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พระราชดํารสัของพระราชวรวงศ์เธอ  
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ  

พระบดิาแหง่การสหกรณ์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“สหกรณ์เป็นวิธีการจัดการรูปหนึ่ง  

ซึ่งบุคคลหลายคนควรรวมกันเข้าด้วยใจสมัคร  
ในฐานะที่เปน็มนุษย์เท่านั้นและโดยความมีสิทธิเสมอหน้ากันหมด 

เพื่อจะบํารุงตนเองให้เกิดความจําเรญิในทางทรัพย”์ 
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พระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ทุกวันนี้เราหามาได้น้อย แตต่้องจ่ายมาก 

ดังนั้นต้องพจิารณาความจําเป็น 
ของการดํารงชีวิตท่ีแท้จริงว่า 
จะอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างไร” 
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   สารจากนายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ 
 ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่าน 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด (สอ.ยธ.) ได้จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2548 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
และให้เงินกู้ยืมเพื่อแก้ไขปัญหาการครองชีพและสนองความต้องการทางเศรษฐกิจตามความจําเป็น ตลอดจน
การจัดสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์  

การดําเนินงานของ สอ.ยธ. ในปี 2555 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 8 ได้ขับเคลื่อนภารกิจ
ของสหกรณ์ให้เกิดความมั่นคงและอํานวยประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก โดยผลการดําเนินงานและกระบวนการ
บริหารจัดการภายในสหกรณ์ ได้รับการจัดระดับมาตรฐานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานระดับดีมาก 
สําหรับผลประกอบการ สอ.ยธ. มีสินทรัพย์รวม 456.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 58.89 
มีกําไรสุทธิ 13.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 41.06 แม้ว่าในระหว่างปีจะมีต้นทุนเงินทุนสูงขึ้น
จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอก แต่ก็ได้พยายามตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืม
และดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกให้อยู่ในระดับเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่มีต่อสมาชิกสหกรณ์ทั้งในฐานะ 
ผู้กู้และผู้ฝากเงินอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ได้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555 อนุมัติจัดสรร
กําไรสุทธิเป็นเงินปันผลอัตราร้อยละ 5.75 และเงินเฉลี่ยคืนอัตราร้อยละ 6 ซึ่งสูงกว่าปีก่อนและสูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร 

นับจากวันนี้ สอ.ยธ. เริ่มเข้าสู่การดําเนินงานในปีที่ 9 ตลอดระยะเวลาที่ได้บริหารกิจการสหกรณ์ 
2 วาระติดต่อกันในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ผมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิก กรรมการดําเนินการ 
ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานสหกรณ์พ้ืนที่ 2 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทําให้ สอ.ยธ. มีผลการดําเนินงาน
ที่เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมั่นคงมาโดยตลอด ไม่ว่าจะพิจารณาจากการขยายตัวของสินทรัพย์ 
เงินฝาก เงินให้สมาชิกกู้ยืม ตลอดจนผลกําไรจากการดําเนินงาน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

สําหรับการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 8 ได้ดําเนินการ
มาครบรอบปี ซึ่งจะได้รายงานผลการดําเนินการให้สมาชิกทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ 
พร้อมทั้งจะได้มีการเลือกต้ังบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหารกิจการสหกรณ์ในตําแหน่งประธานกรรมการแทนผม 
และกรรมการดําเนินการท่านอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกต่อไป 

 

นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ 
ประธานกรรมการ 
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สมาชิกสหกรณ์

สมาชิกสหกรณ์ ปี 2555 จาํแนกตามหนว่ยงาน 

 
  

 

 
 

       

จํานวนสมาชิก 

จํานวนสมาชิก 
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ทุนเรือนหุ้น
 

 
  

เงินรับฝากจากสมาชิก
 

 
 
 

จํานวนเงิน 

จํานวนเงิน 
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เงินให้กู้แก่สมาชิก
 

 
 
 

เ  สินทรัพย์รวม
ก่สก 

 
 
 

จํานวนเงิน 

จํานวนเงิน 
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รายได้ ค่าใช้จ่าย กําไรสุทธิ
 

 
 
 

การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2555
 
 

85%

2%
3%

10%

เปนของสมาชิก รอยละ  85.10

เปนของกรรมการและเจาหนาที่  รอยละ 2 .17

เปนผลประโยชนแกสมาชิก รอยละ  2.66

เปนของสันนิบาตสหกรณ รอยละ 0.10

 

ล้านบาท 

ปี พ.ศ.
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แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด ปี 2554-2556 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการทําธุรกรรมของสมาชิก   

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการทําธุรกรรมและการเป็นสมาชิก 
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจสหกรณ์ 
 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์สําหรับข้าราชการใหม่กระทรวงยุติธรรม 
 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์สําหรับข้าราชการเดิมที่ยังไม่เป็นสมาชิก  
 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์สําหรับสมาชิก สอ.กระทรวงยุติธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการออมของสมาชิก   
โครงการรณรงค์การออมทรัพย์ของสมาชิก 
 - ส่งเสริมการเปิดบัญชีออมทรัพย์ 
 - กิจกรรมการเพิ่มหุ้น 
 - กิจกรรมการเปิดบัญชีเงินฝาก  เช่น  แจกของที่ระลึก 

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับความจําเป็นสําหรับสมาชิก 
โครงการรวมหนี้ไว้ที่สหกรณ์ 
โครงการสินเชื่อต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพในการให้บริการของสหกรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพแวดล้อม  

เพื่อการให้บริการและการปฏิบัติงาน 
โครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 
โครงการจัดหา Hardware คอมพิวเตอร์ 
โครงการพัฒนาเว็บไซด์เพื่อการเข้าถึงการบรกิารของสหกรณ์และข้อมลูของสมาชิก 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทําธุรกรรมของสมาชิก 
โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลของสมาชิกที่ทันสมัย 
โครงการปรับปรุงสถานที่ในการให้บริการ 
โครงการกิจกรรม 5 ส 
โครงการจัดหาเครื่องแบบสําหรับเจ้าหน้าที่ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร 
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และสมาชิก 
โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
โครงการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
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กลยุทธ์ที่ 3 การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิก 

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ให้แก่สมาชิกผ่านทาง (เว็บไซด์, SMS,  
สลิปเงินเดือน, หนังสือเวียน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.  ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก 
กลยุทธ์ เพิ่มสวัสดิการแก่สมาชิก 

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 
โครงการเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีภัยพิบัติ 
โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย 
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ที่ ยธ 0202 (สอ.ยธ.) /ว 68 
      28  มกราคม  2556 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2555 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 
 

ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด เห็นสมควรจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ต้ังแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 
ณ หอประชุมสโมสรนายทหารปืนใหญ่ (ปตอ.) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจําปี 2554 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2556 
ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ และออกจากสหกรณ์ ประจําปี 2555 
ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2555 
ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ์ประจําปี 2555 
ระเบียบวาระที ่ 7 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําปี 2555 
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสทุธิ ประจําปี 2555 
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2556 
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน ประจําปี 2556 
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์ประจําปี 2556 
ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญช ีประจําปี 2556 
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
 

อนึ่ง สหกรณ์จะเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมต้ังแต่เวลา 12.00 น. โดยจะเริ่มการประชุม
เวลา 13.00 น. และปิดการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ในการลงทะเบียนสมาชิกจะต้องนําบัตรประชาชนหรือ
บัตรประจําตัวข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปแสดงด้วย โดยจะได้รับค่าพาหนะ 500 บาท 

 

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทา่นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ) 
ประธานกรรมการ 

        
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 02 141 5183-4, 02 141 5196-8 โทรสาร 02 143 8257 

MINISTRY OF JUSTICE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE , LIMITED 
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การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555 
วันศุกร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2556 

สารบญั 

หน้า 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ                 12 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2554               13 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการดําเนนิการประจําปี 2556                                     21 

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ และออกจากสหกรณ ์                24 

ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2555               25 

ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจําปี 2555              29 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําปี 2555               35 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตจิัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2555                 51 

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตแิผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556               54 

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรอืค้ําประกันประจําปี 2556              64 

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเลือกผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจาํปี 2556                65 

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจําปี 2556                 66 

ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)                    68 

ภาคผนวก 
ภาพคณะกรรมการดําเนินการ  
ภาพคณะกรรมการเงินกู้ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ภาพเจ้าหน้าที่สหกรณ ์
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ระเบียบวาระที่  1   

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

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

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง

ยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 ข้อ 66 กําหนดให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญ

ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์   

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 8 ประจําปี 2555     

ได้บริหารงานสหกรณ์ฯ มาครบรอบปี และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองงบดุล สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงกําหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555 ในวันนี้ เพื่อให้

สมาชิกได้รับทราบผลการดําเนินงาน และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ที่ประชุม            
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ระเบียบวาระที่ 2 
รับรองรายงานการประชมุใหญ่สามัญประจําปี 2554 

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

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี  2554 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

วันศุกร์ที่  9  มีนาคม  2555 
ณ หอประชุมสโมสรกองบญัชาการกองทัพไทย 

ผู้เข้าประชุม   
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 7  จํานวน  15  คน 
สมาชิกสามัญ จํานวน  923  คน  จากสมาชิกสามัญ  2,535  คน 
สมาชิกสมทบ จํานวน  699  คน  จากสมาชิกสมทบ  1,848  คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายณรงค์  ภาณุสุวัฒน์  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
นายสุวัฒน์  อุปถัมภ์วิภานนท์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
นายชนพัฒน์  เถาว์หิรัญ  ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ้ืนที่ 2 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2548  

โดยมีสมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ 
ชุดที่ 7 เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมแล้วดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2548 ข้อ 62 กําหนดให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญ
ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์   

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 7 ประจําปี 
2554 ได้บริหารงานสหกรณ์ฯ มาครบรอบปี และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองงบดุล สําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงกําหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2554 ในวันนี้ 
เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบผลการดําเนินงาน และเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2553 และประชุมใหญ่วิสามัญ 
ครั้งที่ 1/2553 

 (รายละเอียดปรากฏในรายงานกิจการประจําปี 2554) 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2553  

ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําปี 2555 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2548 ข้อที่ 70 กําหนดว่า

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรก

เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสอง

ของกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจาก

ตําแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี  กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ําอีกได้ 

แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 7/2554 
มีจํานวนทั้งหมด 15 คน ได้พ้นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 8 คน ดังนี้ 

ชุดที ่7/2554 ตําแหน่ง วาระที ่ ปีที ่ หมายเหต ุ

1.  นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ ประธาน 2 1
2.  นายวีระยุทธ  สุขเจริญ รองประธาน 2 1
3.  นางลางน้อย ปาลวัฒน์วิไชย รองประธาน 2 1
4.  นายสมโชค บุญกําเนิด 
5.  นางฉลอง  อติกนิษฐ 

