื่องจากตนไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองาน

ประจําตามขอ 31 (3) โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการ

ดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 

(4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน

ตามคําแนะนําของนาย

ทะเบียนสหกรณ เรื่อง 

แนวทางปฏิบัติในการจาย

คืนคาหุน กรณีสหกรณ/

ชุมนุมสหกรณขาดทุนสะสม 

พ.ศ. 2549 
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ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 
กับดอกเบ้ียคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตาม

กฎหมายลมละลาย 

กับดอกเบ้ียคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตาม

กฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 

(5) หรือ (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ย

คืนกับดอกเบ้ียคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนให

ภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต

ประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุน

ภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้น

ภายหลังที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได 

สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบ

ของสหกรณ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 

(5) หรือ (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ย

คืนกับดอกเบ้ียคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนให

ภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต

ประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุน

ภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้น

ภายหลังที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได 

สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบ

ของสหกรณ 

กรณีที่สหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม 

ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพใน

ระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําปและคํานวณมูลคาหุนที่จะ

จายคืนแกสมาชิก 

การคํานวณมูลคาหุนตามวรรคหาใหใชเกณฑคํานวณ ดังนี ้

มูลคาตอหุน   =    

ทุนเรือนหุนทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทัง้สิ้น) 

จํานวนหุนทั้งสิ้น 

ในการปรับลดมูลคาตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิก สหกรณไม

ตองมีการปรับปรุงบัญชีใดๆ แตตองเปดเผยการคํานวณมูลคาเงิน

คาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนสมาชิกไว และใหผูสอบบัญชี

ตรวจสอบแสดงความเห็นตองบการเงิน สําหรับสวนตางของมูลคา

หุนที่กําหนดในขอบังคับขอ 4 และขอ 44 วรรคหก ซึ่งอยูในบัญชี

ทุนเรือนหุนและเงินคาหุนจายคืนตอหุนแกสมาชิก ในกรณี

สหกรณขาดทุนสะสมใหนําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม 

เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว 

ในปตอๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนให

เปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุน

ที่กําหนดไวในขอ 4 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

 

ขอ  49 คุณสมบตัิของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมี

คุณสมบัติดังนี ้

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนขาราชการหรือลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ 

หรือพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือสวนราชการ

ที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือเปนเจาหนาที ่

ของหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงยุตธิรรม 

(3) เปนผูมีความประพฤติดีงาม 

(4) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ 

และคําสั่งของสหกรณ 

ขอ 49 คุณสมบตัิของสมาชกิสมทบ สมาชิกสมทบตองมี

คุณสมบัติดังนี ้

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) ก. เปนขาราชการหรือลูกจางประจําที่เกษียณอายุ

ราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิรรมหรือสวนราชการ

ที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

 ข. เปนพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือ

สวนราชการที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิรรม  

 ค. เปนเจาหนาที่ของหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของ

กระทรวงยุตธิรรม  

 ง. เปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน/รายวัน พนักงานจาง

เหมาบริการ ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยตุิธรรมหรือสวน

ราชการที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม   

 จ. เปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะ

ของสมาชิก  

 ฉ. เปนบุคคลธรรมดาที่คณะกรรมการดําเนินการ

เพ่ือเปนการสงเสริมการออม

ทรัพยในเครือญาติสมาชิก 

และบุคคลทีท่ํางานในสังกดั

กระทรวงยุตธิรรมหรือสวน

ราชการที่ขึ้นตรงตอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม และเพื่อความ

เจริญกาวหนาของสหกรณ 
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ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 
เห็นสมควรดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

กรรมการที่อยูในที่ประชุม 

(3) เปนผูมีความประพฤติดีงาม 

(4) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ 

และคําสั่งของสหกรณ 

ขอ  51 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ

ตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ คนละ 50 บาท  

(หาสิบบาทถวน)  

กรณีเคยเปนสมาชิกสมทบแลวมีความประสงคจะกลับมา

สมัครเขาเปนสมาชิกสมทบใหมภายใน 1 ปนับแตวันที่ไดรับ

อนุมัติใหลาออกจากการเปนสมาชิก ตองชําระคาธรรมเนียมแรก

เขา คนละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) 

คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ  

จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใดๆ 

ขอ 51 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครเขาเปนสมาชกิสมทบ 

ตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ คนละ 100 บาท 

(หนึ่งรอยบาทถวน)  

กรณีเคยเปนสมาชิกสมทบแลวมีความประสงคจะกลับมา

สมัครเขาเปนสมาชิกสมทบใหมตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาคน

ละ 500 บาท (หารอยบาทถวน) และหากลาออกจากการเปน

สมาชิกสมทบอีกเปนครั้งที่ 2 สหกรณจะไมรับเขาเปนสมาชิก

สมทบใหมอีกตอไป 

คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ  

จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใดๆ 

เพ่ือใหสอดคลองกับ

สภาวการณเศรษฐกิจ 

ขอ 52 การถือหุน สมาชิกสมทบตองชําระคาหุนเปนราย

เดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกสมทบ ตามอัตราสวนของ

จํานวนเงินไดรายเดือนของตนตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ 

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือน 

หรือคาจางประจํา หรือคาตอบแทน และเงินที่จายควบกับ

เงินเดือน หรือคาจางประจํา หรือคาตอบแทน ซึ่งสมาชิกสมทบ

ไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมาย

วาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกสมทบไดรับจากทางราชการดวย 

ขอ 52 การถือหุน สมาชิกสมทบตองชําระคาหุนเปนราย

เดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกสมทบ ตามอัตราสวนของ

จํานวนเงินไดรายเดือนของตน หรือตามอัตราอื่นที่กําหนดไวใน

ระเบียบของสหกรณ 

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือน 

หรือคาจางประจํา หรือคาตอบแทน และเงินที่จายควบกับ

เงินเดือน หรือคาจางประจํา หรือคาตอบแทน ซึ่งสมาชิกสมทบ

ไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมาย

วาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกสมทบไดรับจากทางราชการดวย 

 

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวา

อัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือจะขอซ้ือหุนเพิ่มขึ้น

อีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอ

คณะกรรมการดําเนินการ แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหนึ่ง

ในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด 

สมาชิกสมทบจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิก

สมทบอยูไมได 

ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกสมทบยังไมสิ้นสุด 

สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกสมทบเพ่ือชําระหนี้แก

เจาหนี้ของสมาชิกสมทบนั้น 

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวา

อัตราที่กําหนดไว หรือจะขอซ้ือหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได 

โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แต

จํานวนหุนทั้งหมดตองเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ 

สมาชิกสมทบจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิก

สมทบอยูไมได 

ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกสมทบยังไมสิ้นสุด 

สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกสมทบเพ่ือชําระหนี้แก

เจาหนี้ของสมาชิกสมทบนั้น 

เพ่ือใหสอดคลองและ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของ

สมาชิกสมทบตามขอ 49 (2) 

ขอ 60 การใหออกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจถูกให

ออกจากสหกรณเพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 

(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่ง

ของสหกรณ 

(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไม

วาโดยประการใดๆ 

ขอ 60 การใหออกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออก

จากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 

(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนสามงวด ทั้งนี้โดยมิไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 

(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองให

คืนดีภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(5) คางสงเงินงวดชาํระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย

ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้

เพ่ือใหการเปนสมาชิกสมทบ

เปนไปดวยความเหมาะสม  
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ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 
ดังวานั้นถงึสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ 

(6) ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อ

สมัครเขาเปนสมาชิก หรือเมื่อจะกอความผูกพันในหนี้สินตอ

สหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันใน

หนี้สินตอสหกรณอยูแลว 

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ 

และคําสั่งของสหกรณ หรือของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรอื

ประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตน

เปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใดๆ 

 ขอ 60/1 สมาชกิสมทบที่โอน หรือยาย หรือออกจาก

ราชการหรืองานประจําโดยไมมคีวามผดิ สมาชิกสมทบทีโ่อน 

หรือยาย หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามขอ 49 (2) โดย

ไมมีความผิด เวนแตออกเพราะตาย หรือเปนคนไรความสามารถ 

หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย ถา

มิไดลาออกจากสหกรณดวยก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกสมทบอยู 

และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อมีหนี้สินไมเกินคาหุน สมาชิก

สมทบเชนวานั้นอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของ

สหกรณ 

เพ่ือสมาชิกสมทบที่ออกจาก

ราชการโดยไมมีความผดิ  

คงเปนสมาชิกอยู 

ขอ 63 การจายคืนจาํนวนเงนิของสมาชิกสมทบทีข่าดจาก

สมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะ

เหตุตามขอ 58 (1) (2) หรือ (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน  

เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู

ในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น 

พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิก

สมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุน

นั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผล

หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืน

หลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ย

คืนสําหรับปที่ออกนั้นดวยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและ

ดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาด

จากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ

ตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอ 

การจายคืนคาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในป

นั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

ขอ 63 การจายคืนจาํนวนเงนิของสมาชิกสมทบทีข่าดจาก

สมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะ

เหตุตามขอ 58 (1) (2) หรือ (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน  

เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยูใน

สหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น 

พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิก

สมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุน

นั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผล

หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืน

หลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ย

คืนสําหรับปที่ออกนั้นดวยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไร

สุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและ

ดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาด

จากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ

ตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอ 

การจายคืนคาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในป

นั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

ตามคําแนะนําของนาย

ทะเบียนสหกรณ เรื่อง 

แนวทางปฏิบัติในการจาย

คืนคาหุน กรณีสหกรณ/

ชุมนุมสหกรณขาดทุนสะสม 

พ.ศ. 2549 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม

ขอ 58 (3) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล และเงิน

เฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูใน

สหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม 

ขอ 58 (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ย

คืนกับดอกเบ้ียคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณ

คืนใหภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืน

ตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบขอให

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 

58 (3) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล และเงินเฉลี่ย

คืนกับดอกเบ้ียคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณ

คืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม 

ขอ 58 (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ย

คืนกับดอกเบ้ียคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณ

คืนใหภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืน

ตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบขอให
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ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 
จายคาหุนภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน

ในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายให

ตามระเบียบของสหกรณ 

จายคาหุนภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน

ในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายให

ตามระเบียบของสหกรณ 

 กรณีที่สหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม 

ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพ

ในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําปและคํานวณมูลคาหุนที่จะ

จายคืนแกสมาชิกสมทบ 

การคํานวณมูลคาหุนตามวรรคหาใหใชเกณฑคํานวณ ดังนี ้

มูลคาตอหุน   =    

ทุนเรือนหุนทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทัง้สิ้น) 

จํานวนหุนทั้งสิ้น 

ในการปรับลดมูลคาตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกสมทบ 

สหกรณไมตองมีการปรับปรุงบัญชีใดๆ แตตองเปดเผยการ

คํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนสมาชิกสมทบไว 

และใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นตองบการเงิน สําหรับ

สวนตางของมูลคาหุนที่กําหนดในขอบังคับขอ 4 และขอ 63 

วรรคหก ซึ่งอยูในบัญชีทุนเรือนหุนและเงินคาหุนจายคืนตอหุนแก

สมาชิกสมทบ ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมใหนําไปลดยอดบัญชี

ขาดทุนสะสม 

เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว 

ในปตอๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนให

เปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุน

ที่กําหนดไวในขอ 4 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม อนุมัตเิปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับตามที่เสนอขางตน 

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 

วาที่ร.ต.จราวุฒิ  อํานักมณี กรรมการดําเนินการ เสนอเรื่องวิธีการใหการสรรหาคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการดําเนินการ 

ประจําป 2558 ไดพิจารณาใหสหกรณสามารถนําเครื่องมือหรืออุปกรณอยางอื่นมาใชนอกเหนือจากวิธีการหยอนบัตร

ลงคะแนนที่ใชอยูในปจจุบัน 

ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555  

ที่กําหนดใหการสรรหาผูที่จะเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ใหเปนไปตามวิธีที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณที่ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบใหสหกรณสามารถนําเครื่องมือหรืออุปกรณอยางอื่นมาใช

นอกเหนือจากวิธีการหยอนบัตรลงคะแนนทีใ่ชอยูในปจจุบัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาโอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเขาบัญชีทุนสํารองของสหกรณ 

นางสุจิตรา จริศักดิ์ รองประธานกรรมการ เสนอใหพิจารณาโอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย

เขาบัญชีทุนสํารองของสหกรณ ดวยปจจุบันสหกรณมีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย เงินรอตรวจสอบ และเงินรอ

จายคืนสะสมอยูในงบการเงินเปนระยะเวลานาน ทําใหงบการเงินตองแสดงภาระผูกพันของสหกรณเกี่ยวกับการจาย

คืนเงินปนผลเงินเฉลี่ยคืน เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจายคืนนั้นอยางตอเนื่องตลอดมา ซึ่งภาระผูกพันที่ไมเคลื่อนไหว

ดังกลาวหากมีจํานวนมากยอมมีผลกระทบตอขอมูลที่จะแสดงใหบุคคลทั่วไปไดเห็นถึงสภาพคลองทางการเงินของ