รองประธาน
รองประธาน 

1
2 

2
2 

พ้นตําแหน่งตามวาระ *
พ้นตําแหน่งตามวาระ   

6.  นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ กรรมการ 1 1
7.  นางสุจิตรา  จริศักด์ิ กรรมการ 1 2 พ้นตําแหน่งตามวาระ *
8.  นางเตือนใจ  เจรญิพงษ์ กรรมการ 2 2 พ้นตําแหน่งตามวาระ 
9.  นายโกมล  พรมเพ็ง กรรมการ 1 1
10. นายวัลลภ  นาคบัว กรรมการ 1 2 พ้นตําแหน่งตามวาระ *
11. นางมะลิวรรณ  วิสทุธิศกัด์ิ กรรมการ 2 1
12. นายนิรัต  นิรัติศัยโสภิญ กรรมการ 2 2 พ้นตําแหน่งตามวาระ 
13. นายพชรดนัย  ฤทธ์ิกังวานเดช กรรมการ 1 2 พ้นตําแหน่งตามวาระ *
14. นางเยาวภาณี  รังแก้ว กรรมการ 1 1
15. นายอารักษ์  ภักดีบุตร กรรมการ 1 2 พ้นตําแหน่งตามวาระ *

หมายเหต ุ   * พ้นตําแหน่งตามวาระแต่สามารถเลือกต้ังกลับมาได้ 
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ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2548 ข้อ 68 กําหนดไว้ว่า  

ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการ 

อีกสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก แต่เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

ยังมีข้อจํากัดในเรื่องอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ และความพร้อมที่จะเตรียมการจัดการให้มีการเลือกต้ังกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ์ในลักษณะประกาศเชิญชวนให้มีการเลือกต้ัง จัดให้มีคณะกรรมการเลือกต้ัง คูหาเลือกต้ัง 

กําหนดวิธีการเลือกต้ัง ดังนั้น จึงเห็นควรกําหนดให้มีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณ์โดยการเสนอชื่อ

และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 5 คน สําหรับการลงคะแนนให้ใช้วิธียกมือ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลําดับที่ 1 ลงไปจนถึง

ลําดับที่ 8 จะได้รับเลือกเป็นกรรมการ ที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการดําเนินการ จํานวน 8 ราย 

ครบตามตําแหน่งที่ว่าง และได้ลงคะแนนโดยวิธียกมือ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 
จํานวน 8 ราย ดังนี้ 

ชุดที่ 8 /2555 ตําแหน่ง วาระที ่ ปีที ่

1. น.ส.บุษกร รินไชยสงค์ กรรมการ 1 1 

2. นายอารักษ์ ภักดีบุตร กรรมการ 2 1 

3. นางพัชรา สกุลเรืองศรี กรรมการ 1 1 

4. นายพชรดนัย ฤทธ์ิกังวานเดช กรรมการ 2 1 

5. นายวัลลภ นาคบัว กรรมการ 2 1 

6. นางพิมล เพ็ชรทวี กรรมการ 1 1 

7. นายสมโชค บุญกําเนิด กรรมการ 2 1 

8. นางสุจิตรา จริศักด์ิ กรรมการ 2 1 

ระเบียบวาระที่ 4    รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ และลาออกจากสหกรณ์ 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมทราบจํานวนสมาชิกเข้าใหม่ ลาออก และคงเหลือ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 ดังนี้ 
 ยอดยกมา ณ วันที่  1 มกราคม 2554  จํานวน  3,786 คน 
 สมัครใหม่     จํานวน    893 คน 
 ลาออก     จํานวน    363 คน 
 สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน  4,316 คน 
 สมาชิกสามัญ    จํานวน   2,467 คน 
 สมาชิกสมทบ    จํานวน   1,849 คน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5    รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี  2554 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมทราบผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจําปี 2554             
โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 7 (รายละเอียดปรากฏในรายงานกิจการประจําปี 2554) 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6    รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี  2554 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมทราบผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจําปี 2554          
โดยนางสาวสวาสดิ์ อินทวังโส นางนิจวิภา ชูฤกษ์ และนางสาวธราภรณ์ โกวิทคณิต เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด สําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ทําการตรวจสอบการดําเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนตลอดปี พ.ศ. 2554 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจําปี (รายละเอียด
ปรากฏในรายงานกิจการประจําปี 2554) 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําปี  2554 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยนายณรงค์ ภาณุสุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
แต่งต้ัง ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว (รายละเอียดปรากฏในรายงานกิจการประจําปี 2554) 
มติที่ประชุม อนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําปี 2554 ตามที่ผู้สอบบัญชี

ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี  2554 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2554 ตามข้อเสนอ   
ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 7 เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 
พ.ศ. 2548 ข้อ 27 (รายละเอียดปรากฏในรายงานกิจการ ประจําปี 2554) 
มติที่ประชุม อนุมัติให้จัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2554 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  2555 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
2555 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2548 ข้อ 67 (7) ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 7 ได้พิจารณาแล้ว 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้แผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2555 ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน ประจําปี  2555 

 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 มีมติอนุมัติให้กําหนด
วงเงินที่สหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปี 2554 ไว้ไม่เกิน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2548 ข้อ 17 กําหนดไว้ว่า   

“ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควร 

แก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่

นายทะเบียนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้สหกรณ์ใดถือใช้วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ์

เป็นวงเงินเท่าใดแล้ว หากปีต่อ ๆ มาไม่มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ์อีก

ก็ไม่ต้องขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์” 

 ในการดําเนินการประจําปี 2554 สหกรณ์ได้ใช้วงเงินกู้ยืมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จํากัด ไปแล้ว 68 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม และใช้ในการบริหารจัดการ 
 คณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 7 ในการประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555    
ขอเสนอที่ประชุมใหญ่กําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือค้ําประกันในปีบัญชี 2555 ไว้จํานวน 236,000,000 บาท 
(สองร้อยสามสิบหกล้านบาท) 
มติที่ประชุม อนุมัติให้กําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน ประจําปี 2555 ไม่เกิน 

236,000,000 บาท (สองร้อยสามสิบหกล้านบาท) 

ระเบียบวาระที่ 11  พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี  2555 

ประธานแจ้งต่อที ่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 
กําหนดว่า “สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วทํารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่” และนายทะเบียนสหกรณ์
ได้กําหนดจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้มีจํานวนไม่เกินห้าคน ถ้าเป็นนิติบุคคลให้มี
จํานวนหนึ่งนิติบุคคล  

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดนี้ ได้ดําเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
ประจําปี 2555 แล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือก นางสาวสวาสดิ์  อินทวังโส นางนิจวิภา  ชูฤกษ์ 
และนางสาวธราภรณ์  โกวิทคณิต เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2555 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จํากัด และกําหนดค่าตอบแทนปีละ 12,000.00 บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบเลือกต้ังนางสาวสวาสดิ์  อินทวังโส นางนิจวิภา  ชูฤกษ์ และนางสาวธราภรณ์  

โกวิทคณิต เป็นผู้สอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2555 โดยกําหนดค่าตอบแทนปีละ 
12,000 บาท 

ระเบียบวาระที่ 12  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจําปี  2555 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 69 
ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งต้ังผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ การตรวจสอบบัญชีนั้นให้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
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สหกรณ์ได้ประสานผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจําปี 2555 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผู้ชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีผู้เสนอ
บริการตรวจสอบบัญชี จํานวน 4 ราย ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 7 ได้พิจารณาข้อเสนอแล้ว 
จึงมีมติเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี 2555 

ที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีจํานวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายณรงค์ ภาณุสุวัฒน์   
2) นายสุรชา ศุภารักษ์สืบวงศ์ และได้ลงคะแนนเสียงโดยวิธียกมือ ปรากฏว่า นายณรงค์ ภาณุสุวัฒน์  
ได้คะแนนเสียง 90 คะแนน  นายสุรชา ศุภารักษ์สืบวงศ์ ได้คะแนนเสียง  160 คะแนน 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกนายสุรชา ศุภารักษ์สืบวงศ์ เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ 

ประจําปี 2555  

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด ได้ถือใช้

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

1. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

2. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552  

3. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 

ประกอบกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2553 โดยมีการแก้ไขและเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 หลายมาตรา ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อบังคับของสหกรณ์ 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 7 ในการประชุมครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 
มีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ.2548 เนื่องจากมีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับฯ มาแล้วหลายฉบับ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 
จึงเสนอให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้ง 3 ฉบับ โดยให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ.2555 (รายละเอียดปรากฏในรายงานกิจการประจําปี 2554) ซึ่งมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับที่มาของทุน การรับฝากเงิน การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการ 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ.2548 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม และเห็นชอบให้ใช้ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 
พ.ศ.2555 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่  14 พิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการ 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมตามระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ซึ่งใช้วิธีการเสนอชื่อและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 5 คน สําหรับการลงคะแนนให้ใช้ 
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วิธียกมือ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลําดับที่ 1 ลงไปจนถึงลําดับที่ครบจํานวนตําแหน่งที่ว่างจะได้รับเลือก

เป็นกรรมการดําเนินการ ดังนั้น เพื่อให้สหกรณ์ฯ มีแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสําหรับในปีต่อๆ ไป คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 7 ในการประชุมครั้งที่ 15 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด ว่าด้วยการสรรหา

คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2555 จึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ 

1. การสรรหาตําแหน่งประธานกรรมการ ให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่ง

ต่อที่ประชุมใหญ่ ให้ลงมติโดยวิธีการยกมือในที่ประชุมใหญ่ และผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ

ต้องแสดงตนในขณะที่มีการประกาศชื่อ ถ้าไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ให้ถือว่าสละสิทธิ และให้ผู้ที่ได้รับคะแนน

รองลงมาตามลําดับเป็นผู้ได้รับการสรรหา 

2. การสรรหากรรมการดําเนินการอีก 14 คน ให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่ โดยวิธีสมัคร 

ส่วนการสรรหาให้ใช้วิธีหย่อนบัตรลงคะแนน โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 

       2.1 ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

ดําเนินการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่ ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

       2.2 การสมัคร กระทําได้ 2 วิธี คือ 1) สมัครด้วยตนเอง ณ สํานักงานสหกรณ์ 

2) สมัครทางไปรษณีย์ โดยการลงทะเบียนตอบรับ 

       2.3 หลังจากปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ หมายเลขประจําตัว หน่วยงานต้นสังกัด 

และประวัติโดยสังเขปของผู้สมัคร ติดประกาศไว้บริเวณสํานักงานสหกรณ์ และแจ้งให้สมาชิกทราบ และในวัน

ประชุมใหญ่ให้ติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย เพื่อให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาตรวจดูรายชื่อและหมายเลข

ประจําตัวผู้สมัครได้โดยสะดวกและชัดเจน 

               2.4 กําหนดการสรรหาโดยการหย่อนบัตรลงคะแนน ในวันประชุมใหญ่ 

                2.5 เมื่อพ้นกําหนดเวลาลงคะแนนแล้ว ให้กรรมการสรรหาปิดหีบบัตรลงคะแนน 

และตรวจนับคะแนน 

                2.6 ประธานกรรมการสรรหาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ

ดําเนินการต่อที่ประชุมใหญ่ โดยเรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปน้อย และให้ผู้ที่ได้รับการสรรหา

เป็นกรรมการดําเนินการแสดงตนในขณะที่มีการประกาศชื่อ ถ้าไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ให้ถือว่าสละสิทธิ และ

ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนรองลงมาตามลําดับเป็นผู้ได้รับการสรรหา 

3. ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งต้ังกรรมการดําเนินการ และสมาชิก จํานวนไม่เกิน 7 คน 

เป็นคณะกรรมการสรรหา และให้เลือกคณะกรรมการสรรหา 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหา โดยมีอํานาจ

หน้าที่ในการควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

เรียบร้อยและยุติธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาต้องไม่เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการ 

หรือเป็นผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการ  
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มติที่ประชุม เห็นชอบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2555 ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องอื่น ๆ 

   ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา   16.00 น.                