สหกรณ ดังนั้น เพื่อปรับปรุงสถานะของภาระผูกพันดังกลาวในงบการเงินใหสอดคลองกับขอเท็จจริง อาศัยคําแนะนํา

วิธีปฏิบัติกรณีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานานจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ คณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2558 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาโอนเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน

เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจายคืน ที่ไดตั้งบัญชีคางไวเปนเวลานาน 5 ป เขาบัญชีทุนสํารองของสหกรณ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1) เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย จํานวน 109 รายการ เปนเงิน 4,678.45 บาท 

2) เงินรอตรวจสอบ จํานวน 16 รายการ เปนเงิน 31,082.43 บาท 

3) เงินรอจายคืน จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 209.14 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,970.02 บาท (สามหมื่นหาพันเการอยเจ็ดสิบบาทสองสตางค) 

ทั้งนี้ สหกรณจะแสดงรายละเอียดเพื่อใหสมาชิกไดตรวจสอบและติดประกาศไว ณ ที่ทําการสหกรณ 

และทางเว็บไซตสหกรณ เปนเวลา 3 เดือน นับตั้งแตวันที่ประกาศ โดยหากพนระยะเวลาที่กําหนด สหกรณจะ

ดําเนินการโอนเงินดังกลาวเขาเปนทุนสํารองของสหกรณตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม ใหสหกรณแสดงรายละเอียดเพื่อใหสมาชิกไดตรวจสอบและติดประกาศไว ณ ที่ทําการสหกรณ 

และทางเว็บไซตสหกรณ เปนเวลา 3 เดือน นับตั้งแตวันที่ประกาศ โดยหากพนระยะเวลาที่

กําหนด อนุมัติใหสหกรณจะดําเนินการโอนเงินดังกลาวเขาเปนทุนสํารองของสหกรณตอไป 

ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ 

 ไมมี 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

(ลงชื่อ)                 ประธานในทีป่ระชุม 

 (นายวีระยุทธ สุขเจริญ) 

                                                                    

(ลงชื่อ)                                เลขานุการ 

   (นายอารักษ  ภักดีบุตร) 

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

............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการดําเนนิการ 

ประจําป 2560 

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 ขอที่ 72 และขอ 74 กําหนดให

สหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณประกอบดวย ประธานกรรมการดําเนินการ 1 คน และกรรมการ

ดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป นับแตวันเลือกตั้ง และ

ดํารงตําแหนงไดไมเกินสองวาระติดตอกัน ทั้งนี้ การสรรหาผูที่จะเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ใหเปนไป

ตามวิธีที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณที่ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ ซึ่งที่ประชุมใหญสามัญประจําป 

2554 ไดใหความเห็นชอบระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด วาดวยการสรรหาคณะกรรมการ

ดําเนินการ พ.ศ. 2555 แลวเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 12/2559 มีจํานวนทั้งหมด 

15 คน มีกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงรวมทั้งสิ้นจํานวน 7 ตําแหนง ดังนี ้

ชุดที ่12/2558 ตําแหนง วาระที ่ ปที ่ หมายเหตุ 

1. นายวีระยุทธ สุขเจริญ ประธาน 2 2 พนตําแหนงตามวาระ 

2. นายวัลลภ นาคบัว รองประธาน  1 2 พนตําแหนงตามวาระ* 

3. นายโกมล พรมเพ็ง รองประธาน  1 1  

4. นางลางนอย ปาลวัฒนวิไชย รองประธาน  1 2 พนตําแหนงตามวาระ* 

5. นางสุจิตรา จริศักดิ์ กรรมการ 1 2 พนตําแหนงตามวาระ* 

6. นางปยะพร หงษเงิน กรรมการ 2 1  

7. นายอนุรักษ ขจรฤทิ์ กรรมการ 1 1  

8. นายเทวา จุฬาร ี กรรมการ 1 1  

9. นายสมศักดิ์ นิลวาส กรรมการ 2 1  

10. นายเกรียงไกร วิบูลยผล กรรมการ 2 1  

11. วาที่ ร.ต.จราวุฒิ อํานักมณี กรรมการ  2 2 พนตําแหนงตามวาระ 

12. ร.ต.อ.หญิงดุจเดือน อัตตโนรักษ กรรมการ 1 1  

13. นายชัยธัช บุณยถาวรพันธ กรรมการ 1 2 พนตําแหนงตามวาระ* 

14. น.ส.แสงนภา ศรสิทธิ์ เหรัญญิก 2 1  

15. นายอารักษ ภักดีบุตร เลขานุการ 1 2 พนตําแหนงตามวาระ* 

หมายเหตุ พนตําแหนงตามวาระ * เปนการพนตําแหนงในวาระที่หนึ่ง สามารถเลือกตั้งกลับมาได 

ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 

พ.ศ. 2555 กําหนดใหดําเนินการดังนี้ 

1. การสรรหาตําแหนงประธานกรรมการ ใหสมาชิกเสนอช่ือผูที่สมควรดํารงตําแหนงตอที่ประชุมใหญ 

ใหลงมติโดยวิธีการยกมือในที่ประชุมใหญ และผูที่ไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการตองแสดงตนในขณะที่มี 

การประกาศชื่อ ถาไมอยูในที่ประชุมใหญใหถือวาสละสิทธิ ์และใหผูที่ไดรับคะแนนรองลงมาตามลําดับเปนผูไดรับการสรรหา 
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2. การสรรหากรรมการดําเนินการ ใหมีการรับสมัครสมาชิกเพื่อเขารับการสรรหา และใหสมาชิกในที่

ประชุมใหญสามัญประจําปลงคะแนนโดยใชบัตรสรรหาหรือใหนําเครื่องมือหรืออุปกรณอยางอื่นแทนการหยอนบัตร

ลงคะแนน แลวใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดําเนินการจากผูไดรับการสรรหา ในกรณีมีผูไดรับการสรรหาและ

ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการนอยกวาจํานวนที่สหกรณประกาศรับสมัคร ใหประธานกรรมการเสนอที่ประชมุ

ใหญใหมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการตามจํานวนที่ยังไมครบตามประกาศรับสมัคร ดวยวิธีเสนอชื่อตอที่ประชุม

ใหญโดยมีสมาชิกยกมือรับรองไมนอยกวาหาคน 

3. ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการดําเนินการและสมาชิก จํานวนไม เกิน 7 คน  

เปนคณะกรรมการสรรหา และใหเลือกคณะกรรมการสรรหา 1 คน เปนประธานกรรมการสรรหา โดยมีอํานาจหนาที่

ในการควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใหเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอยและ

ยุติธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาตองไมเปนผูไดรับการเสนอชื่อสรรหาเปนประธานกรรมการ หรือเปนผูสมคัรรบัการ

สรรหาเปนกรรมการดําเนินการ 

สหกรณไดประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเขารับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ 6 คน ปรากฏวา 

มีสมาชิกสมัครเขารับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ 13 คน ดังนี ้

เลขที่

ผูสมัคร 
ชื่อ-สกุล 

ทะเบียน

สมาชิก 
ตําแหนง หนวยงาน หมายเหต ุ

1 นายชัยธัช  บุณยถาวรพันธ 4291 เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เคยดํารงตําแหนง

กรรมการสหกรณฯ 

2 นางลางนอย  ปาลวฒันวิไชย 4529 ขาราชการบํานาญ กรมบังคับคดี เคยดํารงตําแหนง

กรรมการสหกรณฯ 

3 นางสุจิตรา  จริศักดิ ์ 34 ขาราชการบํานาญ สํานักงาน ป.ป.ท. เคยดํารงตําแหนง

กรรมการสหกรณฯ 

4 นางพิมล  เพ็ชรทว ี 4731 เจาหนาที่คดีพิเศษ ชํานาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เคยดํารงตําแหนง

กรรมการสหกรณฯ 

5 นายคเณศศักดิ ์ ชัยอินทร 4126 นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 

 

6 นายสมบูรณ  สาระสิทธิ ์ 7825 ผูตรวจราชการพิเศษประจํา ผูบริหาร (ตน) สํานักนายกรัฐมนตรี  

7 นายนัทพล  เพชรากูล 6099 เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

8 นางกวิสรา  เฉลียวศิลป 6866 ผอ.สวนที่ปรึกษากฎหมาย 2 ชํานาญการ

พิเศษ  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

9 นายอารักษ  ภักดีบุตร 161 เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา อาวุโส สํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 

เคยดํารงตําแหนง

กรรมการสหกรณฯ 

10 นายวัลลภ  นาคบัว 234 ผูอํานวยการ ผูบริหาร (สูง) สํานักงานกิจการ

ยุติธรรม 

เคยดํารงตําแหนง

กรรมการสหกรณฯ 

11 รอยตรีปารเมศ  บุญญานันต 73 นิติกรชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 

 

12 นางสาวเปรมยุดา  ตันติกนกพร 4396 นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ กรมคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพ 

 

13 วาที่รอยตรีหญิงศิรินทรชญา  

เอนกศิรพงศ 

5226 เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
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สหกรณไดจัดใหสมาชิกในที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 ลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการ 

โดยใชเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ที่สหกรณไดจัดเตรียมและตั้งไวในที่เปดเผย ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการจึงขอให

ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจากกรรมการดําเนินการและสมาชิกจํานวนไมเกิน 7 คน ทําหนาที่ 

ในการควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินการสรรหา ตรวจนับ และสรุปคะแนนแลวเสนอบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการสรร

หาเปนกรรมการดําเนินการตอที่ประชุมใหญ โดยเรียงลําดับสูงสุดจากมากไปนอยจนครบจํานวนที่สหกรณประกาศ 

รับสมัครหรือตามจํานวนที่มีผูสมคัร เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ  

จึงขอใหที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 7 ตําแหนง  

โดยสมาชิกลงคะแนนจากการใชเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง และเสนอผลคะแนนการสรรหาใหที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 

2559 พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการดําเนินการที่ไดรับการเลือกตั้งจะมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ปนับแตวันที่ไดรับ

เลือกตั้ง 

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

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

............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที ่4 รายงานผลการดําเนนิงาน ประจําป 2559 

 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 12 ขอรายงานผลการ

ดําเนินงานของสหกรณออมทรพัยกระทรวงยุติธรรม จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใหที่ประชุม

รับทราบ ดังนี ้

1. ผลการดําเนินงานป 2559 เปรียบเทียบกับป 2558 

รายการ ป 2558 ป 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง) คิดเปน % 

จํานวนสมาชิก (คน) 5,414 5,730 316 5.84 

สินทรัพยรวม 981,480,437.87 1,385,021,252.64 403,540,814.77 41.12 

ทุนเรือนหุน 422,082,630.00 516,802,230.00 94,719,600.00 22.44 

ทุนสํารอง 12,688,188.42 18,050,953.70 5,362,765.28 42.27 

ทุนสะสม 4,341,534.63 5,952,554.63 1,611,020.00 37.11 

เงินฝากกับสหกรณอื่น 156,262,709.56 64,944,445.94 -91,318,263.52 -58.44 

สอ.กรมการพัฒนาชุมชน 41,241,367.00 1,944,445.94 -39,296,921.06 -95.29 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง  

ประเทศไทย 
50,000,000.00 45,000,000.00 -5,000,000.00 

-10.00 

สอ.ตํารวจสุราษฎรธานี 30,000,000.00 18,000,000.00 -12,000,000.00 -40.00 

สอ.สหภาพแรงงาน กฟน. 10,000,000.00 - -10,000,000.00 -100.00 

สอ.พนักงานธนาคารออมสิน 25,021,342.46 - -25,021,342.46 -100.00 

เงินรับฝากจากสมาชิก 505,682,780.26 796,438,947.44 290,756,167.18 57.50 

เงินรับฝากออมทรัพย 5,553,759.02 8,151,069.68 2,597,310.66 46.77 

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 53,256,789.81 170,088,957.18 116,832,167.37 219.38 

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษทวีทรัพย 21,894,426.57 31,909,349.83 10,014,923.26 45.74 

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพิ่มทรัพย 424,977,804.86 563,871,651.67 138,893,846.81 32.68 

เงินรับฝากเงินประกันภัยกลุม - 22,417,919.08 22,417,919.08 100.00 

เงินใหกูยืม 811,810,668.16 1,304,592,043.67 492,781,375.51 60.70 

เงินใหกูสามัญ 778,310,947.17 1,280,147,340.58 501,836,393.41 64.48 

เงินใหกูฉุกเฉิน 33,499,720.99 24,444,703.09 -9,055,017.90 -27.03 

รายได 60,302,361.80 79,002,078.02 18,699,716.22 31.01 

ดอกเบ้ียจาย 17,020,319.22 25,119,940.10 8,099,620.88 47.59 

คาใชจายในการดําเนินงาน 8,482,513.90 8,284,304.38 -198,209.52 -2.34 

กําไรสุทธ ิ 34,799,528.68 45,597,833.54 10,798,304.86 31.03 
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2. ผลการดําเนินงานของสหกรณในรอบป 

2.1 จํานวนสมาชิก (คน) 

 สามัญ สมทบ รวม 

สมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 2,987 2,427 5,414 

 สมาชิกเขาใหม 245 412 657 

รวมสมาชิก 3,232 2,839 6,071 

 สมาชิกลาออก/ขาดสมาชิกภาพ 108 233 341 

สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 3,124  2,606 5,730 

จํานวนสมาชิกแยกตามสังกัดหนวยงาน 
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สมทบ

สามญั

3

(365) (1,584) (727) (221)(1,486)(136) (151)(62) (117)(599) (138) (11) (133)

 
2.2 ดานทุนเรือนหุน 

ทุนเรอืนหุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 422,082,630.00 บาท 

บวก หุนเพิม่ระหวางป 116,280,440.00 บาท 

รวมสมาชิกถือหุน 538,363,070.00 บาท 

หัก จายคืนคาหุนระหวางป 21,560,840.00 บาท 

ทุนเรือนหุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 516,802,230.00 บาท 

2.3 ดานเงินรับฝากจากสมาชิก 

เงินรบัฝาก ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 505,682,780.26 บาท 

บวก สมาชิกฝากเงินระหวางป 512,801,064.18 บาท 

รวมสมาชิกฝากเงินทัง้หมด 1,018,483,844.44 บาท 

หัก สมาชิกถอนเงินระหวางป 222,044,897 บาท 

เงินรับฝากคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 796,438,947.44 บาท 
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2.4 ดานเงินใหกูสมาชิก 

เงินใหกูยืม ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 811,810,668.16 บาท 

บวก สมาชิกกูเงินระหวางป 1,201,848,478.84 บาท 

รวมสมาชิกกูเงินทั้งหมด 2,013,659,147.00 บาท 

หัก สมาชิกชําระคืนระหวางป 709,067,103.33 บาท 

เงินใหกูยืมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,304,592,043.67 บาท 

2.5 ทุนสํารอง และทนุสะสม ณ 31 ธันวาคม 2559 

ทุนสํารอง 18,050,953.70 บาท 

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,821,644.52 บาท 

ทุนสาธารณประโยชน 1,343,121.60 บาท 

ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห 682,987.94 บาท 

ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่นๆ 1,662,686.82 บาท 

ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ 442,113.75 บาท 

2.6 รายได คาใชจาย และกาํไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2559 

รายได 79,002,078.02 บาท 

คาใชจาย 33,404,244.48 บาท 

กําไรสุทธ ิ 45,597,833.54 บาท 

3. การจัดหาเงินทุนของสหกรณ 

สหกรณไดจัดหาเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินงานของสหกรณในรอบปบัญชี 2559 โดยการสงเสริม

ใหสมาชิกออมเงินในรูปแบบตางๆ กลาวคือ สมาชิกสามารถเพิ่มสงคาหุนรายเดือนไดไมเกินปละ 2 ครั้ง และการฝาก

เงินกับสหกรณในประเภทบัญชีตางๆ ตามความสะดวกและความเหมาะสมของสมาชิก และในโอกาสประชุมใหญ

สามัญประจําป 2558 สหกรณไดมอบเงินขวัญถุงโดยฝากเงินหรือเปดบัญชีออมทรัพยใหแกสมาชิกทุกคนๆ ละ 200 บาท 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณมีเงินรับฝากจากสมาชิกเปนเงินทั้งสิ้น 796,438,947.44 บาท 

4. การบริหารเงินของสหกรณ 

สหกรณไดนําเงินทุนหมุนเวียนที่เกินสภาพคลองฝากกับสหกรณออมทรัพยที่ใหผลตอบแทน

เหมาะสมและสูงกวาการนําฝากกับธนาคารพาณิชย ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาความมั่นคง  

ความนาเชื่อถือ เพื่อปองกันความเสี่ยงในดานตางๆ ของแตละสหกรณอยางรอบคอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

สหกรณมีเงินฝากกับสหกรณอื่น ดังนี้ 

 สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จํากัด เปนจํานวนเงิน 1,944,445.94 บาท 

 สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด เปนจํานวนเงิน 18,000,000.00 บาท 

 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เปนจํานวนเงิน 45,000,000.00 บาท 

รวม  64,944,445.94 บาท 
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5. การใหสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว และการสนับสนุนดานสาธารณประโยชน 

สหกรณไดจายเงินเพื่อสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว และดานสาธารณประโยชน  

ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2557 และ

ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2550 เปนเงินทั้งสิ้น 782,980 บาท ดังนี้ 

 ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จํานวน 54 ทุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 111,000 บาท 

ประกอบดวย 

 ทุนเรียนด ี จํานวน 25 ราย เปนจํานวนเงิน 58,000 บาท 

 ทุนสนับสนุนการศึกษา จํานวน 29 ราย เปนจํานวนเงิน 53,000 บาท 

 สวัสดิการเพื่อการสมรสแกสมาชิก จํานวน 91 ราย เปนจํานวนเงิน 182,000 บาท 

 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหมแกสมาชิก จํานวน 139 ราย เปนจํานวนเงิน 278,000 บาท 

 สวัสดิการเพื่อการอุปสมบทแกสมาชิก จํานวน 16 ราย เปนจํานวนเงิน 32,000 บาท 

 สวัสดิการแกสมาชิกที่เขารับการรักษาเปนผูปวยใน จํานวน 79 ราย เปนจํานวนเงิน 95,000 บาท 

 การชวยเหลือแกสมาชิกที่ประสบภัยน้ําทวม จํานวน 4 ราย เปนจํานวนเงิน 8,000 บาท 

 การชวยเหลือแกสมาชิกที่ประสบเหตุอัคคีภัย จํานวน 1 ราย เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท 

 การสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัวกรณีสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 5 ราย เปนจํานวนเงิน 

41,000 บาท 

 บริจาคเงินเพื่อการกุศล เพื่อการบํารุงศาสนา และดานสาธารณประโยชน เปนจํานวนเงิน 

25,980 บาท 

6. การดําเนินงานทั่วไป 

ดานการประชาสมัพันธ 

 เว็บไซตสหกรณ www.coopmoj.org สมาชิกสามารถติดตามขาวสารประชาสัมพันธใหมๆ 

หรือความเคลื่อนไหวของสหกรณ ตลอดจนเสนอความคิดเห็นตางๆ ไดจากเว็บไซตสหกรณ และยังสามารถคนหา

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เชน ทะเบียนหุน เงินฝาก เงินกู การค้ําประกัน และพิมพใบเสร็จรับเงินไดดวยตนเอง 

 Facebook และ LINE สมาชิกสามารถติดตามขาวสารประชาสัมพันธใหมๆ หรือ 

ความเคลื่อนไหวของสหกรณ ตลอดจนเสนอความคิดเห็นตางๆ ไดทาง facebook : coopmoj และ LINE ID : 

sahakorn-moj 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 บริการถอนเงินฝากสหกรณผานตูเอทีเอ็ม สมาชิกสามารถใชบริการถอนเงินฝากออมทรัพย

ของสหกรณ (เลมสีชมพู ) ไดจากตู เอที เอ็มของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยใชบัตรเอที เอ็ม

ธนาคารกรุงไทย เสียคาธรรมเนียมในการทํารายการ (โยกเงินจากบัญชีออมทรัพยสหกรณไปบัญชีธนาคารกรุงไทย) 

ครั้งละ 10 บาท เทานั้น ทั้งนี้ สมาชิกตองทําบันทึกขอตกลงกับสหกรณวาตองการใชบริการถอนเงินฝากผานระบบ

เอทีเอ็ม และเมื่อทําขอตกลงถอนเงินจากตูเอทีเอ็มแลว จะมาถอนเงินหนาเคานเตอรสหกรณไมได (ตองทําบันทึก 

ขอยกเลิก/ขอเปลี่ยนแปลงกอน) 
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 บริการกูเงินฉุกเฉิน เอทีเอ็ม สมาชิกสามารถใชบริการกูเงินฉุกเฉินจากตูเอทีเอ็มได โดยมี

รูปแบบเหมือนถอนเงินฝากสหกรณ โดยยื่นคําขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม ทําสัญญาครั้งเดียวกูฉุกเฉินหมุนเวียน

ไดตลอดป สะดวก ประหยัดเวลา และคาใชจาย 

 บริการโอนเงินผานหนาเคานเตอรธนาคารกรุงไทย โดยวิธี Bill Payment เปนบริการที่

ประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย ไดรับประโยชนทันทีที่ฝากเงินหรือชําระหนี้เงินกูกับสหกรณ โดยใชแบบฟอรมการรับ

ชําระเงิน Bill Payment ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตสหกรณ ไปชําระเงินไดที่เคานเตอรธนาคารกรุงไทย  

ทั่วประเทศ คาธรรมเนียมในการโอนเงินรายการละ 10 บาท สําหรับวงเงินไมเกิน 50,000 บาท สวนที่เกินคิด 0.1% 

สูงสุดไมเกิน 1,000 บาท ไมเปนภาระของสมาชิกที่ตองโทรแจงหรือสงโทรสารใบนําฝากมาใหสหกรณทราบ 

 บริการสงขอมูลขาวสารแบบ SMS นอกเหนือจากขาวสารที่สมาชิกไดรับจากเว็บไซต, 

Facebook,  LINE หรือปายประกาศ สหกรณยังไดดําเนินการจัดสงขาวสารที่สําคัญและเรงดวนใหสมาชิกทราบทาง

ระบบ SMS ดวย ทั้งนี้ หากสมาชิกทานใดยังไมแจงเบอรโทรศัพทมือถอืหรือการเปลี่ยนแปลงเบอร รีบแจงใหสหกรณ

ทราบดวย 

7. การประกันชีวิตกลุม 

นับแตป 2559 เปนตนมา สหกรณไดกําหนดใหสมาชิกผูกูทําประกันชีวิตกลุมเพื่อเปนหลักประกัน

เงินกูสามัญ ทั้งนี้เพื่อชวยลดภาระในการรับชําระหนี้แทนผูกูใหแกทายาทและผูค้ําประกัน ซึ่งมีเงื่อนไขความคุมครอง 

ที่เปนประโยชนสูงสุดแกสมาชิก ดวยอัตราคาเบี้ยประกันต่ํา 

โดยในป 2559 (ตั้งแต 6 มกราคม 2559 ถึง 5 มกราคม 2560) สหกรณไดทําประกันชีวิตกับ

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) อัตราคาเบี้ยประกัน 290 บาทตอป ตอทุนประกัน 

100,000 บาท คุมครองการเสียชีวิตทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงมีสมาชิก

ผูกูเสียชีวิตและไดรับคาสินไหมทดแทน รวม 2 ราย เปนจํานวนเงิน 540,000.00 บาท ในขณะที่จายเบี้ยประกัน 

ใหบริษัทเปนเงินจํานวน 3,250,193.46 บาท 

และในป 2560 (ตั้งแต 6 มกราคม 2560 ถึง 5 มกราคม 2561) สหกรณไดทําประกันชีวิตกับ

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) อัตราคาเบี้ยประกัน 245 บาทตอป ตอทุนประกัน 100,000 บาท 

คุมครองการเสียชีวิตทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงมีสมาชิกผูกูเสียชีวิต 

และไดรับคาสินไหมทดแทน รวม 2 ราย เปนจํานวนเงิน 540,000.00 บาท ในขณะที่จายเบี้ยประกันใหบริษัทเปนเงิน

จํานวน 3,250,193.46 บาท 

8. สรุปผลการดําเนินงานของสหกรณ 

ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ตั้งแตป 2549 ที่เริ่มกอตั้ง

สหกรณจนถึงป 2559 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น โดยมีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปกอนดังนี ้
รายการ 

(บาท/รอยละ) 
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

1. สมาชิก  

(คน/รอยละ) 

2,591 2,483 2,832 3,172 3,786 4,316 4,670 5,084 5,344 5,414 5,730 

+327/14.44% -108/-4.17% +349/4.06% +340/12.00% 614/19.35% +530/14.00% +354/8.20% +414/8.87% +260/5.11% +70/1.31% +316/5.84% 

2. ทุนเรือนหุน 22,471,650 38,631,450 56,652,955 79,359,200 107,808,260 155,982,640 231,840,570 284,593,530 353,333,530 422,082,630 516,802,230 

 -239.61 +71.91 +46.65 +40.08 +35.85 +44.69 +48.63 +22.75 +24.15 +19.46 +22.44 

3. เงินรับฝาก - 22,824,636 39,252,643 106,449,660 93,869,660 79,747,943 100,419,811 176,199,249 339,463,066 505,682,780 796,438,947 

   +71.97 +171.19 (11.81) (15.04) +25.92 +75.46 +92.66 +48.97 +57.50 
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รายการ 

(บาท/รอยละ) 
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

4. เงินลงทุนใน

หุนกู/ตั๋ว

สัญญาใชเงิน

ระยะยาว 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - - - - 

5. ตั๋วสัญญาใช

เงินระยะสั้น 

- - - 35,000 - - - - - - - 

6. เงินใหกูแก

สมาชิก 
30,870,947 46,148,671 86,747,038 133,866,569 185,760,405 266,281,251 445,088,202 613,177,610 

754,163,241 811,810,668 1,304,592,043 

 +1,135.80 +49.49 +87.97 +54.32 +38.77 +43.35 +67.15 +37.77 +23.00 +7.64 +60.70 

7. รายได 1,176,819 2,960,702 4,775,853 9,044,790 10,643,012 16,752,936 23,176,563 38,419,557 51,837,579 60,302,361 79,002,078.02 

 +1,575.99 +151.59 +61.31 +89.39 +17.67 +57.41 +38.34 +65.77 +34.92 +16.33 +31.01 

8. คาใชจาย 267,568 809,329 1,648,214 4,195,482 4,593,319 6,959,643 9,363,184 15,415,296 22,285,105 25,502,833 33,404,244 

 +1,220.61 +202.48 +103.65 +154.55 +9.48 +51.52 +34.53 +64.64 +44.56 +14.44 +30.98 

9. กําไรสุทธ ิ 909,250 2,151,373 3,127,638 4,849,308 6,049,692 9,793,293 13,813,378 23,004,260 29,552,473 34,799,528 45,597,833 

 +1,720.13 +136.61 +45.38 +55.05 +24.75 +61.88 +41.05 +66.54 +28.47 +17.76 +31.03 

10. เงินปนผล 4.5% 5.25% 5.25% 5.50% 5.25% 5.50% 5.75% 5.75% 5.80% 5.80% 5.85% 

11. เงินเฉลี่ยคืน

ดอกเบี้ยเงินกู 

5% 5.25% 5.25% 5.50% 5.50% 5.75% 6.00% 6.50% 7.00% 8.00% 12.00% 

จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 

มตทิี่ประชุม .............................................................................................................................................................. 