 

(ลงชื่อ)         ประธานที่ประชุม 

(นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ) 

 
                                                                    

(ลงชื่อ)        เลขานุการ 
(นายอารักษ์  ภักดีบุตร) 
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ระเบียบวาระที่ 3 
พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการดําเนินการ 

****************************** 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 ข้อที่ 72 และข้อ 74 กําหนดให้

สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการดําเนินการ 1 คน และกรรมการ
ดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
และดํารงตําแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน ทั้งนี้ การสรรหาผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
ให้เป็นไปตามวิธีที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ซึ่งที่ประชุมใหญ่
สามัญประจําปี 2554 ได้ให้ความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2555 แล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 8/2555 มีจํานวน
ทั้งหมด 15 คน และประจําปี 2556 มีกรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 7 คน 
ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการดําเนินการ 6 คน ดังนี้ 

ชุดที ่8/2555 ตําแหน่ง วาระที ่ ปีที ่ หมายเหต ุ

1.  นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ ประธาน 2 2 พ้นตําแหน่งตามวาระ 
2.  นายวีระยุทธ  สุขเจริญ รองประธาน 2 2 พ้นตําแหน่งตามวาระ 
3.  นางลางน้อย ปาลวัฒน์วิไชย รองประธาน 2 2 พ้นตําแหน่งตามวาระ 
4.  นางมะลิวรรณ  วิสทุธิศักด์ิ กรรมการ 2 2 พ้นตําแหน่งตามวาระ 
5.  นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ กรรมการ 1 2 พ้นตําแหน่งตามวาระ *
6.  นายโกมล  พรมเพ็ง กรรมการ 1 2 พ้นตําแหน่งตามวาระ *
7.  นางเยาวภาณี  รังแก้ว กรรมการ 1 2 พ้นตําแหน่งตามวาระ *
8.  นายสมโชค บุญกําเนิด รองประธาน 2 1
9.  นางสุจิตรา  จริศักด์ิ กรรมการ 2 1
10. นายวัลลภ  นาคบัว กรรมการ 2 1
11. นายพชรดนัย  ฤทธ์ิกังวานเดช กรรมการ 2 1
12. นายอารักษ์  ภักดีบุตร กรรมการ 2 1
13. นางบุษกร  รินไชยสงค์ กรรมการ 1 1
14. นางพัชรา  สกุลเรืองศร ี กรรมการ 1 1
15. นางพิมล  เพ็ชรทวี กรรมการ 1 1

หมายเหตุ    พ้นตําแหน่งตามวาระ *  เป็นการพ้นตําแหน่งในวาระที่หนึ่ง สามารถเลือกต้ังกลับมาได้ 
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ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ
ดําเนินการ พ.ศ. 2555 กําหนดให้ดําเนินการดังนี้ 

1. การสรรหาตําแหน่งประธานกรรมการ ให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งต่อที่ประชุมใหญ่ 

ให้ลงมติโดยวิธีการยกมือในที่ประชุมใหญ่ และผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการต้องแสดงตน

ในขณะที่มีการประกาศชื่อ ถ้าไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ให้ถือว่าสละสิทธิ และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนรองลงมา

ตามลําดับเป็นผู้ได้รับการสรรหา 

2. การสรรหากรรมการดําเนินการ ให้มีการรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการสรรหา และให้สมาชิก
ในที ่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีลงคะแนนโดยใช้บัตรสรรหา แล้วให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังกรรมการ
ดําเนินการจากผู้ได้รับการสรรหา ในกรณีมีผู้ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการน้อย
กว่าจํานวนที่สหกรณ์ประกาศรับสมัคร ให้ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมใหญ่ให้มีการเลือกต้ังกรรมการ
ดําเนินการตามจํานวนที่ยังไม่ครบตามประกาศรับสมัคร ด้วยวิธีเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่โดยมีสมาชิกยกมือ
รับรองไม่น้อยกว่าห้าคน 

3. ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งกรรมการดําเนินการและสมาชิก จํานวนไม่เกิน 7 คน 

เป็นคณะกรรมการสรรหา และให้เลือกคณะกรรมการสรรหา 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหา โดยมีอํานาจ

หน้าที่ในการควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

เรียบร้อยและยุติธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาต้องไม่เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการ 

หรือเป็นผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการ 

สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการ 6 คน 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการ 4 ราย ดังนี้  

เลขที่
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล 
รหัส

สมาชิก 
ตําแหน่ง หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 ว่าท่ี ร.ต.จราวุฒิ  อํานักมณี 
 

7376 เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ
 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

2 น.ส.อําพา วาณิชชัชวาลย์ 
 

2826 ข้าราชการบํานาญ
 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

เคยดํารงตําแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ฯ 

3 นางเตือนใจ  เจริญพงษ์ 67 หัวหน้าสํานักงาน สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

เคยดํารงตําแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ฯ 

4 นายโกมล  พรมเพ็ง 0123 ผู้อํานวยการสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

เคยดํารงตําแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ฯ 

สหกรณ์ฯ ได้จัดให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555 ลงคะแนนสรรหากรรมการ
ดําเนินการโดยทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรสรรหา แล้วนําไปหย่อนลงในหีบบัตรที่สหกรณ์ได้จัดเตรียม
และตั้งไว้ในที่เปิดเผย ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการจึงขอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
จากกรรมการดําเนินการและสมาชิกจํานวนไม่เกิน 7 คน หน้าที่ในการควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินการสรรหา 
ตรวจนับและสรุปคะแนน แล้วเสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการต่อที่ประชุมใหญ่  
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โดยเรียงลําดับสูงสุดจากมากไปน้อยจนครบจํานวนที่สหกรณ์ประกาศรับสมัครหรือตามจํานวนที่มีผู้สมัคร 
เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการ  

จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกต้ังประธานกรรมการดําเนินการ 1 คน และกรรมการ
ดําเนินการ จํานวน 6 คน โดยผู้ที่ได้รับเลือกต้ังให้อยู่ในตําแหน่งตามวาระ 2 ปี  

ที่ประชุม   
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ระเบียบวาระที่ 4 
รับทราบสมาชิกเข้าใหม ่และลาออกจากสหกรณ์ 

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

ในรอบปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด มีจํานวนสมาชิกเข้าใหม่ ลาออก 
และคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 

ยอดสมาชิกยกมา  ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  จํานวน 4,316    คน 
สมัครใหม่                                        จํานวน   576    คน 
ลาออก                                             จํานวน  222    คน 
สมาชิกคงเหลือ  ณ 31 ธันวาคม  2555 จํานวน  4,670    คน 
 

สมาชิกสามัญ จํานวน 2,633 คน 
สมาชิกสมทบ จํานวน 2,037   คน 

ลําดับที่ สังกัด ยอดยกมา สมัครใหม่ ลาออก คงเหลือ 

1 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 301 40 15 326

2 กรมคุมประพฤติ 1,227 164 33 1,358

3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 74 24 5 93

4 กรมบังคับคดี 610 84 26 668

5 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1,150 73 43 1,180

6 กรมราชทัณฑ์ 137 47 12 172

7 สํานักงานกิจการยุติธรรม 58 - 2 56

8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 133 4 6 131

9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 388 84 23 449

10 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 74 7 1 80

11 สํานักงาน ปปท. 92 9 18 83

12 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 7 0 1 6

13 หน่วยพิเศษ (สมาชิกโอนราชการและนําส่งเงินเอง) 65 40 37 68

รวมทั้งสิ้น 4,316 576 222 4,670

ที่ประชุม           
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ระเบียบวาระที่ 5 
รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจําปี  2555 

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

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 8 ขอรายงานผล
การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555     
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 

1.  การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด ในรอบปี 2555 ได้รับการ
สนับสนุนและร่วมมืออย่างดีจากสมาชิกสหกรณ์ ทําให้การบริหารงานสหกรณ์สามารถใช้เงินทุนทั้งจากภายใน
สหกรณ์จากทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากแหล่งเงินทุนภายนอก 
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ต้ังใจและมุ่งมั่นในการบริหารงานเพื่อให้ผลการ
ดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสหกรณ์ ทั้งสมาชิกผู้ถือหุ้น 
ผู้กู้ยืมเงิน และผู้ฝากเงิน โดยมีผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ดังต่อไปนี้  

1.1  สมาชิกสหกรณ์ 

สหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สหกรณ์ด้วยความสมัครใจ โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ดังนี้ 

จํานวนสมาชิก  ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 จํานวน  4,316 คน
บวก จํานวนสมาชิกที่สมัครเข้าใหม่ระหว่างปี จํานวน 576 คน
หัก จํานวนสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพระหว่างปี จํานวน 222 คน

จํานวนสมาชิก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554 จํานวน  4,670 คน
 

ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 มียอดสมาชิกสมัครเข้าใหม่ 576 คน คิดเป็นร้อยละ 13.35 
สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ 222 คน คิดเป็นร้อยละ 5.14 และมียอดสมาชิกคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2555 
จํานวน 4,670 คน เพิ่มขึ้น 354 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 

1.2  ทุนเรือนหุ้น 

สหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการสะสมหุ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

 
 

       



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

27

 
ทุนเรือนหุ้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 107,808,260.00 บาท
ทุนเรือนหุ้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 155,982,640.00 บาท
ทุนเรือนหุ้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 231,840,570.00 บาท
 

ปี 2555 มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก ปี 2554 จํานวน 75,857,930.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 48.63 

1.3  เงินรับฝากจากสมาชิก 

สหกรณ์ให้บริการเงินรับฝากจากสมาชิกประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์  ในปี 2555 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมมากขึ้นและขยายประเภทเงินฝาก
ให้หลากหลายตามความประสงค์ของสมาชิก สหกรณ์จึงได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จํากัด ว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2555 โดยสหกรณ์มีเงินรับฝาก
จากสมาชิก ดังนี้ 

เงินรับฝาก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 93,869,660.79 บาท
เงินรับฝาก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 79,747,943.34 บาท
เงินรับฝาก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 100,419,811.90 บาท
    

ปี 2555 มีเงินรับฝากจากสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จํานวน 20,671,868.56 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 25.92 

1.4 การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 

สหกรณ์ได้ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก จําแนกเป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้
สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยตํ่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเงินกู้พิเศษ โดยมีเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก ดังนี้ 

เงินให้กู้ยืม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 185,760,405.03 บาท
เงินให้กู้ยืม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 266,281,251.09 บาท
เงินให้กู้ยืม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 445,088,202.08 บาท
 

ปี 2555 มีเงินให้กู้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้นจาก ปี 2554 จํานวน 178,806,950.99 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 67.15 

1.5  การลงทุนของสหกรณ์ 

สหกรณ์ได้นําเงินไปลงทุนในแหล่งเงินทุน โดยพิจารณาจากสภาพคล่องของสหกรณ์ 
และความเหมาะสมกับผลตอบแทนที่จะได้รับ ดังนี้ 

- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 155,500 บาท 
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1.6  สินทรัพย์รวม  

จากผลการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 
สหกรณ์มีสินทรัพย์รวมซึ่งประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินกู้ เงินลงทุน และสินทรัพย์อื่น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 287,300,718.24 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 
456,508,958.49 บาท มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จํานวน 169,208,240.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.90 
 

2.  สรุปผลการดําเนินงานของสหกรณ์ 

ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด ต้ังแต่ปี 2548 ที่เริ่มก่อต้ัง
สหกรณ์จนถึงปี 2555 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น โดยมีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้ 

รายการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

1. สมาชิก 
 

2,264 2,591 
+ 14.44 

2,483
(4.17)

2,832
+4.06

3,172
+12.00

3,786 
+19.35 

4,316
+13.99

4,670
+8.20

2. ทุนเรือนหุ้น 6,616,820 22,471,650 
+239.61 

38,631,450
+71.91

56,652,955
+46.65

79,359,200
+40.08

107,808,260 
+35.85 

155,982,640
+44.69

231,840,570
+48.63

3. เงินรับฝาก 
ออมทรัพย์พิเศษ 

- - 22,824,636 39,252,643
+71.97

106,449,660
+171.19

93,869,660 
(11.81) 

79,747,943
(15.04)

100,419,811
+25.92

4. เงินลงทุนหุ้นกู้/ 
ต๋ัวสัญญาใช้เงินระยะยาว 

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

5. ต๋ัวสัญญาใช้เงินระยะสั้น - - - - 35,000,000 - - -

6. เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,740,748 
 

30,870,947 
+1,135.80 

46,148,671
+49.49

86,747,038
+87.97

133,866,569
+54.32

185,760,405 
+38.77 

266,281,251
+43.35

445,088,202
+67.15

7. รายได้ 70,216 1,176,819 
+1,575.99 

2,960,702
+151.59

4,775,853
+61.31

9,044,790
+89.39

10,643,012 
+17.67 

16,752,936
+57.41

23,176,563
+38.34

8. ค่าใช้จ่าย 20,260 267,568 
+1,220.61 

809,329
+202.48

1,648,214
+103.65

4,195,482
+154.55

4,593,319 
+9.48 

6,959,643
+51.52

9,363,184
+34.53

9. กําไรสุทธิ 49,955 909,250 
+1,720.13 

2,151,373
+136.61

3,127,638
+45.38

4,849,308
+55.05

6,049,692 
+24.75 

9,793,293
+61.88

13,813,378
+41.05

10. เงินปันผล 2 % 4.5 % 5.25 % 5.25 % 5.50 % 5.25 % 5.50 % 5.75 %

11. เงินเฉลี่ยคืน
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

- 5 % 5.25 % 5.25 % 5.50 % 5.50 % 5.75 % 6.00 %

3.  สิทธปิระโยชนส์ําหรบัสมาชิก 

ในปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อการ
สงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว จํานวนทั้งสิ้น 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และจ่ายเงินทุน
สาธารณประโยชน์ จํานวนทั้งสิ้น 196,160 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้    

ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว 
1. สมาชิกถึงแก่กรรมราย  นางจุฑาทิพย์  อุ่นเสรี  จํานวนเงิน 8,000  บาท 
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2. สมาชิกถึงแก่กรรมราย  นายปริญญา   ทองสัมฤทธ์ิ  จํานวนเงิน 20,000  บาท 
3. สมาชิกถึงแก่กรรมราย  นายศิริ  เรืองเกษม  จํานวนเงิน 8,000  บาท 
4. สมาชิกเจ็บป่วยโดยเข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ใน จํานวน 18 คน จํานวนเงิน 18,000 บาท 
ทุนสาธารณประโยชน ์
1. สมาชิกผู้ประสบภัยน้ําท่วม จํานวน  634 ราย จํานวนเงิน 152,160  
2. เงินสนับสนุนการแข่งกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม จํานวนเงิน 10,000  บาท 
3. บริจาคเงินทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคขีองสหกรณ์สาธารณสุข จํากัด จํานวนเงิน 1,000 บาท 
4. บริจาคเงินทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

จํานวนเงิน 1,000 บาท 
5. บริจาคเงินทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมสง่เสริมสหกรณ ์ 

จํานวนเงิน 1,000 บาท 
6. บริจาคเงินทําบุญทอดกฐินสามัคคี ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํากัด  

จํานวนเงิน1,000 บาท 
7. บริจาคเงินทําบุญถวายพระกฐินพระราชทานสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   

จํานวนเงิน 1,000 บาท 
8. บริจาคเงินทําบุญถวายพระกฐนิพระราชทานสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ  

จํานวนเงิน 1,000 บาท 
9. บริจาคเงินทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของสันนิบาตสหกรณ์  จํานวนเงิน 1,000 บาท 

ที่ประชุม    
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ระเบียบวาระที่ 6 
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจําปี  2555 

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

ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2554 ได้จัดทํา
รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจําปี 2555 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้ 

 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 
สําหรับปสีิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2555 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555  
ได้เลือกต้ังนางสาวสวาสดิ์ อินทวังโส, นางนิจวิภา  ชูฤกษ์ และนางสาวธราภรณ์  โกวิทคณิต เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด สําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 นั้น        
คณะผู้ตรวจสอบได้ทําการตรวจสอบการดําเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนตลอดปี พ.ศ. 2555 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจําปี โดยสรุป
ดังต่อไปนี้ 

1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.2 เพื่อสอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศ

การเงินการบัญชี  
1.3  เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

ระเบียบ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ตลอดจน

การจัดทํางบการเงิน  
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม  
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3.  ผลการตรวจสอบ 

  3.1  การบริหารงานของสหกรณ์ 

       3.1.1 สหกรณ์มีการกําหนดนโยบายการดําเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน  การดําเนินงานของสหกรณ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ และ
เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

 3.1.2 สหกรณ์ได้กําหนดระเบียบปฏิบัติในด้านต่าง ๆ และได้มีการดําเนินงานเป็นไป
ตามระเบียบที่กําหนด 

 3.1.3 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการดําเนินงานและความเคลื่อนไหว
ของธุรกิจสหกรณ์เป็นประจําทุกเดือน 

3.2  การเงิน 
 การปฏิบัติงานด้านการเงิน โดยทั่วไปเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จํากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2548  
 3.2.1 การเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบที่ให้เก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกินวันละ 10,000 บาท 
โดยมีตู้นิรภัยสําหรับเก็บรักษาเงินสดคงเหลือในมือ และเอกสารแทนตัวเงินอื่น ๆ  
                     3.2.2 การรับ-จ่ายเงินเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ และอยู่ภายใต้งบประมาณรายจ่ายที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี การจ่ายเงินของสหกรณ์มีการอนุมัติโดย ผู้มีอํานาจอนุมัติอย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง 

3.3  การบัญชี 

 3.3.1 มีเอกสาร หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี 

 3.3.2 การบันทึกบัญชีเป็นไปตามระบบบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด มีการใช้
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (Version 2.1)  ควบคู่กับการให้เจ้าหน้าที่
บันทึกรายการลงสมุด (manual) ต่อมาในระหว่างปีสหกรณ์ได้เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ
บริษัทโซแอ็ท โซลูชั่น จํากัด บันทึหรายหารบัญชีต้ังแต่เดือนกรกฎาคม  2555 

 3.3.3 การจัดทาํบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ ถูกต้องตรงตามบัญชีคุมยอด  

 3.3.4 เสนอรายงานทางบัญชีต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน 

3.4.  การดําเนินงาน 

   3.4.1 สมาชิก 

 สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี จํานวน 4,316 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น จํานวน 576 คน 
สมาชิกลาออก จํานวน 222 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี จํานวน 4,670 คน สมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จํานวน 
354 คน หรือร้อยละ 8.20 การรับสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพถือปฏิบัติตามข้อบังคับและเป็นไปตามมติ   
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
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  3.4.2 การให้เงินกู้แก่สมาชิก 

            การให้เงินกู้และการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก โดยทั่วไปเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงยุติธรรม จํากัด สหกรณ์ได้ให้เงินกู้แก่สมาชิก ได้แก่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน,  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินวงเงิน
หมุนเวียน,  เงินกู้สามัญ,  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ  และเงินกู้พิเศษ ในระหว่างปีสหกรณ์ได้ยกเลิกการให้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน (KTB CO_OP) เนื่องจากค่าธรรมเนียมธนาคารสูงกว่าดอกเบี้ยรับจาก
เงินกู้ ณ วันสิ้นปีมียอดเงินกู้แก่สมาชิก เป็นเงินทั้งสิ้น 422,374,000.00 บาท ประกอบด้วย 

 -   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นเงิน 26,492.050.00 บาท 
 -   เงินกู้สามัญ เป็นเงิน 379,904,050.00 บาท 
 -   เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เป็นเงิน 15,977,900.00 บาท 

  การรับชําระหนี้เป็นปกติ ณ วันสิ้นปี มีเงินให้กู้คงเหลือจํานวน 445,088,202.08 บาท  

                         3.4.3 ด้านการลงทุน 

 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ยอดยกมาต้นปี พ.ศ. 2555 จํานวน 
107,500.00  บาท ระหว่างปีเพิ่มขึ้น จํานวน 48,000.00 บาท ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จํานวน 155,500.00 บาท 

 3.4.4 การรับฝากเงินจากสมาชิก 

 การรับฝากเงินจากสมาชิกโดยทั่วไปเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จํากัด สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก 2 ประเภท ได้แก่ เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ และ  
เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ ณ วันสิ้นปีมียอดเงินฝากคงเหลือจํานวน 100,419,811.90 บาท 
แยกเป็นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจํานวน 92,759,194.92 บาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์จํานวน 
7,660,616.98 บาท  

  3.4.5  ทุนเรือนหุ้น 
 ทุนเรือนหุ้นยกมาต้นปี 2555 จํานวน 155,982,640.00 บาท ระหว่างปีมีทุนเพิ่มขึ้น 
จํานวน 75,857,930.00 บาท  ทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี จํานวน  231,840,570.00 บาท  หรือร้อยละ 48.63 
การเก็บค่าหุ้นและการจ่ายคืนค่าหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับและมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

 3.4.6 ทุนสํารองและทุนสะสมของสหกรณ์ 

 ทุนสํารองและทุนสะสมจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี พ.ศ. 2554 มีจํานวน 
1,603,162.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.37 ของยอดกําไรสุทธิ โดยทุนสํารองกําหนดให้ถอนไปใช้ได้กรณีชดเชย
การขาดทุนของสหกรณ์เท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 10.09 ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้ต้องจัดสรรไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของ
กําไรสุทธิ ทุนสํารองเป็นทุนที่แสดงถึงความมั่นคงของสหกรณ์ ตามหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ควรจัดสรรทุน
สํารองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของกําไรสุทธิ ทุนสะสมประกอบด้วย ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล, 
ทุนสาธารณะประโยชน์, ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว , ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
ทางสหกรณ์ และทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงานหรือทุนอื่นๆ ระหว่างปี 2555 มีรายการเคลื่อนไหวของทุนสํารองและ
ทุนสะสม ดังนี้ 
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รายการ ยอดยกมาต้นปี เพิ่มระหว่างปี ลดลงระหวา่งปี คงเหลือ
ทุนสํารอง 
ทุนสะสม  
- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 
- ทุนสาธารณประโยชน์ 
- ทุนเพื่อจัดจั้งสํานักงานหรือทุนอื่นๆ 
- ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์- 
  แก่สมาชิกและครอบครัว 