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

 



รายงานกิจการประจําป 2559  
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

31 

สรุปผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2559 

สหกรณอ์อมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จาํกัด 
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2

เพิ�มขึ�นจากปี 58 จาํนวน 316 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.84

2,798
3,172

3,786

4,316
4,670

5,084
5,414 5,730

 
 

 

0

100

200

300

400

500

600

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

6.62
22.47 38.63

56.65
79.36

107.81

155.98

231.84
284.59

353.33

422.08

516.80

4

เพิ�มขึ�นจากปี 58 จาํนวน 94.71 ลบ. คิดเป็นรอ้ยละ 22.44
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5
(106.45)
+67.20

(93.87)
-12.58

(79.75)
-14.12

(100.42)
+21.0

(176.20)
+75.78

(339.46)
+163.26

(505.68)
+166.22

(22.82)
(39.25)
+16.43

เพิ�มขึ�นจากปี 58 จาํนวน 290.75 ลบ. คิดเป็นรอ้ยละ 57.50

(796.43)
+290.75

22.41
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6

ณ 31 ธ.ค. 59 ลูกหนี�ประกอบดว้ย
สามญั 1,278.75 ลบ.
ส.บตัรเครดิต 0.866 ลบ.
ส.การศึกษา 0.404 ลบ.
ส.ซื�อปืน 0.073 ลบ.
ส.รถจกัยานยนต์ 0.050 ลบ.
ฉุกเฉิน 24.444 ลบ.
รวม 1,304.59 ลบ.

เพิ�มขึ�นจากปี 58 จํานวน 492.78 

ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 60.70
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ระเบียบวาระที ่5 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ 

ประจําป 2559 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

เรียน ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

                       ตามที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ไดเลือกตั้งขาพเจา นางสุวรรณี  

เจริญขวัญชัย เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรมจํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม  2559  ขาพเจาไดเขาทําการตรวจสอบกิจการสําหรับเดือนแตละเดือนตลอดป 2559 แลวจึงขอเสนอ

รายงานการตรวจสอบกิจการประจําป 2559  ตอที่ประชุมใหญดังตอไปนี้ 

1.วัตถุประสงคในการตรวจสอบ 

1.1  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัตงิาน การบรหิารงาน ของสหกรณ วาเปนไปตามวัตถุประสงคขอบังคบั  ระเบียบ  

มติที่ประชุมใหญ มติคณะกรรมการดําเนินการ ของสหกรณเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

และ พระราชบัญญัติสหกรณ(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553 

1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัตงิานเกี่ยวกบั การบญัชี การเงิน การควบคุมภายในของสหกรณใหถูกตองตาม

หลักการบัญชทีีร่ับรองทั่วไป ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดรวมถึงระเบียบและคําแนะนําที่

กรมตรวจบญัชีสหกรณกําหนดขึ้น 

1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ 

1.4 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสทิธิภาพการควบคุมภายใน เพื่อใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการ

ปรับปรงุเพื่อประสิทธิผล ประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานของสหกรณ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ 

2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทกึบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

2.2 ตรวจสอบการควบคุมภายในและการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 

 2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณตามวัตถุประสงค  ระเบียบขอบังคับ และมตทิี่ประชุมคณะกรรมการดําเนิน 

มติที่ประชุมใหญ 

3.  ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 

 3.1 ผลการดําเนินงาน 

สหกรณไดดําเนินงานตามนโยบาย ระเบียบขอบงัคับ เปนไปตามกฎหมาย มีการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการเปนประจําทุกเดือน เพื่อรับทราบผลดําเนินการและรวมพิจารณางานตางๆ รวมถึงรบัทราบขอที่ควรแกไข

และเสนอแนะการดําเนินงานที่เปนประโยชนแกสมาชิกทําใหในปนี้มีกําไรเกินงบประมาณที่กําหนดไว และสูงกวาป

กอน (ดูตารางทายรายงานฯ นี)้ 
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สหกรณมีประมาณการรายได รายจาย กําไรสุทธิ จากที่ประชุมใหญประจําป 2559 และมีผลประกอบการ

มีตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ 2558 ประกอบทาย

รายงานการตรวจสอบกิจการแนบมาดวยแลว                                                      

3.2 ดานการเงิน 

สหกรณมีเงินสดคงเหลือใหตรวจนับ ณ วันที่ 23 มกราคม  2560 จํานวน  6,070.75 บาท  ไมเกิน 10,000  บาท 

ตามระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ พ.ศ. 2559 

สหกรณมีเงินฝากธนาคาร ทั้งประเภทออมทรัพยและกระแสรายวัน ไดตรวจสอบมียอดคงเหลือ ตรงกัน

กับบัญชีสหกรณ มีบางสวนเกี่ยวกับปลอยเงินกูใหแกสมาชิกดวยการเบิกจายดวยบัตรATM. ยังตรวจสอบไมครบ  

เนื่องจากวันที่เขาตรวจสอบธนาคารยังไมสงยอดมาจึงยังไมไดตรวจสอบ เกี่ยวกับการปลอยเงินกูใหแกสมาชิก 

3.3  ดานบัญชี 

สหกรณมีการจัดทําเอกสาร หลักฐานประกอบรายการเพื่อบันทึกบัญชี ถูกตอง ครบถวนเรียบรอย มีการ

จัดทํารายละเอียดตางๆ เพื่อประกอบการตรวจสอบกับบัญชีคุมยอดการเปรียบเทียบระหวางกันไดถูกตอง สม่ําเสมอ  

สหกรณใชระบบคอมพิวเตอรเปนโปรแกรมประเภทสหกรณออมทรัพยของบริษัท SOAT ซึ่งเหมาะสม

เพียงพอกับปริมาณงานของสหกรณ ไดตรวจสอบบัญชเีงินรอจายคืนแกสมาชิก 77 ราย บางรายคางนานมาเกินหนึ่งป 

สวนใหญสมาชิกจะลาออกแลว ติดตอไมได,บัญชีธนาคารของสมาชิกปดไปแลว, การรอจายคืนมีหลายกรณี เชน จาย

ประกันชีวิตกลุมเกินประกันคืนเงินมา, สมาชิกจายเงินเกิน    

มีสมาชิกเสียชีวิต ชื่อ นายธนทัตพร   เคลือแสง  (ศูนยฝกฯนครสวรรค) มีเงินรอจายคืน ปนผล ป 2557 

จํานวน 1,629.15 บาท เงินรับฝากออมทรัพย จํานวน 20,773.75 บาท เจาหนาที่พยายามติดตอทายาทไปแลว 

แตติดตอไมได 

         มีสมาชิกบางรายเมื่อทําการสมัครเปนสมาชิกสหกรณ ไมมีการทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน ไวใหแก

สหกรณ ทําใหเมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตทําใหเกืดปญหาการติดตอทายาท ไดแนะนําใหสหกรณช้ีแจงแกสมาชิก ควรจัดทํา

ไวใหสหกรณใหครบถวนทุกคน 

สหกรณมีเงินรอจายคืนของ สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด โอนดอกเบี้ยรับเมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2559 เกินใหสหกรณฯ มาจํานวน  6,420.76 บาท ปจจุบัน สหกรณฯ ไดปดบัญชีเงินฝากประจํากับสหกรณ

ออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด หมดแลว เจาหนาที่ไดแจงไปแลวแตไมไดรับการติดตอกลับมา 

3.4  การใหเงินกูแกสมาชิก 

สหกรณจายเงินกูใหแกสมาชิกเปนไปตามระเบียบและขอบงัคับที่กําหนดไวมีการอนุมัตจิากทีป่ระชุม

คณะกรรมการดําเนินการ มเีอกสารหลกัฐานการเปนหนี้และการค้ําประกันเงินกูมียอดคงเหลือรายบุคคลกบังาน

ทะเบียนคมุยอด ดังนี ้

เงินกูสามัญ(บาท)  เงินกูฉุกเฉิน(บาท) 

ยอดคงเหลือ 31 ธันวาคม 2559 บัญชีฯ     1,280,147,340.58         24,444,703.09 

ลูกหน้ีอื่นๆ มีดังนี้ 
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ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพและพนสภาพ    จํานวนเงิน  5,503,773.62  บาท  แยกเปนดังนี ้

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ  11 ราย ยอดคงเหลอื  จํานวนเงิน   2,939,651.22  บาท   

ลูกหนีพ้นสภาพหนวย  6  ราย ยอดคงเหลือ   จํานวนเงิน 2,564,122.40 บาท 

ลูกหน้ีตามคําพิพากษา สหกรณมีลกูหนี้ตามคําพิพากษา จาํนวน 4 ราย ซึ่งมีการฟองรอง เสร็จสิ้นแลว 

มีคําพิพากษาตามยอมแลว  คงเหลอื 2,112,210.91 บาท ไมมียอดเคลื่อนไหว หากรวมคาธรรมเนียมศาล  

คาทนาย ดอกเบี้ยคางชําระ มียอดคงเหลือรวม 2,197,145.03 บาท สหกรณมีสมาชิกสามัญ ถูกฟองลมละลาย 2 ราย 

ศาลไดมีคําสัง่ใหพทิักษทรพัยเดด็ขาด คณะกรรมการและเจาหนาที่ไดทําการตรวจสอบภาระการเปนหนี้ การค้ําประกัน 

ทุนเรอืนหุน ฯ แลวไดมีมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายแลว  

สหกรณมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประจําป 2559 จํานวน  2,511,804.92 บาท ซึ่งเปนจํานวนที่

คํานวณจากหนี้คงคางผดินัดชําระติดตอกันเวลานาน จากลกูหนี้ตามคําพพิากษา 4 รายและลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 2 ราย  

3.5  เงินรับฝากจากสมาชิก 

           สหกรณมีเงินรบัฝากจากสมาชิกมียอดคงเหลอื ณ วันที่ 31  ธันวาคม2559 ดังนี ้

                                                     จํานวนเงิน            อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป 

เงินรบัฝากออมทรพัย                8,151,069.68  1.5 

เงินรบัฝากออมทรพัยพิเศษ        170,088,957.18      3.5 

เงินรบัฝากออมทรพัยพิเศษทวีทรัพย         31,909,349.83          4 

เงินรบัฝากออมทรพัยเพิม่ทรพัย       563,871,651.67     4 

เงินรบัฝากประกันภัยกลุม                   22,417,919.08     4 

รวม เงินรับฝากจากสมาชิก 2559  796,438,947.44 

ป 2558 สหกรณมรีับฝากสมาชิก 505,682,780.26 ปน้ีมากกวาปกอน 290,756,167.18 บาท ทําใหมีดอกเบี้ย

จายเงินรับฝากสูงกวางบประมาณ แตเปนการจายเพือ่ประโยชนแกสมาชิกการฝากถอนมีเอกสารการบัฝากและ

ถอนประกอบรายการบัญชีและเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

3.6  การลงทุน 

           สหกรณมีการนําเงินไปลงทุน มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

          จํานวนเงิน            อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป 

หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ                       423,000.00           5.8 

หุนชุมนุมสหกรณ ไอซีที ฯ                              10,000.00          ขึ้นอยูกับอัตราเงินปนผล 

เงินฝากออมทรพัย-สอ.กรมพฒันาชุมชนฯ             1,944,445.94      2.75    

เงินฝากประจํา สอ.ตํารวจสรุาษฎรธานี จก.        18,000,000.00       4.25 

ตั๋วสัญญาใชเงินชุมนมุสหกรณออมทรัพยฯ              45,000,000.00                     1 และ 0.85 

3.7  ทุนเรือนหุน 

   สหกรณมีทุนเรอืนหุน คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม2259 ทางบญัชี จํานวนเงิน 516,802,230.00 บาท  