1,797,058.69

143,189.50
160,000.00

0.00

248,856.53

988,162.80

10,000.00
530,000.00

5,000.00

  50,000.00

0.00 
 

0.00 
171,160.00 

0.00 
 

  52,000.00 

2,785,221.49

153,189.50
518,840.00

5,000.00

246,856.53
รวมทุนสะสม   552,046.03 615,000.00 223,160.00   943,886.03

รวมทุนสํารองและทุนสะสม 2,349,104.72 1,603,162.80 223,160.00 3,729,107.52
 

        การจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด ว่าด้วยการ
ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2550 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด ว่าด้วย
สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2551 

 3.5 ผลการดําเนินงาน 

         สหกรณ์จัดทําประมาณการรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ ประจําปี 2558 เสนอต่อ    
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ โดยมีผลการดําเนินงานปี 2555 เปรียบเทียบกับประมาณการ ดังนี้    

ตารางเปรยีบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง 

รายการ ประมาณการ รายได้จริง
ร้อยละ 

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกู้ 23,923,200.00 22,716,893.81   96.97
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 206,000.00 345,797.61 135.20 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000.00 39,600.00 137.97 
รายได้อ่ืน ๆ       41,600.00       74,271.84   80.53
      รวมรายได้ 24,200,80000.00 23,176,563.26  

   ประมาณการรายได้ จํานวน 24,200,800 บาท ผลการดําเนินงานมีรายได้จริง จํานวน 
23,176,563.26 บาท ตํ่ากว่าประมาณการ จํานวน 1,024,236.74  บาท หรือตํ่ากว่าร้อยละ 4.23 
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ตารางเปรยีบเทียบประมาณการค่าใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายจริง 

รายการ ประมาณการ ค่าใช้จ่ายจรงิ  ร้อยละ
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก 2,689,000.00 2,539,421.65   82.80
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากภายนอก 2,330,000.00 2,692,812.95  
เงินเดือน 1,803,800.00 1,603,361.38   93.49
ค่าตอบแทน 464,000.00 479,748.00 100.38 
ค่าใช้สอย 1,879,100.00 1,720,923.49   84.68
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและแบบพิมพ์   317,000.00   326,919.94 102.41 

รวมค่าใช้จ่าย 9,482,900.00 9,363,187.41  

ประมาณการค่าใช้จ่าย จํานวน 9,482,900.00 บาท ผลการดําเนินงานมีค่าใช้จ่ายจริง 
จํานวน 9,363,187.41 บาท ตํ่ากว่าประมาณการ จํานวน 119,712.59 บาท หรือตํ่ากว่าร้อยละ  1.26  

ตารางเปรยีบเทียบประมาณการกําไรสุทธกัิบกําไรสุทธิจริง 

รายการ ประมาณการ ค่าจริง อยละ 
รายได้ 24,200,800.00 23,176,563.26  94.60 
ค่าใช้จ่าย 9,482,900.00 9,363,187.41  76.90 

กําไรสุทธิ ปี 2555 14,717,900.00 13,813,375.85  
กําไรสุทธิ ปี 2554 9,793,293.11  
เพิ่มขึ้น  (บาท)   4,020,082.74  

(ร้อยละ) 41.05  

ประมาณการกําไรสุทธิ จํานวน 14,717,900.00 บาท ผลการดําเนินงาน มีกําไรสุทธิ 
จํานวน 13,813,375.85 บาท ตํ่ากว่าประมาณการ จํานวน 904,524.15 บาท หรือตํ่ากว่าร้อยละ 6.15  

ตารางแสดงอตัราส่วนมางการเงนิเปรียบเทียบระหวา่งปี 2554 และปี 2555 

รายการ 2555 2554 เ(เเพิ่มขึ้น(ลดลง)
พิ่มg 

1. อัตราหน้สินต่อทุน(เท่า) 0.83 0.71 00.12..12.60
2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน(เท่า) 0.44 0.63    (0.19) (76.90
3. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน(ร้อยละ) 6.62 6.90 (0.28) (
4. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ร้อยละ) 3.71 3.94 (0.23) 
5. เงินออมต่อสมาชิก   71,147.83 62,263.76 8,884.078,.07
6. หนี้สินต่อสมาชิก 95,307.97 70,333.14  24,974.8324

อัตราหนี้สินต่อทุน(เท่า)  หมายถึง สัดส่วนระหว่างหนี้สินและส่วนของทุน ในปี 2555 
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เท่ากับ 0.83 ต่อ 1 เท่า แสดงว่าส่วนของทุนยังสูงกว่าหนี้สิน แต่เมื่อเปรียบเทียบปี 2554 กับปี 2555 พบว่า ปี 
2555 มีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกมากกว่าปี 2554 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน(เท่า) หมายถึง ความสามารถในการนําสินทรัพย์หมุนเวียน
มาชําระหนี้สินหมุนเวียน ในปี 2555 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนลดลงจากปี 2554 แสดงถึงความสามารถในการ
นําสินทรัพย์หมุนเวียนมาชําระหนี้สินหมุนเวียนลดลง 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (ร้อยละ) หมายถึง ผลตอบแทนส่วนของทุนปี 2555 
เท่ากับร้อยละ 6.62 แสดงถึงการนําทุนของสหกรณ์มาดําเนินงานในทุกๆ 100 บาท จะได้รับผลตอบแทน 6.62 บาท 
ลดลงจากปี 2554 แสดงถึงการได้รับผลตอบแทนจากส่วนของทุนน้อยกว่า ปี 2554 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ร้อยละ) หมายถึง ผลตอบแทนจากการดําเนินงาน
ทั้งหมดขอสหกรณ์ ในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 3.71 แสดงถึงผลตอบแทนการลงทุนทั้งหมด (การกู้ยืมจากแหล่ง
เงินทุนภายนอกและทุนของสหกรณ์) ในทุกๆ 100 บาท จะได้รับผลตอบแทน 3.71 บาท ลดลงจากปี 2554 
แสดงถึงการได้รับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ลงทุนไปทั้งหมดน้อยกว่า ปี 2554 

จากอัตราส่วนทางการเงินเบื้องต้นแสดงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณ์
โดยรวมในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 และในปี 2555  สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ยต่อคนสูงกว่าปี 2554 จํานวน 
8,884.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.27 และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อคนสูงกว่าปี 2554 จํานวน 24,974.83 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 35.51 

ที่ประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 7 
พิจารณาอนมุัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําปี  2555 

 

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

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งนายสุรชา  ศุภารักษ์สืบวงศ์ ผู้สอบบัญชีที่สหกรณ์เลือกตั้ง
และนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้าย
ระเบียบวาระนี้ 
 

ที่ประชุม      
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ระเบียบวาระที่ 8 
พิจารณาอนมุัติจัดสรรกําไรสุทธิประจาํปี  2555 

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

 ผลการดําเนินงานประจําปี 2555 สหกรณ์ฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 13,813,378.85 บาท (สิบสามล้าน
แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 8 
ได้พิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรกําไรสุทธิตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2555 
ข้อ 27 จึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2555 ดังนี้ 

รายการจัดสรรกําไรสุทธ ิ ปี 2555 % ปี 2554 %

กําไรสุทธ ิ 13,813,378.85 100.00 9,793,293.11 100.00

1. ทุนสํารอง  1,381,569.58 10.00 988,162.80 10.09
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ)  

2. ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ 10,000.00 0.07 10,000.00 0.10
(ไม่เกินร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท)  

3. เงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว ตามส่วนแห่งระยะเวลา 10,402,551.90 75.32 7,037,089.79 71.86
(ไม่เกินร้อยละ 10 ตามกฎกระทรวง)  
ปี 2555 อัตราร้อยละ 5.75 (ปี 2554 ร้อยละ 5.50)  

4. เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่สมาชิกจ่ายระหว่างปี 1,350,472.37 9.78 921,913.52 9.41
    ปี 2555 อัตราร้อยละ 6.00 (ปี 2554 ร้อยละ 5.75)  
5. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 299,785.00 2.17 221,127.00 2.26
    (ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ)  
6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 20,000.00 0.14 10,000.00 0.10
   (ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น)  
7. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ์    
   (ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ) 

20,000.00 0.14 20,000.00 0.21

8. ทุนสาธารณประโยชน์  269,000.00 1.95 530,000.00 5.41
    (ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ)  
9. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก 50,000.00 0.36 50,000.00 0.51

และครอบครัว (ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ)  
10.ทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงานหรือทุนอื่นๆ 10,000.00 0.07 5,000.00 0.05

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์  
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การวิเคราะหอ์ัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในปี 2555 หลังจากหักเงินเฉลี่ยคืนทีส่มาชิกได้รับเปน็ดังนี ้

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืม (อัตราเฉลีย่ของเงินกู้ทุกประเภท) ร้อยละ  6.00  ต่อปี   
หัก  เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก  (ร้อยละ 6.00 ของดอกเบี้ยเงินให้กู้) ร้อยละ  0.36  ต่อปี   
ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืม (สทุธิ) ทีส่มาชิกจ่ายในปี  2555  ร้อยละ   5.64  ต่อปี  

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืม  
- เงินกู้ฉุกเฉิน   ร้อยละ 7.00 
- เงินกู้สามัญ ร้อยละ 7.00  
- เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ (เอนกประสงค์) ร้อยละ 5.50 
- เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม ร้อยละ 4.50 
- เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อชําระหนี้บัตรเครดิต ร้อยละ 6.00 
- เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษาฯ ร้อยละ 6.00 

การจัดสรรกําไรสุทธปิระจาํปี 2555 จํานวน 13,813,378.85 บาท ตามที่เสนอจะมผีลดังนี ้

1.  จัดสรรใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ร้อยละ 10.07 ของกาํไรสุทธิ  
  ร้อยละ ยอดจัดสรร ยอดยกมา รวมทั้งสิ้น

1.1   ทุนสํารอง   10.00 1,381,569.58  2,785,221.49 4,166,791.07
1.2   ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 0.07    10,000.00   
 รวม 10.07 1,391,569.58  

2.  จัดสรรใหส้มาชิกสหกรณ์โดยตรง ร้อยละ 85.10  ของกําไรสทุธ ิ
  ร้อยละ ยอดจัดสรร  

  เงินปันผล   75.32 10,402,551.90   
2.2   เงินเฉลี่ยคืน   9.78  1,350,472.37   
 รวม 85.10  11,753,024.27  

3.  จัดสรรเปน็ผลประโยชน์แก่สมาชิก รอ้ยละ 2.66 ของกําไรสุทธิ   
  ร้อยละ ยอดจัดสรร ยอดยกมา รวมทั้งสิ้น

3.1   ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล   0.14 20,000.00  153,189.50 173,189.50
3.2   ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  0.14 20,000.00  20,000.00 40,000.00
3.3 ทุนสาธารณประโยชน์   1.95 269,000.00  518,840.00 787,840.00
3.4 ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ 0.36 50,000.00  246,856.53 296,856.53
3.5 ทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงานหรือทุนอื่นๆ  0.07     10,000.00      5,000.00      15,000.00  
 รวม 2.66 369,000.00  988,886.03 1,357,886.03