มีสมาชิกคงเหลือ 5,730 ราย เปนสมาชิกสามัญ 3,124 ราย สมาชิก สมทบ  2,606 ราย 
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3.8 เรื่องอื่นๆ 

สหกรณมีคาใชจายทีจ่ายเกินงบประมาณ ทั้งหมด 5 บัญชี คือ  

      งบประมาณ(บาท)      จายจริง (บาท)       สวนเกินงบฯ 

ดอกเบี้ยจายเงินรบัฝาก       19,000,000.00  24,841,818.15    5,841,818.51 

คาลวงเวลา                    50,000.00                 161,823.04    111,823.04 

คาเบี้ยประชุม             350,000.00                 357,900.00                  7,900.00 

คารับรอง             70,000.00                  81,975.46            11,975.46 

คาถายเอกสาร         72,000.00                  84,015.20          12,015.20 

คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ                    50,000.00                  84,810.25             34,810.25 

ในหมวดรายได  สหกรณมีรายได เกินกวา งบประมาณรายได ดงันี้ 

                                      งบประมาณ (บาท)       รับจริง (บาท)         สวนเกินงบฯ 

ดอกเบี้ยรับการใหสมาชิกกูยืม  67,202,500.00           73,903,360.08                6,700,860.08 

ดอกเบี้ยเงินรับฝาก ตั๋วสัญญาฯ  3,000,000.00             4,973,173.97                1,973,173.97  

คาธรรมเนียมแรกเขา                 18,000.00                  80,100.00                    62,100.00 

จะเห็นไดวา คาใชจายที่จายเกินไปในการดําเนินงานเนื่องจากมีปริมาณงานของสหกรณในการใหสมาชิก

กูเงินเพิ่มในอกีประเภทเมื่อระหวางป และมีเรื่องงานการเจาหนาที่ลาออกไมมีคนทํางานอยูระยะหนึ่ง ทําใหเจาหนาที่

ที่อยูตองทํางานแทน โดยสหกรณจายคาลวงเวลาเพิ่มเพื่อใหงานของสหกรณดําเนินไปไดรวดเร็วขึ้น 

3.9  ทุนสะสมตามขอบังคับ 

             ระหวางป สหกรณ จายทุนสาธารณประโยชน  จาํนวนเงิน 41,980.00บาท จายทุนสวสัดิการสงเคราะห 

จํานวนเงิน  741,000.00 บาท การจายเปนไปตามระเบียบแหงทุนฯ มีมติคณะกรรมการดําเนินการ อนุมัติ   

             จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

(นางสุวรรณี   เจรญิขวัญชัย) 

ผูตรวจสอบกิจการ 

20  กุมภาพันธ  2560 
                      รายการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานกับงบประมาณประจําปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ

ผลดําเนนิการต่องบประมาณ การเพิ�มสูงกวา่

      รายการ  งบประมาณปี 2559 ผลดําเนนิการ ม.ค.59       มากกว่า/นอ้ยกว่า

        บาท ถงึ ธ.ค.59            12  เดอืน

รายได ้ 70,256,500.00    79,002,078.02 มากกวา่  8,745,578.20 12.45

ค่าใชจ่้าย 29,861,000.00    33,404,244.48 มากกวา่ 3,543,244.48 11.86

กําไรสุทธ ิ 2559 40,395,500.00 45,597,833.54 มากกวา่ 5,202,333.54 12.88

กําไรสุทธิ�  2558 34,799,528.68

ปีนี�มากกว่าปีก่อน 10,798,304.86

มากกว่ารอ้ยละ 31.03

 

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

.............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที ่6 พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน  

งบกําไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสด 

ประจําป 2559 

 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไร

ขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งนายณฐวรรษ นวลศรี ผูสอบบัญช ี

ที่สหกรณเลือกตั้งและนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง ไดตรวจสอบและรับรองแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทาย

ระเบียบวาระนี ้

จึงเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 

 

มตทิี่ประชุม .............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาอนมุัตจิดัสรรกําไรสุทธ ิ 

ประจําป 2559 

 

ผลการดําเนินงานประจําป 2559 สหกรณมีกําไรสุทธิจํานวน 45,597,833.54 บาท ซึ่งคณะกรรมการ

ดําเนินการ ชุดที่ 12 ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวง

ยุติธรรม พ.ศ. 2555 ขอ 27 จึงเสนอตอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2559 ดังนี ้

 

รายการจัดสรรกําไรสุทธิ ป 2559 % ป 2558 % 

กําไรสุทธิ 45,597,833.54 100.00 34,799,528.68 100.00 

1. ทุนสํารอง  5,805,570.38 12.73 5,297,573.10 15.22 

(ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธ)ิ     

2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณฯ 30,000.00 0.07 10,000.00 0.03 

(อัตรารอยละ 1 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000 บาท)     

3. เงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว ตามสวนแหงระยะเวลา  

(ไมเกินรอยละ 10 ตามกฎกระทรวง) 

ป 2559 อัตรารอยละ 5.85  (ป 2558 รอยละ 5.80) 

26,569,894.88 58.27 21,756,397.39 62.52 

4. เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกูยืมที่สมาชิกจายระหวางป  

ป 2559 อัตรารอยละ 12.00  (ป 2558 รอยละ 8.00) 

8,718,299.84 19.12 4,572,338.19 13.14 

5. โบนัสกรรมการและเจาหนาที่  

(ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธ)ิ 

924,068.44 2.03 773,220.00 2.22 

6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  

(ไมเกินรอยละ 2 ของทุนเรือนหุน) 

850,000.00 1.86 600,000.00 1.72 

7. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ  

(ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธ)ิ  

200,000.00 0.44 140,000.00 0.40 

8. ทุนสาธารณประโยชน  

(ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธ)ิ 

500,000.00 1.10 350,000.00 1.01 

9. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและ

ครอบครัว (ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธ)ิ 

1,300,000.00 2.85 900,000.00 2.59 

10. ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอ่ืนๆ  

เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 

700,000.00 1.54 400,000.00 1.63 
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 การวิเคราะหอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมในป 2559 หลังจากหกัเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกไดรับเปนดังน้ี 

อัตราดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกูยมื (อัตราเฉลี่ยของเงินกูทุกประเภท) รอยละ 7.09 ตอป   

หัก เงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิก (รอยละ 12.00 ของดอกเบี้ยเงินใหกู) รอยละ 0.85 ตอป   

ดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกูยืม (สุทธ)ิ ทีส่มาชิกจายในป 2559 รอยละ 6.24 ตอป  

 การจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํป 2559 จํานวน 45,597,833.54 บาท ตามที่เสนอจะมีผลดังน้ี 

1) จัดสรรใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ รอยละ 12.80 ของกําไรสุทธิ  

  รอยละ ยอดจัดสรร ยอดยกมา รวมทั้งสิ้น 

1.1) ทุนสํารอง   12.73 5,805,570.38 18,050,953.70 23,856,524.08 

1.2) คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   0.07     30,000.00    

 รวม 12.80 5,835,570.38   

2) จัดสรรใหสมาชิกสหกรณโดยตรง รอยละ 77.39 ของกําไรสุทธ ิ

  รอยละ ยอดจัดสรร   

2.1) เงินปนผล 58.27 26,569,894.88   

2.2) เงินเฉลี่ยคืน 19.12 8,718,299.84   

 รวม 77.39 35,288,194.72   

3) จัดสรรเปนผลประโยชนแกสมาชิก รอยละ 7.79 ของกําไรสุทธ ิ

  รอยละ ยอดจัดสรร ยอดยกมา รวมทั้งสิ้น 

3.1) ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1.86 850,000.00 1,821,644.52 2,671,644.52 

3.2) ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ 0.44 200,000.00 442,113.75 642,113.75 

3.3) ทุนสาธารณประโยชน 1.10 500,000.00 1,343,121.60 1,843,121.60 

3.4) ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห 2.85 1,300,000.00 682,987.94 1,982,987.94 

3.5) ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอ่ืนๆ 1.54 700,000.00 1,662,686.82 2,362,686.82 

 รวม 7.79 3,550,000.00 5,952,554.63 9,502,554.63 

4) จัดสรรใหกรรมการและเจาหนาที่สหกรณ รอยละ 2.03 ของกําไรสุทธ ิ

  รอยละ ยอดจัดสรร   

 โบนัสกรรมการและเจาหนาที่ 2.03 924,068.44   
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9

เป็นของสนันิบาตสหกรณ์ 0.07%

เป็นของ กก. และ จนท. 2.03%

เป็นผลประโยชน์ของสมาชิก 7.79%

เป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ 12.73%

เป็นของสมาชิก 77.39%

• ทุนสวสัดิการฯ 2.85%
• ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 1.86%
• ทุนเพื�อจดัตั�ง สนง. 1.54%
• ทุนสาธารณประโยชน์ 1.10%
• ทุนเพื�อ กศษ.อบรมทางสหกรณ์ 0.44%

 เงนิปนัผลจา่ยอตัรา 5.85%  

(เพ ิ�มข ึ�น) คดิเป็น 0.05%

 เงนิเฉลี�ยคนือตัรา 12% 

(เพิ�มข ึ�น 4%) คดิเป็น 13.14%

กําไรสทุธ ิ45,597,833.54 บาท

 
 

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มตทิี่ประชุม .............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที ่8 พิจารณาแผนงาน งบประมาณรายได  

และคาใชจาย ประจําป 2560 

 

ตามขอบังคบัสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 ขอ 71 (7) กําหนดใหที่ประชุม

ใหญ มีอํานาจพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ จึงเสนอแผนนโยบาย 

ป 2560 ดังนี ้

1. การดําเนินงาน 

 สหกรณจะดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับ เพื่อสงเสริมประโยชนทางเศรษฐกิจ

และสังคมของสมาชิกตามหลักการของสหกรณ โดยจะบริหารจัดการการเงินอยางมีประสิทธิภาพ สรางความมั่นคง

ทางดานการเงิน และรักษาสภาพคลองทางการเงิน พรอมทั้งจะมุงมั่นพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใหบริการ

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิก 

2. การสงเสรมิการออมทรัพย 

สหกรณมุงสงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางดานการเงินของสมาชิก โดยการ

สะสมทุนเรือนหุน และการใหบริการเงินฝาก โดยมีเปาหมายเพื่อใหสมาชิกไดรับผลตอบแทนที่ดีกวาการฝากกับ

ธนาคารพาณิชย ทั้งนี้ก็จะคํานึงถึงตนทุนของสหกรณเปนสําคัญ ตลอดจนการพัฒนาชองทางในการรับฝากเงินเพื่อ

อํานวยความสะดวกใหแกสมาชิกอยางตอเนื่อง 

3. การใหเงินกูแกสมาชิก 

 สหกรณมีนโยบายในการบริการเงินกู เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและแกไขปญหาทางการเงินของ

สมาชิกดวยเงินกูที่ดอกเบี้ยต่ํา อีกทั้งยังไดจัดใหมีโครงการเงินกูพิเศษ เพื่อวัตถุประสงคโดยเฉพาะ เชน เพื่อการศึกษา

ของสมาชิกและบุตรของสมาชิก เพื่อชําระหนี้บัตรเครดิต และเพื่อซื้ออาวุธปน เปนตน ตลอดจนการพัฒนาบริการ 

กูเงินฉุกเฉินผานเครื่องเอทีเอ็มเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกสมาชิกอยางตอเนื่อง โดยพิจารณาถึงความสามารถใน

การผอนชําระของผูกูและการรักษาวินัยทางการเงิน 

งบประมาณรายรับ รายจาย และกําไรสุทธ ิประจําป 2560 

1) ประมาณการรายได 100,563,000.00 บาท 

2) ประมาณการคาใชจาย 50,383,000.00 บาท 

2.1) คาใชจายดอกเบี้ยเงินกูยมืและเงินรับฝากจากสมาชิก 39,100,000.00 บาท 

2.2) คาใชจายในการดําเนินงาน 11,283,000.00 บาท 
2.2.1) เงินเดือนและคาจางประจํา 3,500,000.00 บาท 

2.2.2) คาตอบแทน 926,000.00 บาท 

2.2.3) คาใชสอย  6,477,000.00 บาท 

2.2.4) คาวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ  380,000.00 บาท 

3) ประมาณการกําไรสุทธ ิ 50,180,000.00 บาท 
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สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

งบประมาณรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิ  

ประจําป 2560 (ปบัญชีต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

 

หมวด 

ป 2559 ป 2560 

ประมาณการ รายได/คาใชจายจริง สวนตาง สูง (ต่ํา) ประมาณการ เพิม่ (ลด) จากจายจริงปกอน 

(บาท) (บาท) บาท % (บาท) บาท % 

รายได           

1. ดอกเบี้ยรบัเงินใหกูยมื 67,202,500.00 73,903,360.08 6,700,860.08 9.97 100,000,000.00 26,096,639.92 35.31 

1.1 เงินกูสามัญ 64,202,500.00 71,750,492.01 7,547,992.01 11.76 98,000,000.00 26,249,507.99 36.58 

1.2 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉนิ 3,000,000.00 2,152,868.07 -847,131.93 -28.24 2,000,000.00 -152,868.07 -7.10 