4.  จัดสรรใหก้รรมการและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ ร้อยละ 2.17 ของกําไรสทุธิ   
  ร้อยละ ยอดจัดสรร  

4.1   โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่   2.17 299,785.00  
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เปนของสมาชิก รอยละ  85.10

เปนของกรรมการและเจาหนาที่  รอยละ 2 .17

เปนผลประโยชนแกสมาชิก รอยละ  2.66

เปนของสันนิบาตสหกรณ รอยละ 0.10
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ระเบียบวาระที่ 9 
พิจารณาอนมุัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2556 

 

****************************** 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 ข้อ 71 (7) กําหนดให้ 
ที่ประชุมใหญ่ มีอํานาจพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ฯ ขอเสนอแผนนโยบาย และงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2556 ให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณา ดังนี้ 

แผนนโยบายปี 2556 

 1. การดําเนินงาน 
 สหกรณ์ฯ จะดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ เพื่อส่งเสริมประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่สมาชิก สร้างความมั่นคงทางด้านการเงิน และรักษาสภาพคล่องทางการเงิน 
โดยส่งเสริมให้สมาชิกสะสมทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาให้บริการแก่สมาชิก 
 2. การส่งเสรมิการออมทรัพย ์
 สหกรณ์ฯ มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการสะสมทุนเรือนหุ้น และการรับฝากเงิน
จากสมาชิก โดยมีเงินฝาก 4 ประเภท ได้แก่ เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  เงินรับฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ เงิน
ฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ทั้งนี้ก็จะคํานึงถึงต้นทุนของสหกรณ์เป็นสําคัญ 
 3. การใหเ้งินกู้แก่สมาชิก 
 สหกรณ์ฯ มีนโยบายในการบริการเงินกู้ที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนสําหรับสมาชิกที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน อีกทั้งยังได้จัดให้มีโครงการเงินกู้พิเศษ 
เพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ เช่น เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อชําระหนี้อ่ืน เป็นต้น 
  

งบประมาณรายรับ รายจ่าย และกําไรสทุธิ ประจาํปี 2556 

 1. ประมาณการรายได ้ 32,659,000.00 บาท 
 2. ประมาณการคา่ใช้จา่ย 13,280,000.00 บาท 
 2.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากสมาชิก  6,438,000.00 บาท 
 2.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  6,842,000.00 บาท 
 2.2.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา  2,430,000.00 บาท 
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 2.2.2 ค่าตอบแทน  698,000.00 บาท 
 2.2.3 ค่าใช้สอย  3,255,000.00 บาท 
 2.2.4 ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์  459,000.00 บาท 
 3. งบลงทุนหมวดอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 390,000.00 บาท 
 4. ประมาณการกําไรสุทธ ิ 19,379,000.00 บาท 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

งบประมาณรายได้  ค่าใช้จ่าย  และกําไรสุทธิ  

ประจําปี 2556   (ปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556) 
       

งบประมาณ 

ปีบัญชี 2555   ปีบัญชี 2556   

งบประมาณ รายได้/ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูง (ตํ่า) กว่างบประมาณ เสนอตั้งงบประมาณ เพ่ิม(ลด)จากยอดจรงิปีก่อน

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้       

1.  ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม 23,923,200.00 98.85 22,716,893.81 98.02 (1,206,306.19) (5.04) 32,458,000.00 99.38 9,741,106.19 42.88

1.1 เงินกู้สามัญ 23,272,000.00 96.16 22,045,696.01 95.12 (1,226,303.99) (5.27) 31,660,000.00 96.94 9,614,303.99 43.61

1.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 651,200.00 2.69 671,197.80 2.90 19,997.80 3.07 798,000.00 2.44 126,802.20 18.89

2.  ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร 206,000.00 0.85 345,797.61 1.49 139,797.61 67.86 100,000.00 0.31 (245,797.61) (71.08)

3.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000.00 0.12 39,600.00 0.17 9,600.00 32.00 30,000.00 0.09 (9,600.00) (24.24)

4.  รายได้อื่น 41,600.00 0.17 74,271.84 0.32 32,671.84 78.54 71,000.00 0.22 (3,271.84) (4.41)

     รวมรายได้  (1) 24,200,800.00 100.00 23,176,563.26 100.00 (1,024,236.74) (4.23) 32,6,000.00 100.00 9,482,436.74 40.91

ค่าใช้จ่าย               

1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 5,019,000.00 52.93 5,232,234.60 55.88 213,234.60 4.25 6,438,000.00 48.48 1,205,765.40 12.88

1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 2,330,000.00 24.57 2,692,812.95 28.76 362,812.95 15.57 2,488,000.00 18.74 (204,812.95) (2.19)

1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 2,689,000.00 28.36 2,539,421.65 27.12 (149,578.35) (5.56) 3,950,000.00 29.74 1,410,578.35 15.07

2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 4,463,900.00 47.07 4,130,949.81 44.12 (332,950.19) (7.46) 6,842,000.00 51.52 2,711,050.19 28.95

     รวมค่าใช้จ่าย  (2) 9,482,900.00 100.00 9,363,184.41 100.00 (119,715.59) (1.26) 13,280,000.00 100.00 3,916,815.59 41.83

     กําไรสุทธิ (1) - (2) 14,717,900.00 60.82 13,813,378.85 59.60 (904,521.15) (6.15) 19,379,000.00 59.34 5,565,621.15 40.29
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2556  

งบประมาณรายจ่าย 

ปีบัญชี 2555   ปีบัญชี 2556 

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูง (ตํ่า) กว่างบประมาณ  เสนอตั้งงบประมาณ  เพ่ิม(ลด)จากยอดจริงปีก่อน

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน                   

1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง              

1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่   1,399,800.00 31.36 1,172,247.54 28.38 (227,552.46) (16.26) 2,110,500.00 30.84 938,252.46 80.04

1.2 ค่าครองชีพ 354,000.00 7.93 367,063.84 8.89 13,063.84 3.69 79,000.00 1.15 (288,063.84) (78.48)

1.3 สํารองบําเหน็จ 50,000.00 1.12 64,050.00 1.55 14,050.00 28.10 240,500.00 3.52 176,450.00 275.49

รวมหมวดเงินเดือนฯ 1,803,800.00 40.41 1,603,361.38 38.81 (200,438.62) (11.11) 2,430,000.00 35.51 826,638.62 51.56

2.  หมวดค่าตอบแทน                   

2.1 ค่าล่วงเวลา 60,000.00 1.34 59,338.00 1.44 (662.00) (1.10) 90,000.00 1.32 30,662.00 51.67

2.2 ค่าตรวจสอบกิจการ 12,000.00 0.27 12,000.00 0.29 - - 15,000.00 0.22 3,000.00 25.00

2.3 ค่าตรวจสอบบัญชี 50,000.00 1.12 50,000.00 1.21 - - 60,000.00 0.88 10,000.00 20.00

2.4 ค่าเบ้ียประชุม 228,000.00 5.11 241,800.00 5.85 13,800.00 6.05 350,000.00 5.12 108,200.00 44.75

2.5 ค่าตอบแทนหน่วยเรียกเก็บ 114,000.00 2.55 116,610.00 2.82 2,610.00 2.29 123,000.00 1.80 6,390.00 5.48

2.6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา - - - - - - 60,000.00 0.88 60,000.00 100.00

รวมค่าตอบแทน 464,000.00 10.39 479,748.00 11.61 15,748.00      3.39 698,000.00 10.22 218,252.00 45.49

3.  หมวดค่าใช้สอย               

3.1 ค่าอบรมสัมมนา 88,000.00 1.97 66,850.10 1.62 (21,149.90) (24.03) 600,000.00 8.77 533,149.90 797.53

3.2 ค่ารับรอง 25,000.00 0.56 21,794.50 0.53 (3,205.50) (12.82) 30,000.00 0.44 8,205.50 37.65

3.3 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 112,000.00 2.51 67,731.73 1.64 (44,268.27) (39.53) 84,000.00 1.23 16,268.27 24.02

3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 1,123,500.00 25.17 1,206,628.00 29.21 83,128.00 7.40 1,800,000.00 26.30 593,372.00 49.18

3.5 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 50,000.00 1.12 46,464.21 1.12 (3,535.79) (7.07) 150,000.00 2.19 103,535.79 222.83

3.6 ค่าไปรษณีย์ 72,000.00 1.61 107,483.00 2.60 35,483.00 49.28 100,000.00 1.46 (7,483.00) (6.96)

3.7 ค่าโทรศัพท์ 35,000.00 0.78 27,236.47 0.66 (7,763.53) (22.18) 40,000.00 0.58 12,763.53 46.86

3.8 ค่าเบ้ียเลี้ยงยานพาหนะ 20,000.00 0.45 13,763.20 0.33 (6,236.80) (31.18) 20,000.00 0.29 6,236.80 45.32

3.9 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 61,000.00 1.37 50,939.00 1.23 (10,061.00) (16.49) 91,000.00 1.33 40,061.00 78.65

3.10 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,600.00 0.06 1,125.00 0.03 (1,475.00) (56.73) 4,000.00 0.06 3,375.00 300.00

3.11 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 30,000.00 0.67 21,330.00 0.52 (8,670.00) (28.90) 36,000.00 0.53 14,670.00 68.78

3.12 ค่าใช้จ่ายสรรหาบุคลากร 10,000.00 0.22 2,690.00 0.07 (7,310.00) (73.10) 10,000.00 0.15 7,310.00 271.75

3.13 ค่าใช้จ่ายเร่งรัดหนี้สิน 100,000.00 2.24 - - (100,000.00) (100.00) 100,000.00 1.46 100,000.00 100.00

3.14 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30,000.00 0.67 43,162.00 1.04 13,162.00 43.87 60,000.00 0.88 16,838.00 39.01

3.15 ค่าใช้จ่ายอื่น 40,000.00 0.90 37,431.28 0.91 (2,568.72) (6.42) 50,000.00 0.73 12,568.72 33.58

3.16 ค่าซ่อมแซมเครือ่งใช ้สนง. 50,000.00 1.12 6,295.00 0.15 (43,705.00) (87.41) 50,000.00 0.73 43,705.00 694.28

3.17 ค่าปรับปรุงสถานที่ทําการ 30,000.00 0.67 - - (30,000.00) (100.00) 30,000.00 0.44 30,000.00 100.00

     รวมค่าใช้สอย 1,879,100.00 42.10 1,720,923.49 41.66 (158,176.51) (8.42) 3,255,000.00 47.57 1,534,576.51 89.17

4.  หมวดค่าวัสดุ เครื่องเขียนและแบบพิมพ์              

4.1 ค่าเครื่องเขียนฯ 180,000.00 4.03 181,917.97 4.40 1,917.97 - 200,000.00 2.92 18,082.03 9.94

4.2 ค่าเสื่อมราคาฯ 137,000.00 3.07 144,998.97 3.51 7,998.97 - 259,000.00 3.79 112,501.03 77.59

รวมค่าวัสดุฯ 317,000.00 7.10 326,916.94 7.91 9,916.94 3.13 459,000.00 6.71 130,583.06 39.94

รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 4,463,900.00 100.00 4,130,949.81 100.00 (332,950.19) (7.46) 6,841,000.00 100.00 2,710,050.19 65.60
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2556 

งบประมาณ 

ปีบัญชี 2555   ปีบัญชี 2556 

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูง (ตํ่า) กว่างบประมาณ เสนอตั้งงบประมาณ  เพ่ิม(ลด)จากยอดจริงปีก่อน

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท บาท บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

งบลงทุน                     

5.  หมวดอุปกรณ์ครุภัณฑ์                 

5.1 โปรแกรมสําเร็จรูป 400,000.00 69.57 395,900.00 83.37 (4,100.00) (1.03) - - (395,900.00) (100.00)

5.2 โปรแกรมเสริมระบบงานฯ 50,000.00 8.70 - - (50,000.00) (100.00) 50,000.00 12.82 50,000.00 100.00

5.3 โปรแกรมระบบงาน ATM - - - - - - 130,000.00 33.33 130,000.00 100.00

5.4 ระบบจัดเก็บเอกสาร - - - - - - 55,000.00 14.10 55,000.00 100.00

5.5 เครื่องสแกนเอกสาร 40,000.00 6.96 36,000.00 7.58 (4,000.00) (10.00) - - (36,000.00) (100.00)

5.6 เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อม 20,000.00 3.48 - - (20,000.00) (100.00) 20,000.00 5.13 20,000.00 100.00

5.7 เครื่องพิมพ์ Laser 35,000.00 6.09 12,990.00 2.74 (22,010.00) (62.89) - - (12,990.00) (100.00)

5.8 เครื่อง Printer พร้อม Fax - - - - - - 15,000.00 3.85 15,000.00 100.00

5.9 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC  - - - - - - 60,000.00 15.38 60,000.00 100.00

5.10 เครื่องคอมพิวเตอร์ NB 30,000.00 5.22 - - (30,000.00) (100.00) 30,000.00 7.69 30,000.00 100.00

5.11 เครื่องพิมพ์ Passbook  - - 30,000.00 6.32 30,000.00 100.00 - - (30,000.00) (100.00)

5.12 โทรศัพท์เคลื่อนที่ - - - - - - 3,000.00 0.77 3,000.00 100.00

5.13 เครื่องนับธนบัตร - - - - - - 15,000.00 3.85 15,000.00 100.00

5.14 เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น - - - - - - 7,000.00 1.79 7,000.00 100.00

5.15 External Hardisk - - - - - - 5,000.00 1.28 5,000.00 100.00

รวมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 575,000.00 100.00 474,890.00 100.00 (100,110.00) (17.41) 390,000.00 100.00 (84,890.00) (17.88)

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 5,038,900.00 100.00 4,605,839.81 100.00 (433,060.19) (8.59) 7,232,000.00 100.00 2,626,160.19 57.02

หมายเหต ุ หมวดรายจ่ายใดไม่พอให้นําหมวดอื่นมาถัวเฉลี่ยได้ในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ยกเว้นหมวดเงินเดือน และครุภัณฑ์ให้ถัวเฉลี่ยได้ภายในวงเงินรวมของหมวดนั้นๆ
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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 
รายละเอียดประกอบการเสนอตั้งงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย  ประจําปี  2556 

 

ประมาณการรายได้  32,659,000.00  บาท  

1. ดอกเบี้ยรับเงนิใหส้มาชิกกู้ยืม  32,458,000.00  บาท  

1.1 ดอกเบี้ยรับเงินกู้สามัญ  31,660,000.00  บาท  
1.1.1 เงินกู้สามัญ คงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 จํานวน 429,671,043.27 บาท ประมาณการระหว่างปี

มีผู้ขอกู้เฉลี่ยเดือนละ 20,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี คิดเป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 
ประจําปี 2556 จํานวน 31,200,000 บาท  

1.1.2 เ ง ินกู ้ส าม ัญ โครงการพ ิเศษ  (อ เนกประสงค ์)  คง เหล ือ  ณ  สิ ้น เด ือนธ ันวาคม  2555 จํานวน 
1,502,869.22 บาท ปิดโครงการฯ แล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 จึงไม่มีการปล่อยกู้ระหว่างปี 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี คิดเป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโครงการฯ ประจําปี 2556 จํานวน 27,000 บาท 

1.1.3 เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยน้ําท่วม คงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 
จํานวน 5,783,879.57 บาท ปิดโครงการฯ แล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 จึงไม่มีการปล่อยกู้ระหว่างปี 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี คิดเป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโครงการฯ ประจําปี 2556 จํานวน 
254,000 บาท 

1.1.4 เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อชําระหนี้บัตรเครดิต คงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 จํานวน 1,035,700 บาท 
(เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 วงเงินโครงการ 10 ล้านบาท) ประมาณการระหว่างปีมีผู้ขอกู้
เฉลี่ยเดือนละ 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี คิดเป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโครงการฯ 
ประจําปี 2556 จํานวน 137,000 บาท 

1.1.5 เงินกู ้สามัญโครงการพิเศษเพื ่อการศึกษาของสมาชิกและบุตร คงเหลือ ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2555 
จํานวน 130,550 บาท (เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 แบ่งจ่ายเงินกู้ตามภาคการศึกษา) 
ประมาณการระหว่างปีมีผู ้ขอกู้จํานวน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี คิดเป็นรายได้
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโครงการฯ ประจําปี 2556 จํานวน 42,000 บาท  

1.2 ดอกเบี้ยรับเงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  798,000.00  บาท 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 จํานวน 6,964,160.02 บาท ประมาณการระหว่างปี

มีผู้ขอกู้เฉลี่ยเดือนละ 2,900,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี คิดเป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
ประจําปี 2556 จํานวน 798,000 บาท  

2. ดอกเบี้ยเงนิรบัเงนิฝากธนาคาร/ต๋ัวสญัญาใชเ้งิน  100,000.00  บาท 
ประมาณการดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.625 ต่อปี 

จํานวน 65,000 บาท ดอกเบี้ยรับต๋ัวสัญญาใช้เงินระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.65 ต่อปี จํานวน 35,000 บาท 
รวมรายได้ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร/ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ประจําปี 2556 จํานวน 100,000 บาท   

3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  30,000.00  บาท 
ประมาณการผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จํานวน 300 คน ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 50 บาท เป็นเงิน 

15,000 บาท และผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จํานวน 300 คน ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 50 บาท เป็นเงิน 
15,000 บาท รวมรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ประจําปี 2556 จํานวน 30,000 บาท 

4. รายได้อื่น  71,000.00  บาท 
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สหกรณ์มีหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 155,500 บาท 
ประมาณการเงินปันผล อัตราร้อยละ 5.20 ต่อปี คิดเป็นรายได้เงินปันผล ประจําปี 2556 จํานวน 8,000 บาท  

สหกรณ์กู้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ดอกเบี้ยจ่ายปี 2555 เป็นเงิน 1,912,423.13 บาท 
ประมาณการเงินเฉลี่ยคืน อัตราร้อยละ 3.30 ต่อปี คิดเป็นรายได้เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ ประจําปี 2556 จํานวน 
63,000 บาท 

รวมรายได้อื่น ประจําปี 2556 จํานวน 71,000 บาท 

ประมาณการรายจ่าย  13,656,300.00  บาท 

1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  6,438,000.00  บาท 

1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้  2,488,000.00  บาท  
1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด สัญญากู้ระยะเวลา 2 ปี 

ยอดหนี้ คงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 ประมาณ 19,999,800 บาท อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 4 ต่อปี 
(เงินกู้น้ําท่วม) คาดว่าจะมีรายจ่ายประมาณ 433,500 บาท 

1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด สัญญากู้ระยะเวลา 12 เดือน 
ยอดหนี้คงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 ประมาณ 45,833,300 บาท ในเดือนมกราคม 2556 จะรับ 
เงินกู้เพิ่มเติมอีก 30,000,000 บาท รวมเป็นยอดหนี้ 75,833,300 บาท อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันร้อยละ 4.25 ต่อปี 
คาดว่าจะมีรายจ่ายประมาณ 1,519,500 บาท 

1.1.3 สํารองเป็นค่าดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ ต๋ัวสัญญาใช้เงินระยะสั้นธนาคาร (P/N) เมื่อสหกรณ์ขาดสภาพคล่อง 
โดยประมาณการว่าอาจขาดสภาพคล่องเดือนละ 5,000,000 บาท และในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 จะขอกู้
เพื่อนํามาจ่ายปันผล เงินเฉลี่ยคืน จํานวน 10,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 4.75 ต่อปี 
คาดว่าจะมีรายจา่ย 535,000 บาท 

1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก  3,950,000.00  บาท 
1.2.1 เพื่อจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี คาดว่าจะมีสมาชิกฝากเงิน

เพิ่มเดือนละ 6% ประมาณการยอดเงินรับฝาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 เท่ากับ 87,999,500 บาท 
คิดเป็นเงินดอกเบี้ยประมาณ 3,477,000 บาท 

1.2.2 เพื่อจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี คาดว่าจะมีสมาชิกฝากเงิน
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เดือนละประมาณ 5,000 บาท ประมาณการยอดเงินรับฝาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 
เท่ากับ 7,541,780 บาท คิดเป็นเงินดอกเบี้ยประมาณ 473,000 บาท 

2.  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  6,842,000.00  บาท  
2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา  2,430,000.00  บาท 

2.1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์  รวม  12 อัตรา  2,110,500.00  บาท  (ปัดเศษ)  
1) ขั้น 45,130 บาท จํานวน 1 อัตรา รวมเป็นเงิน 496,430 บาท (ระยะเวลา 11 เดือน) 
2) ขั้น 17,500 บาท จํานวน 1 อัตรา รวมเป็นเงิน 140,000 บาท (ระยะเวลา  8 เดือน) 
3) ขั้น 16,690 บาท จํานวน 1 อัตรา รวมเป็นเงิน 200,280 บาท (ระยะเวลา  12 เดือน) 
4) ขั้น 15,180 บาท จํานวน 1 อัตรา รวมเป็นเงิน 121,440 บาท (ระยะเวลา  8 เดือน) 
5) ขั้น 14,840 บาท จํานวน 1 อัตรา รวมเป็นเงิน 178,080 บาท (ระยะเวลา  12 เดือน) 
6) ขั้น 12,870 บาท จํานวน 3 อัตรา รวมเป็นเงิน 463,320 บาท (ระยะเวลา  12 เดือน) 
7) ขั้น 10,640 บาท จํานวน 4 อัตรา รวมเป็นเงิน 510,720 บาท (ระยะเวลา  12 เดือน) 

2.1.2 ค่าครองชีพชั่วคราว 79,000.00  บาท    
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เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ เพิ่มเติมจากเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีระดับต้นให้ถึงเดือนละ 
12,285 บาท จํานวน 4 คน  

2.1.3 สํารองบําเหน็จ  240,500.00 บาท    
สํารองเป็นค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้น กรณีเจ้าหน้าท่ีทํางานในสหกรณ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
บริบูรณ์ โดยประมาณการตั้งสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่รวม 12 อัตรา จากเงินเดือนครั้งสุดท้ายคูณจํานวน
ปีท่ีทํางานในสหกรณ์หักด้วยยอดสํารองเงินบําเหน็จสะสม  

2.2  หมวดค่าตอบแทน  698,000.00  บาท 
2.2.1  ค่าล่วงเวลา  90,000.00 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทําการนอกเวลาของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่มีงานเรง่ด่วน เฉลี่ยเดือนละ 3 
วันๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท 