2. ดอกเบี้ยรบัเงินฝาก 3,000,000.00 4,973,173.97 1,973,173.97 65.77 500,000.00 -4,473,173.97 -89.95 

3. ผลตอบแทนจากการลงทุน 20,000.00 20,274.10 274.10 1.37 25,000.00 4,725.90 23.31 

4. คาธรรมเนียมแรกเขา 18,000.00 80,100.00 62,100.00 345 20,000.00 -60,100.00 -75.03 

5. รายไดอื่น 16,000.00 25,169.87 9,169.87 57.31 18,000.00 -7,169.87 -28.49 

รวมรายได (1) 70,256,500.00 79,002,078.02 8,745,578.02 12.45 100,563,000.00 21,560,921.98 27.29 

คาใชจาย      

 

  

1. คาใชจายดอกเบี้ย 19,500,000.00 25,119,940.10 5,619,940.10 28.82 39,100,000.00 13,980,059.90 55.65 

1.1 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม 500,000.00 278,121.95 -221,878.05 -44.38 600,000.00 321,878.05 115.73 

1.2 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 19,000,000.00 24,841,818.15 5,841,818.15 30.75 38,500,000.00 13,658,181.85 54.98 

2. คาใชจายในการดําเนินงาน 10,361,000.00 8,284,304.38 -2,076,695.62 -20.04 11,283,000.00 2,998,695.62 36.20 

รวมคาใชจาย (2) 29,861,000.00 33,404,244.48 3,543,244.48 11.87 50,383,000.00 16,978,755.52 50.83 

กําไรสทุธิ (1) - (2) 40,395,500.00 45,597,833.54 5,202,333.54 12.88 50,180,000.00 4,582,166.46 10.05 

คาใชจายในการดําเนินงาน      
 

  

1. หมวดเงินเดอืนและคาจาง      
 

  

1.1 เงินเดือนเจาหนาที ่  3,100,000.00 2,597,029.17 -502,970.83 -16.22 3,400,000.00 802,970.83 30.92 

1.2 สํารองบําเหน็จ 310,000.00 - -310,000.00 -100.00 100,000.00 100,000.00 100.00 

รวมหมวดเงินเดอืนและคาจางประจํา 3,410,000.00 2,597,029.17 -812,970.83 -23.84 3,500,000.00 902,970.83 34.77 

2. หมวดคาตอบแทน       

 

  

2.1 คาลวงเวลา 50,000.00 161,823.04 111,823.04 223.65 120,000.00 -41,823.04 -25.84 

2.2 คาตรวจสอบกิจการ 50,000.00 50,000.00 - - 50,000.00 - - 

2.3 คาตรวจสอบบัญช ี 50,000.00 50,000.00 - - 50,000.00 - - 

2.4 คาเบีย้ประชุม 350,000.00 357,900.00 7,900.00 2.26 500,000.00 142,100.00 39.70 

2.5 คาตอบแทนหนวยเรยีกเก็บ 140,000.00 121,950.00 -18,050.00 -12.89 140,000.00 18,050.00 14.80 

2.6 คาตอบแทนที่ปรึกษา 30,000.00 - -30,000.00 -100.00 30,000.00 30,000.00 100.00 

2.7 คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 40,000.00 36,000.00 -4,000.00 -10.00 36,000.00 36,000.00 100.00 

รวมคาตอบแทน 710,000.00 777,673.04 67,673.04 9.53 926,000.00 148,326.96 19.07 
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หมวด 

ป 2559 ป 2560 

ประมาณการ รายได/คาใชจายจริง สวนตาง สูง (ต่ํา) ประมาณการ เพิม่ (ลด) จากจายจริงปกอน 

(บาท) (บาท) บาท % (บาท) บาท % 

3. หมวดคาใชสอย     
 

  

3.1 คาอบรมสัมมนา 500,000.00 270,003.65 -229,996.35 -46.00 560,000.00 289,996.35 107.40 

3.2 คารับรอง 70,000.00 81,975.46 11,975.46 17.11 100,000.00 18,024.54 21.99 

3.3 คาธรรมเนียมธนาคาร 100,000.00 69,785.90 -30,214.10 -30.21 100,000.00 30,214.10 43.30 

3.4 คาใชจายในการประชมุใหญ 2,900,000.00 2,677,511.15 -222,488.85 -7.67 3,000,000.00 322,488.85 12.04 

3.5 คาใชจายประชาสัมพนัธ 300,000.00 49,809.69 -250,190.31 -83.40 465,000.00 415,190.31 833.55 

3.6 คาใชจายวันสถาปนาสหกรณ - - - - 100,000.00 100,000.00 100.00 

3.7 คาไปรษณยี 80,000.00 55,509.00 -24,491.00 -30.61 80,000.00 24,491.00 44.12 

3.8 คาโทรศัพท 55,000.00 53,764.36 -1,235.64 -2.25 60,000.00 6,235.64 11.60 

3.9 คาเบีย้เลีย้งยานพาหนะ 50,000.00 84,810.25 34,810.25 69.62 100,000.00 15,189.75 17.91 

3.10 คาพาหนะกรรมการมารวมประชมุ - - - - 100,000.00 100,000.00 100.00 

3.11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 110,000.00 97,583.00 -12,417.00 -11.29 126,000.00 28,417.00 29.12 

3.12 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000.00 951.00 -5,049.00 -84.15 7,000.00 6,049.00 636.07 

3.13 คาสวัสดิการเจาหนาที ่ 108,000.00 95,257.06 -12,742.94 -11.80 154,000.00 58,742.94 61.67 

3.14 คาใชจายสรรหาบคุลากร 30,000.00 29,177.00 -823.00 -2.74 35,000.00 5,823.00 19.96 

3.15 หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนีร้ะหวางดําเนนิคด ี 1,100,000.00 785,200.49 -314,799.51 -28.62 1,000,000.00 214,799.51 27.36 

3.16 คาใชจายเรงรัดหนี้สนิ 250,000.00 30,972.22 -219,027.78 -87.61 200,000.00 169,027.78 545.74 

3.17 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 72,000.00 84,015.20 12,015.20 16.69 80,000.00 -4,015.20 -4.78 

3.18 คาใชจายอื่น 20,000.00 1,801.20 -18,198.80 -90.99 30,000.00 28,198.80 1,565.56 

3.19 คาเชาเว็บไซต 10,000.00 8,560.00 -1,440.00 -14.40 13,000.00 4,440.00 51.87 

3.20 คาซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 40,000.00 10,420.00 -29,580.00 -73.95 40,000.00 29,580.00 283.88 

3.21 คาบํารุงรักษาโปรแกรมสหกรณ 64,000.00 62,167.00 -1,833.00 -2.86 75,000.00 12,833.00 20.64 

3.22 คาบํารุงรักษาโปรแกรมเสรมิระบบงาน 16,000.00 15,801.16 -198.84 -1.24 32,000.00 16,198.84 102.52 

3.23 คาปรบัปรุงสถานที่ทําการ 20,000.00 579.00 -19,421.00 -97.11 20,000.00 19,421.00 3,354.23 

รวมคาใชสอย 5,901,000.00 4,565,653.79 -1,335,346.21 -22.63 6,477,000.00 1,911,346.21 41.86 

4. หมวดคาวสัดุ เครือ่งเขียน และแบบพมิพ        

4.1 คาเครื่องเขียนและแบบพิมพ 80,000.00 63,678.48 16,321.52 20.40 80,000.00 16,321.52 25.63 

4.2 คาวัสดุสํานักงาน 10,000.00 353.00 9,647.00 96.47 10,000.00 9,647.00 2,732.86 

4.3 คาเสื่อมราคา 250,000.00 279,916.90 -29,916.90 -11.97 290,000.00 10,083.10 3.60 

รวมคาวัสดุฯ 340,000.00 343,948.38 -3,948.38 -1.16 380,000.00 36,051.62 10.48 

รวมคาใชจายในการดาํเนินงาน 10,361,000.00 8,284,304.38 -2,084,592.38 -20.12 11,283,000.00 2,998,695.62 36.20 

งบลงทุน        

5. หมวดอปุกรณครภุัณฑ        

5.1 โปรแกรมเสรมิระบบงานสหกรณ 300,000.00 190,376.76 109,623.24 36.54 3000,000.00 109,623.24 57.58 

5.2 เครื่องคอมพิวเตอร PC 75,000.00 46,930.00 28,070.00 37.43 60,000.00 13,070.00 27.85 

5.3 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 120,000.00 114,860.00 5,140.00 4.28 - -114,860.00 -100.00 

5.4 อุปกรณจัดเก็บขอมลูแบบภายนอก (NAS) 30,000.00 27,930.00 2,070.00 6.90 - -27,930.00 -100.00 

5.5 เชาซื้อเครื่องพมิพระบบ Multifunction 65,000.00 58,850.00 6,150.00 9.46 54,000.00 -4,850.00 -8.24 

5.6 โทรศพัทเคลื่อนที ่ 10,000.00 3,590.00 6,410.00 64.10 10,000.00 6,410.00 178.55 

5.7 อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (HDD Ext) 10,000.00 7,580.00 2,420.00 24.20 - -7,580.00 -100.00 

5.8   เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว - - - - 50,000.00 50,000.00 100.00 

5.9   ตูใสเครื่องคอมพวิเตอรแมขาย - - - - 20,000.00 20,000.00 100.00 

5.10  เครื่องพิมพสมุดเงินฝาก - - - - 35,000.00 35,000.00 100.00 
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หมวด 

ป 2559 ป 2560 

ประมาณการ รายได/คาใชจายจริง สวนตาง สูง (ต่ํา) ประมาณการ เพิม่ (ลด) จากจายจริงปกอน 

(บาท) (บาท) บาท % (บาท) บาท % 

5.11  กลองถายรูป - - - - 40,000.00 40,000.00 100.00 

5.12  เครื่องทําลายเอกสาร - - - - 15,000.00 15,000.00 100.00 

5.13  กลองวงจรปด - - - - 35,000.00 35,000.00 100.00 

รวมอุปกรณครุภัณฑ 610,000.00 450,116.76 159,883.24 26.21 619,000.00 168,883.24 37.52 

รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 10,971,000.00 8,734,421.14 -1924,709.14 -17.54 11,902,000.00 3,167,578.86 36.27 

หมายเหต ุ หากรายจายรายการใดไมพอใหถัวเฉลี่ยไดทุกหมวด (ยกเวนหมวดครภุัณฑ) 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

รายละเอียดตามหมวดรายไดและคาใชจาย ประจําป 2560 

หมวด 
ป 2559 ป 2560  

ประมาณการ รายละเอียดประกอบ 
ประมาณการ รายได/คาใชจายจริง 

รายได 70,256,500.00 79,002,078.02 100,563,000.00  

- ดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืม - เงินกูสามญั 64,202,500.00 71,750,492.01 98,000,000.00 - ดอกเบี้ยรับเงินกูสามญั 

- ดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืม - เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 3,000,000.00 2,152,868.07 2,000,000.00 - ดอกเบี้ยรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉนิ 

- ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 3,000,000.00 4,973,173.97 500,000.00 - ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน 

- ผลตอบแทนจากการลงทุน 20,000.00 20,274.10 25,000.00 - เงินปนผลรับจาก ชสอ. และ ชอท. 

- คาธรรมเนียมแรกเขา 18,000.00 80,100.00 20,000.00 - คาธรรมเนียมสมาชิกเขาใหม 

- รายไดอื่น 16,000.00 25,169.87 18,000.00 - รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

คาใชจาย 29,861,000.00 33,404,244.48 50,383,000.00  

ดอกเบี้ยจาย 19,500,000.00 25,119,940.10 39,100,000.00  

- ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม 500,000.00 278,121.95 600,000.00 - ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมธนาคาร/สถาบันการเงิน 

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 19,000,000.00 24,841,818.15 38,500,000.00 - ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก 

เงินเดือนและคาจาง 3,410,000.00 2,597,029.17 3,500,000.00  

- เงินเดือนเจาหนาที ่  3,100,000.00 2,597,029.17 3,400.000.00 - เงินเดือนเจาหนาที่ 12 คน และสํารองเจาหนาที่เพิ่ม 2 คน 

- เงินบําเหน็จเจาหนาที ่ 310,000.00 - 100,000.00 - สํารองเปนคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นกรณเีจาหนาที่ทํางานใน

สหกรณเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 10 ปบริบรูณ 

คาตอบแทน   710,000.00 777,673.04 926,000.00  

- คาตอบแทนวิชาชพี 40,000.00 36,000.00 36,000.00 - คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

- คาลวงเวลา 50,000.00 161,823.04 120,000.00 - คาทําการนอกเวลาของเจาหนาที่ในชวงเวลาทีม่ีงานเรงดวน 

- คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการรายป 

- คาธรรมเนียมการสอบบญัช ี 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - คาธรรมเนียมการสอบบญัชรีายป 

- คาเบีย้ประชุม 350,000.00 357,900.00 500,000.00 - คณะกรรมการดําเนนิการ คณะกรรมการเงินกู 

คณะอนุกรรมการตางๆ และผูเขารวมประชมุ 

- คาตอบแทนหนวยงานเรยีกเก็บ 140,000.00 121,950.00 140,000.00 - คาตอบแทนตัวแทนทีห่ักเงินประจําเดือนนําสงใหกับสหกรณ 

อัตราหนวยละ 300 บาท รวมกับจํานวนสมาชิก 10 บาท/ราย 

- คาตอบแทนที่ปรึกษา 30,000.00 - 30,000.00 - คาตอบแทนสําหรับผูเชี่ยวชาญดานสหกรณ 

คาใชสอย 5,901,000.00 4,565,653.79 6,477,000.00  

- คาอบรมสัมมนา 500,000.00 270,003.65 560,000.00 - สําหรับกรรมการและเจาหนาทีส่หกรณไปประชมุ อบรม 

สัมมนา และการศึกษาดูงานสหกรณอืน่ 

- คารับรอง 70,000.00 81,975.46 100,000.00 - คาใชจายเพื่อรับรองการประชุม สมาชิก และผูมาติดตอ 

รวมถึงคาใชจายในการแสดงความยนิดีในโอกาสตางๆ ของ
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ประมาณการ รายละเอียดประกอบ 
ประมาณการ รายได/คาใชจายจริง 

หนวยงานหรือบคุคลสําคัญ 

- คาธรรมเนียมธนาคาร 100,000.00 69,785.90 100,000.00 - คาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมกับธนาคาร/สถาบนัการเงิน 

- คาใชจายในการประชมุใหญ 2,900,000.00 2,677,511.15 3,000,000.00 - คาจัดพิมพรายงานกิจการประจําป 300 เลม 

- คาถายเอกสารวาระประชมุใหญ 2,700 ชุด 

- คาพาหนะสมาชิกคนละ 500 บ. 

- คาเชาสถานที่พรอมอุปกรณ 

- เงินขวัญถุงสําหรับสมาชิกคนละ 200 บ. 

- คาของรางวัลสําหรบัสมาชิก 60,000 บ. 

- คาใชจายอื่นๆ 77,500.00 บ. 

- คาใชจายประชาสัมพนัธ 300,000.00 49,809.69 465,000.00 - การปรับปรุงเวบ็ไซต ของสมนาคณุในการจัดโปรโมชัน่สําหรับ

ผูฝากเงิน ผูสมคัรสมาชิก เปดบัญชีหรือฝากเงนิกับสหกรณใน

โอกาสพิเศษตางๆ คาบริการสง SMS คาสื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ 

- คาใชจายวันสถาปนาสหกรณ - - 100,000.00 - คาใชจายการจัดงานครบรอบวนักอต้ังสหกรณ 11 ก.พ. 

- คาไปรษณยี 80,000.00 55,509.00 80,000.00 - คาธรรมเนียมการสงเอกสารทางไปรษณยี 

- คาโทรศัพท โทรสาร 55,000.00 53,764.36 60,000.00 - คาใชจายโทรศัพทเคลื่อนที่ และโทรศัพทพื้นฐานสํานักงาน 

- คาเบีย้เลีย้งและคาพาหนะ 50,000.00 84,810.25 100,000.00 - สําหรับคณะกรรมการและเจาหนาที่ในการเดนิทางติดตองาน 

การอบรม/ประชุม/สมัมนา และปฏบิัติงานภายนอกที่ทําการ

สหกรณ 

- คาพาหนะกรรมการมารวมประชมุ - - 100,000.00 - สําหรับคณะกรรมการที่มิไดปฏิบัติงานอยูบรเิวณที่ทําการของ

สหกรณ ไดเดนิทางมาประชมุยังที่ทําการสหกรณ 

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 110,000.00 97,583.00 126,000.00 - จายสมทบเขากองทุนประกนัสังคม 

- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000.00 951.00 7,000.00 - จายสมทบเขากองเงนิทุนทดแทนประจําป 

- สวัสดิการเจาหนาที ่ 108,000.00 95,257.06 154,000.00 - คาตรวจสุขภาพประจําป คาเครื่องแบบ และเบี้ยประกันภัย

กลุมของเจาหนาที ่

- คาใชจายสรรหาบคุลากร 30,000.00 29,177.00 35,000.00 - เพื่อการสรรหาบุคลากรของสหกรณ 

- หนี้สงสัยจะสูญ 1,100,000.00 785,200.49 1,000,000.00 - เพื่อเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ทีม่ีเหตุตองออก

จากสหกรณและอยูระหวางดําเนินคดีตามกฎหมาย 

- คาใชจายในการเรงรัดหนี้สนิ 250,000.00 30,972.22 200,000.00 - คาใชจายในการติดตามและบังคับหนี้ตามสัญญา 

- คาบริการเครื่องถายเอกสารระบบ Multifunction 72,000.00 84,015.20 80,000.00 - เปนคาบริการตอแผนเครื่องพิมพเอกสาร 

- คาใชจายอื่น 20,000.00 1,801.20 30,000.00 - สํารองเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินและมคีวามจําเปนเรงดวน 

- คาเชาพืน้ทีเ่ว็บไซต 10,000.00 8,560.00 13,000.00 - คาเชาพืน้ทีเ่ว็บไซต 

- คาซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 40,000.00 10,420.00 40,000.00 - เพื่อการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน และอุปกรณ

คอมพิวเตอรที่ชํารุดเสียหาย 

- คาบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ 64,000.00 62,167.00 75,000.00 - เพื่อการบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ 

- คาบํารุงรักษาโปรแกรมเสรมิระบบงานสหกรณ 16,000.00 15,801.16 32,000.00 - เพื่อการบํารุงรักษาโปรแกรมเสริมระบบงานสหกรณ 

- คาปรับปรุงสถานที่ทําการ 20,000.00 579.00 20,000.00 - เพื่อการปรับปรุงพัฒนาสํานักงานสหกรณ 

คาวัสดุ เครือ่งเขียน และแบบพมิพ 340,000.00 343,948.38 380,000.00  

- คาเครื่องเขียนและแบบพิมพ 80,000.00 63,678.48 80,000.00 - เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ เครื่องเขยีน แบบพิมพใชในงานสหกรณ 

- คาวัสดุสํานักงาน 10,000.00 353.00 10,000.00 - เพื่อจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 

- คาเสื่อมราคา 250,000.00 279,916.90 290,000.00 - คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจายเมื่อสิน้ปทางบัญช ี

งบลงทุนอุปกรณครุภัณฑ 610,000.00 450,116.76 619,000.00  

- โปรแกรมเสรมิระบบงานสหกรณ 300,000.00 190,376.76 300,000.00 - เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาระบบงานสหกรณ 

- เครื่องคอมพิวเตอร PC 75,000.00 46,930.00 60,000.00 - เพื่อจัดซื้อเพิ่มเติมหรือทดแทนเครื่องเดิมทีช่ํารุด  
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หมวด 
ป 2559 ป 2560  

ประมาณการ รายละเอียดประกอบ 
ประมาณการ รายได/คาใชจายจริง 

- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 120,000.00 114,860.00 - - เพื่อจัดซื้อเพิ่มเติมหรือทดแทนเครื่องเดิมทีช่ํารุด 

- อุปกรณจัดเก็บขอมลูแบบภายนอก (NAS) 30,000.00 27,930.00 - - เพื่อจัดซื้ออุปกรณในการจัดเก็บสํารองขอมูลขนาดใหญ 

- เชาซื้อเครื่องพมิพระบบ Multifunction 65,000.00 58,850.00 54,000.00 - คาเชาซื้อเครื่องถายเอกสารแบบ Multifunction 

- โทรศพัทเคลื่อนที ่ 10,000.00 3,590.00 10,000.00 - เพื่อจัดซ้ือเพิ่มเติมหรือทดแทนเครื่องเดิมทีช่ํารุด 

- อุปกรณจัดเก็บขอมลูแบบภายนอก (HDD Ext) 10,000.00 7,580.00 - - เพื่อจัดซื้ออุปกรณในการจัดเก็บสํารองขอมูลขนาดเล็ก 

- เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว - - 50,000.00 - เพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน/ประชุม/สมัมนา นอกสถานที ่

- ตูใสเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย - - 20,000.00 - เพื่อการเก็บรักษาเครื่องคอมพวิเตอรแมขายอยางเปนระบบ

และเพื่อความปลอดภยัในการเก็บรักษาขอมูลของสหกรณ 

- เครื่องพิมพสมุดเงินฝาก - - 35,000.00 - เพื่อทดแทนเครื่องพมิพสมุดเงินฝากเดิมทีเ่สื่อมสภาพการใช

งานและเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการทํางานใหสูงขึ้น 

- กลองถายรูป - - 40,000.00 - เพื่อเปนการเก็บรวบรวมภาพกิจกรรม/ภาพการทํางานตางๆ

ของสหกรณ/การประชาสมัพันธสหกรณใหเปนทีรู่จักเพิม่มาก

ขึ้น 

- เครื่องทําลายเอกสาร - - 15,000.00 - เพื่อการทําลายเอกสารทําสําคัญอยางสมบูรณแบบ 

- กลองวงจรปด - - 35,000.00 - เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยและเปนการควบคมุดูแลการ

ทํางานของเจาหนาที ่

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มตทิี่ประชุม .............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที ่9 พิจารณากําหนดวงเงนิซึ่งสหกรณอาจกูยืม

หรือค้ําประกัน ประจําป 2560 

 

 ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ไดอนุมัตกิําหนดวงเงินกูยืมหรือการ
ค้ําประกันประจําป 2559 จํานวน 520,000,000 บาท (หารอยี่สิบลานบาทถวน) และนายทะเบียนสหกรณไดเห็นชอบ
ใหถือใชวงเงินดังกลาวแลว ในการดําเนินงานประจําป 2559 สหกรณมิไดใชวงเงินกูยืมกับสถาบันการเงินตางๆ  

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 หมวด 4 ขอ 17 ที่ประชุมใหญ
อาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหนึ่งๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่ง
กําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ และหมวด 7 ขอ 71 (6) ที่ประชุมใหญมีอํานาจ
หนาที่พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน 

นายทะเบียนสหกรณ (อธิบดกีรมสงเสริมสหกรณ) ไดออกประกาศลงวันที่ 11 มีนาคม 2548 กําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ โดยสหกรณออมทรัพยที่มี 
ทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองระหวาง 500 - 600 ลานบาท สามารถกําหนดวงเงินกูยืมไดไมเกิน 1.1 เทาของทุนเรือน
หุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ  

จากหลักเกณฑดังกลาว สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด สามารถกําหนดวงเงินการกูยืม
หรือการค้ําประกันประจําป 2560 ไดจํานวน 588,338,502.07 บาท ดังนี ้

วงเงินกูยมื = (ทุนเรือนหุน + ทุนสํารองของสหกรณ) x 1.1 เทา 

= (516,802,230 + 18,050,953.70) x 1.1 

= 588,338,502.07 บาท  

 คณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 12 ในการประชุมครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติ
เห็นชอบใหเสนอที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป  2560 จํานวน 
580,000,000.00 บาท (หารอยแปดสิบลานบาทถวน)    

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2559 
จํานวน 580,000,000.00 บาท (หารอยแปดสิบลานบาทถวน)   

มตทิี่ประชุม .............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที ่10 พิจารณาเลอืกตัง้ 

ผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560 

 

 

ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 กําหนดใหสหกรณมีผู ตรวจสอบกิจการ 

ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงาน

เสนอตอที่ประชุมใหญ  

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555  

 ขอ 71 (2) (5) ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนผูตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณ พิจารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ  

 ขอ 100 ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ

ในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของ

สหกรณเปนการประจําป จํานวนไมเกิน 5 คน หรือ 1 นิติบุคคล ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้ง

กรรมการดําเนินการหรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได 

 ขอ 101 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา 

1 ปทางบัญชีของสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผู ตรวจสอบกิจการ

คนใหมก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น

อาจไดรับเลือกตั้งซ้ําได 

สําหรับป 2559 มีผูสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 1 คน คือ นางสุวรรณี เจริญขวัญชัย โดยมี

ขอมูลรายละเอียดการเสนอบริการตรวจสอบกิจการ ดังนี ้

รายละเอียดการเสนอ นางสุวรรณี เจริญขวัญชัย 

1. การเขาปฏิบัติงาน  ทุกเดือน 

2. ขอบเขตในการตรวจสอบ  เปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทั่วไป  

 มีการทดสอบรายการบญัชีและการตรวจสอบอื่นที่เห็นวาจาํเปน ตามระเบียบ คาํสัง่ กฎหมาย หนังสือคาํแนะนํา ของนายทะเบียนสหกรณ 

และหนวยงานที่กํากับดูแลเกี่ยวของกับสหกรณ 

 เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและมติที่ประชุมใหญสามัญของสหกรณ รวมทั้งระเบียบ ขอบงัคับสหกรณ 

3. การจัดทํารายงาน  

 รายงานผลการตรวจสอบ

ระหวางป 

 จัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือนและพรอมเขารวมชี้แจงแกที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเพือ่รายงานการตรวจสอบ

กิจการแกคณะกรรมการดาํเนินการทุกเดือน 

 และหากมีกรณีเรงดวนสาํคัญที่อาจเกิดความเสียหายแกสหกรณยินดีเขาทาํการตรวจสอบตามที่สหกรณตองการโดยเร็ว 

4. คาธรรมเนียมตอป  

 จํานวนเงิน  50,000 บาท  

โดยคํานวณจากปริมาณธุรกิจของสหกรณ ขนาดของการดาํเนินงานของสหกรณ จาํนวนสมาชิก ซึ่งคาบริการจะใกลเคียงกับผูสอบ

บัญชีสหกรณประจาํป แตผูตรวจสอบกิจการจะเขาทําการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือนพรอมกับจัดทํารายงานและเขาทําการชี้แจงการ

ตรวจสอบทุกเดือน 

5. ประสบการณ  เคยเปนขาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ 15 ป ลาออกมาทาํธุรกิจสวนตัว 

 วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ปริญญาโท (บญัช)ี มหาวิทยาลัยสยาม 

 ผานการอบรมหลกัสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรพัย และหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย แบบเจาะลึก ของกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ 
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รายละเอียดการเสนอ นางสุวรรณี เจริญขวัญชัย 
 ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานบญัชี  

เลขทะเบียน 51-0-00-428 

 มีประสบการณในการตรวจสอบบัญชีสหกรณทกุรูปแบบ เนื่องจากรบัราชการ กรมตรวจบัญช ี

 ปจจุบันเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 3 แหง 

1) สอ.การกีฬาแหงประเทศไทย (17 ป) 

2) สอ.พนักงานโรงงานทอผา (10 ป) 

3) สอ.กระทรวงยุติธรรม (1 ป) 

 ไดรับการขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบกิจการกบักรมตรวจบัญชีสหกรณ  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2560 และใหความเห็นชอบการ

กําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในอัตราปละ 50,000 บาท 

 

มตทิี่ประชุม .............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที ่11 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบญัช ี 

ประจําป 2560 

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 ขอ 71 กําหนดใหที่ประชุม

ใหญพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําปและกําหนดคาตอบแทน แลวเสนอนายทะเบียนสหกรณเพื่อแตงตั้งใหเปน

ผูสอบบัญชีของสหกรณตอไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 69  

สําหรับป 2560 ไดมีผูเสนอบริการสอบบัญช ีจํานวน 1 ราย คือ บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญช ีจํากัด 

และมีขอมูลรายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญช ีดังนี ้

รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี 
บจก. เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี  

(โดย นายณฐวรรษ นวลศรี ผูสอบบัญชีเลขที่ 10796) 

1. การเขาปฏิบัติงาน  ปละ 4 ครั้ง  

 ครั้งละประมาณ 2-5 วันทําการ 

 ทีมงาน 3-4 คน 

2. การรายงานผล  

 รายงานผลการตรวจสอบระหวางป  1 ครั้ง (ก.ค.60) รวมทั้งวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานเสนอตอ คกก.

ดําเนินการ  

(สําหรับงวดตั้งแต 1 ม.ค. – 30 ม.ิย.60) รายงานผลภายใน 1 สัปดาหหลังตรวจสอบ 

 รายงานการสอบบัญชีประจําป  ตรวจสอบงวดประจําปเพื่อใหความเห็นตองบการเงิน เมื่อสหกรณพรอมปดบัญชีเรียบรอย

แลว โดยจะรายงานผลหลังตรวจเสร็จภายใน 5 วัน 

อื่นๆ  ยินดีวิเคราะหงบการเงิน ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินซ่ึงรวมถึงการวิเคราะหงบ

การเงินประจําปในมุมมอง 6 มิติ (CAMELs Analysis) และการวิเคราะหอื่นๆ เพื่อให

สหกรณทราบถึงฐานะทางการเงินไดดียิ่งขึ้น 

3. บริการอื่น  ใหคําแนะนําในดานการบริหาร การเงิน และการบัญชี ตามที่เห็นสมควร โดยไมคิด

คาบริการพิเศษ 

4. คาธรรมเนียม  รวมคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ เวนแตคาใชจายในการขอคํายืนยันยอดและสอบทานหนี้ 

 จํานวนเงิน  50,000 บ. 

 การเบิกคาธรรมเนียม  เรียกเก็บ 2 งวด งวดที่ 1 จํานวน 20,000 บ. เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบงวดที่ 1 ภายใน 

3 วันทําการ งวดที่ 2 จํานวน 30,000 บ. เมื่อสหกรณไดรับรายงานของผูสอบบัญชี

ประจําป 60 แลว ภายใน 3 วันทําการ 

5. ประสบการณ กอตั้งมาแลว 13 ป ตั้งแตป 2546  

ป 2559 ไดตรวจบัญชีสหกรณ 73แหง เชน 

  สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (ผูตรวจสอบกิจการ) 

 สอ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด 

 สอ.ครูสุรินทร จํากัด  

 สอ.ป.ต.ท. จํากัด 

 สอ.ขาราชการสรรพากร จํากัด 

 สอ.พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด 
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เนื่องจากระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผูสอบ

บัญชีภาคเอกชน เพื่อแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2546 ขอ 4 (3) กําหนดหลักเกณฑใหที่ประชุมใหญสหกรณ

เปนผูคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสหกรณ  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชน ประจําป 2559 และใหความเห็นชอบ

การกําหนดคาธรรมเนียมในอัตราปละ 50,000 บาท 

 

มตทิี่ประชุม .............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที ่12 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคบั 

สหกรณออมทรพัยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

คณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2559 ไดพิจารณาแลวเห็นเปนการสมควรใหมีการแกไขเพิ่มเติม

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

12.1) การรับบุคคลากรที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(ป.ป.ท.) และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ใหสมัครเปนสมาชิกไดเพื่อให

สอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางทางราชการของหนวยงาน 

12.2) การรับบุคคลากรที่สังกัดหนวยงานที่เคยสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือสวนราชการที่ขึ้นตรงตอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ใหสมัครเขาเปนสมาชิกได 

12.3)  เพื่อเปนการกาวสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพและเปนการสงเสริมมาตรการของรัฐบาลเพื่อ

กาวสูสังคมผูสูงอายุที่มีประสบการณการทํางานและสามารถใชความรูความสามารถที่มีพัฒนาสหกรณไดอยางตอเนือ่ง 

12.4) เพื่อใหสมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติเปนสมาชิกไดสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิกได และไดสิทธิการ

เปนสมาชิกตอเนื่อง 

ตารางเปรียบเทียบการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 

ขอบังคับ 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 

 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

ขอบังคับ 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555  

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

 

ขอ 31 คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี ้

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

(3) ก. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา สังกัด

ก ร ะท ร ว ง ยุ ติ ธ ร รม ห รื อ ส ว น ร า ช ก า รที่ ขึ้ น ต ร ง ต อ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือเปนเจาหนาที่ของ

สหกรณนี้ หรือ 

ข. เปนขาราชการบํานาญซึ่งไดรับเงินบํานาญ

ตามปกติ หรือเปนลูกจางประจําที่เกษียณอายุ และไมได

ลาออกจากสหกรณ ใหคงเปนสมาชิกของสหกรณนี ้

(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

 

ขอ  31  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

(3)   ก. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา สังกัดกระทรวง

ยุติธรรมหรือสวนราชการที่ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม หรือเปนเจาหนาที่ของสหกรณนี้ หรือ 

      ข.  เปนขาราชการ หรือลูกจางประจําในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(ป.ป.ท.) หรือ 

ค.  เปนขาราชการ หรือลูกจางประจําในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หรือ 

ง.  เปนขาราชการหรือลูกจางประจําในหนวยงานอื่นซึ่งเคย 

สั งกัดกระทรวงยุติ ธรรมหรือส วนราชการที่ขึ้นตรงต อ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือ 

จ.  เปนสมาชิกสมทบทีไ่ดรับการบรรจุเปนขาราชการหรือ

ลูกจางประจําในสังกัดตาม ก. , ข. , ค. หรือ ง. หรือ 

 ฉ.  เปนขาราชการบํานาญซึ่งไดรับเงินบํานาญตามปกติ 

1. เพ่ือใหสอดคลองกับการ

ปรับปรุงโครงสรางทาง

ราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ

สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ปปง.) 

2. เพ่ือใหบุคลากรที่ทํางาน

ในหนวยงายที่เคยสังกัด

กระทรวงยุตธิรรมหรือสวน

ราชการที่ขึ้นตรงตอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม สมัครเขาเปน

สมาชิกได 

3. เพ่ือใหสมาชิกสมทบที่มี

คุณสมบัติเปนสมาชิกไดสิทธิ

สมัครเขาเปนสมาชิกได และ

ไดสิทธิการเปนสมาชิก

ตอเนื่อง 
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หรือเปนลูกจางประจําที่เกษียณอายุ และไมไดลาออกจาก

สหกรณ ใหคงเปนสมาชิกของสหกรณนี ้

(4) เปนผูมีความประพฤตแิละนสิัยดีงาม 

ขอ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมี

คุณสมบัติดังนี้ 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) ก. เปนขาราชการหรือลูกจางประจําที่เกษียณอายุ

ราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือสวน

ราชการที่ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

ข. เปนพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

หรือสวนราชการที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม  

ค. เปนเจาหนาที่ของหนวยงานภายใตการกํากับดูแล

ของกระทรวงยุติธรรม  

ง. เปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน/รายวัน พนักงาน

จางเหมาบริการ ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

หรือสวนราชการที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม   

จ. เปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรที่บรรลุนิติ

ภาวะของสมาชิก  

(3) เปนผูมีความประพฤติดีงาม 

(4) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ 

และคําสั่งของสหกรณ 

 

ขอ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมี

คุณสมบัติดังนี้ 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) ก. เปนขาราชการหรือลูกจางประจําที่เกษียณอายุ

ราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือสวน

ราชการที่ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

     ข. เปนพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

หรือสวนราชการที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม  

     ค.  เปนพนักง านราชการในสั งกัดสํ านั กงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(ป.ป.ท.) 

  ง .  เป น พนั ก ง า น รา ช กา ร ใน สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

  จ. เปนพนักงานราชการในหนวยงานอื่นซึ่งเคย สังกัด

ก ร ะท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม ห รื อ ส ว น ร า ช ก า รที่ ขึ้ น ต ร ง ต อ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

   ฉ.  เปนเจาหนาที่ของหนวยงานภายใตการกํากับดูแล

ของกระทรวงยุติธรรม  

   ช. เปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน/รายวัน พนักงาน

จางเหมาบริการ ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

หรือสวนราชการที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติ ธ รรมหรื อ  สํ านั กง านคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หรือสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

หรือหนวยงานอื่นซึ่งเคยสังกัดกระทรวงยุติธรรม   

    ซ. เปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรที่บรรลุนิติ

ภาวะของสมาชิก  

(3) เปนผูมีความประพฤติดีงาม 

(4) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ 

มติ และคําสั่งของสหกรณ 

สมาชิกสมทบท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 31 (3) จ. หาก

ประสงคจะสมัครเปนสมาชิกใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ ตามที่

สหกรณกําหนดไวในขอ 32 และจะไดสิทธิการเปนสมาชิก

ตามขอ  34 ตั้งแตวันที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก 

การรับโอนเงินคาหุน การนับอายุการเปนสมาชิกและการ

ปฏิบัติ เกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู ในสหกรณ ใหเปนไปตามที่

กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  

1. เพ่ือใหสอดคลองกับการ

ปรับปรุงโครงสรางทาง

ราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ

สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ปปง.) 

2. เพ่ือใหบุคลากรที่ทํางาน

ในหนวยงายที่เคยสังกัด

กระทรวงยุตธิรรมหรือสวน

ราชการที่ขึ้นตรงตอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม สมัครเขาเปน

สมาชิกได 
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ขอ  93 การพนจากตําแหนงของผูจัดการ  ผูจัดการ

ของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออกโดยแสดงความจํ านงทําเปนหนั งสื อต อ

คณะกรรมการดําเนินการ 

(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมี

ลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณกําหนด 

(4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญา

จาง 

(5) ถูกเลิกจาง 

(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรม

อันแสดงใหเห็น เปนประจักษวาไดกระทําการ 

หรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิด

ความ ไม สงบเ รี ยบรอยและศี ลธรรมอั นดี แก

ประชาชน หรือไม เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่

ผูจัดการสหกรณ 

 

ขอ  93 การพนจากตําแหนงของผูจัดการ  ผูจัดการของ

สหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออกโดยแสดงความจํ านงทํ าเป นหนั งสื อต อ

คณะกรรมการดําเนินการ 

(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบ ียบของสหกรณ หรือมี

ลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณกําหนด 

(4) อายุครบ 65 ปบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญา

จาง 

(5) ถูกเลิกจาง 

(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดง

ใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทําการ หรือละเวนการ

กระทําการใด ๆ อันอาจทําให เกิดความไมสงบ

เรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน หรือไม

เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 

เพื่อเปนการกาวสูสังคม

ผูสูงอายุอยางมีคุณภาพและ

เปนการสงเสริมมาตรการ

ของรัฐบาลเพื่อกาวสูสังคม

ผูสูงอายุที่มีประสบการณ

การทํางานและสามารถใช

ความรูความสามารถที่มี

พัฒนาสหกรณไดอยาง

ตอเนื่อง 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

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

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