2.2.2  ค่าตรวจสอบกิจการ  15,000.00  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการรายปี ปีละ 15,000 บาท 

2.2.3  ค่าตรวจสอบบัญชี  60,000.00  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายปี ปีละ 60,000 บาท 

2.2.4  ค่าเบี้ยประชุม  350,000.00  บาท 
1)  คณะกรรมการดําเนินการ กําหนดประชุม 13 ครั้ง  ค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งสิ้น  180,000.00  บาท   

 - ประธานกรรมการ  จํานวน 1 อัตรา ค่าเบี้ยประชุมอัตราละ 1,000  บาท เป็นเงิน 13,000 บาท 
 - รองประธานและกรรมการ จํานวน 14 อัตรา คา่เบี้ยประชุมอัตราละ 800 บาท เป็นเงิน 146,000 บาท  
 - ท่ีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน 2 อัตรา  ค่าเบี้ยประชุมอัตราละ 800 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท  

2)  คณะกรรมการเงินกู้  กําหนดประชุม 15 ครั้ง ค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งสิ้น  40,000.00  บาท   
 - ประธานกรรมการ  จาํนวน 1 อัตรา ค่าเบี้ยประชุมอัตราละ 600 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
 - กรรมการ จํานวน 4 อัตรา ค่าเบี้ยประชุมอัตราละ 500 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท  

3)  คณะอนุกรรมการอื่นๆ จํานวน 3 คณะ กําหนดประชุม 12 ครั้ง ค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งสิ้น 130,000.00 บาท 
 - ประธานอนุกรรมการ  จํานวน 1 อัตรา 3 คณะ ค่าเบี้ยประชุมอัตราละ 600 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท 
 - อนุกรรมการ จํานวน 6 อัตรา 3 คณะ ค่าเบี้ยประชุมอัตราละ 500 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท  

2.2.5  ค่าตอบแทนหน่วยเรียกเก็บ  123,000.00  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตัวแทนหักเงินประจําเดือนนําส่งให้กับสหกรณ์ โดยจ่ายตามจํานวนหน่วยเรียกเก็บ 
อัตราหน่วยละ 300 บาท รวมกับจํานวนสมาชิก 10 บาท/ราย  

2.2.6  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา  60,000.00  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสหกรณ์ท่ีอาจเชิญมาเป็นที่ปรึกษา โดยประมาณเดือนละ 
5,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท  

2.3  หมวดค่าใช้สอย  3,255,000.00 บาท 
2.3.1  ค่าอบรมสัมมนา  600,000.00 บาท 

1)  โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ีการเงินประจําหน่วยเรียกเก็บของสหกรณ์ ประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะ 
และค่าเบี้ยเลี้ยงสําหรับเจ้าหน้าท่ีการเงินฯ เป็นเงิน 500,000 บาท 
2)  เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนากับหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสหกรณ์ โดยจัดส่งคณะกรรมการ 
หรือสมาชิก หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์เข้าร่วมฝึกอบรมประจําปี เป็นเงิน 100,000 บาท 
3)  จัดโครงการอบรมสัมมนาประจําปีระหว่างคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 100,000 บาท  

2.3.2  ค่ารับรอง  30,000.00  บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองสมาชิก และสหกรณ์อื่นๆ 
2.3.3  ค่าธรรมเนียมธนาคาร  84,000.00  บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นที่ธนาคารเรียกเก็บในการเรียกเก็บเงินประจําเดือน จ่ายเงินกู้สามัญ
เงินกู้ฉุกเฉิน และการโอนเงินประเภทอื่นๆ  

2.3.4  ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  1,800,000.00 บาท 
1)  ค่าจัดพิมพ์รายงานกิจการประจําปี จํานวน 50 เลม่ๆ ละ 150 บาท  เป็นเงิน 7,500 บาท 
2)  ค่าถ่ายเอกสารวาระประชุมใหญ่  จํานวน 2,000 ชุดๆ ละ 20 บาท  เป็นเงิน 40,000 บาท 
3)  ค่าถ่ายเอกสารจัดทําบัตรสรรหากรรมการ  จํานวน 2,000 ชุดๆ ละ 1 บาท  เป็นเงิน 2,000 บาท 
4)  ค่าพาหนะของสมาชิก  ประมาณ 2,000 คนๆ ละ 500 บาท  เป็นเงิน 1,000,000 บาท 
5)  ค่าเช่าสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 21,000  บาท 
6)  ค่าเช่าอุปกรณ์เลอืกตั้ง  เป็นเงิน 10,000  บาท 
7) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างสําหรับสมาชิก ประมาณ 2,000 คนๆ ละ 50 บาท  เป็นเงิน 100,000 บาท 
8)  เงินขวัญถุงสมาชิก  ประมาณ 4,700 คนๆ ละ 100 บาท  เป็นเงิน 470,000 บาท 
9)  ค่าของขวัญหรือของรางวัลสําหรับสมาชิก  เป็นเงิน  52,500  บาท 
10)  สํารองเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ จํานวน 97,000 บาท 

2.3.5  ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์  150,000.00 บาท 
1)  เพื่อจัดโปรโมชั่นสาํหรับผู้ฝากเงิน ประมาณ 4 ครั้ง/ปี ครั้งละ 30,000 บาท  เป็นเงิน 120,000 บาท 
2)  ค่าใช้บริการส่ง SMS และค่าสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์อื่นๆ  เป็นเงิน 30,000 บาท 

2.3.6  ค่าไปรษณีย์  100,000.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

2.3.7  ค่าโทรศัพท์  40,000.00 บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์พื้นฐานสํานักงาน จํานวน 12 เดือน 
เดือนละ 3,300 บาท 

2.3.8  ค่าเบี้ยเลี้ยงยานพาหนะ  20,000.00 บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการเดินทางไปติดต่อ เข้าอบรม 
เข้าร่วมประชุมสัมมนา และปฏิบัติงานภายนอกสํานักงาน 

2.3.9  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 91,000.00  บาท 
เพื่อสมทบจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม ซึ่งสหกรณ์ต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนเจ้าหน้าท่ี 
จํานวน 12 เดือน 

2.3.10  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  4,000.00  บาท 
เพื่อสมทบจ่ายเข้ากองทุนเงินทุนทดแทนประจําปี ซ่ึงสหกรณ์ต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.20 ของเงินเดือน
เจ้าหน้าท่ี ปีละ 1 ครั้ง 

2.3.11  ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่  36,000.00  บาท 
1)  ค่าตรวจสุขภาพประจําปีของเจ้าหน้าท่ี จํานวน 12 คน อัตราคนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 
2)  ค่าชุดเครื่องแบบของเจ้าหน้าท่ี จํานวน 12 คน อัตราคนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 

2.3.12  ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร  10,000.00  บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการสรรหาบุคลากรของสหกรณ์  

2.3.13  ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดหนี้สิน  100,000.00  บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและบังคับหนี้ตามสญัญา  

2.3.14  ค่าเช่า  ขอตั้ง  60,000.00  บาท 
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เพื่อเป็นค่าใช้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจําสํานักงานสหกรณ์ เดือนละ 5,000 บาท 
2.3.15  ค่าใช้จ่ายอื่น  50,000.00  บาท 

เพื่อสํารองเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน และมีความจําเป็นเร่งด่วนอันจะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิก  
2.3.16  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องใช้สํานักงาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  50,000.00  บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องใช้สํานักงาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีชํารุดเสียหาย 
2.3.17  ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงอาคารสถานที่  30,000.00  บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับปรับปรุงอาคารสถานที่ของสํานักงานสหกรณ์ 
2.4  หมวดค่าวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์  459,000.00  บาท 

2.4.1  ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์  200,000.00  บาท 
เพื่อเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ในงานสหกรณ์ เช่น คําขอกู้ สมุดเงินฝาก สัญญาเงนิกู้ ใบเสรจ็รับเงนิ ฯลฯ   

2.4.2  ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย  259,000.00 บาท 
เพื่อเเป็นคา่เสื่อมราคา และค่าใช้จา่ยตัดจ่ายเมื่อสิ้นปีทางบัญชี โดยต้ังไว้เพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายประจําปี   

3. งบลงทุนหมวดอุปกรณ์ครุภัณฑ์  390,000.00  บาท 

3.1  โปรแกรมเสริมระบบงานสหกรณ์  50,000.00  บาท 
เพื่อจัดซ้ือโปรแกรมระบบงานเสริม เมื่อพัฒนาระบบงานหลักของสหกรณ์แล้วเสร็จ โดยโปรแกรมระบบงานเสริม
สามารถให้สมาชิกเรียกดูใบเสร็จรับเงิน และจัดพิมพ์ใบเสร็จผ่านทางเว็ปไซต์ของสหกรณ์ได้ 

3.2  โปรแกรมเสริมระบบงาน ATM  130,000.00  บาท 
สําหรับพัฒนาโปรแกรมระบบงาน ATM OFF LINE ด้านการรับชําระเงินกู้และการรับฝากเงิน เพิ่มเติมจากระบบ
โปรแกรมสหกรณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางตู้อัตโนมัติของธนาคาร
ได้ครบถ้วน 

3.3  โปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสาร e-document  ขอตั้ง 55,000.00  บาท 
เพื่อจัดซ้ือโปรแกรมเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บเอกสาร โดยนํามาใช้ร่วมกับโปรแกรมระบบสหกรณ์ เพื่อให้สามารถ
ค้นหาเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสมาชิกให้รวดเร็วมากขึ้น เช่น หนังสือผู้รับโอนประโยชน์ การ์ดตัวอย่างลายมือชื่อ ฯลฯ   

3.4  เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมฉาก  20,000.00  บาท 
เพื่อจัดซ้ือเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมฉาก สําหรับใช้ในงานประชาสมัพันธ์ของสหกรณ์ จํานวน 1 ชุด 

3.5  เครื่องพิมพ์ All in one (Printer / Scan / Copy / Fax)  15,000.00  บาท 
เพื่อจัดซ้ือทดแทนเครื่องเดิมซ่ึงชํารุด  จํานวน 1 เครื่อง  

3.6  เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop PC  60,000.00  บาท 
เพื่อสํารองกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมชํารุดจนไม่สามารถใช้งานได้ จํานวน 2 ชุดๆ ละ 30,000 บาท 

3.7  เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book  30,000.00  บาท 
เพื่อจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book สําหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ จํานวน 1 เครื่อง 

3.8  โทรศัพท์เคลื่อนที่  3,000.00  บาท 
เพื่อจัดซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่อง เพิ่มเติมจากเครื่องเดิมท่ีมีอยู่จํานวน 1 เครื่อง  

3.9  เครื่องนับธนบัตร  15,000.00  บาท 
เพื่อจัดซ้ือเครื่องนับธนบัตร สําหรับรองรับการให้บริการจ่ายเงินกู้ และรับเงินฝากจากสมาชิก จํานวน 1 เครื่อง 

3.10  เครื่องทําน้ํารอ้น-น้ําเย็น  7,000  บาท 
เพื่อจัดซ้ือเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น สําหรับให้บริการแก่สมาชิกและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ จํานวน 1 เครื่อง 
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3.11  External Harddisk  5,000  บาท 
เพื่อจัดซ้ือเครื่องบันทึกข้อมูล External Harddisk สําหรับสํารองข้อมูลระบบงานของสหกรณ์  

 
ในรอบปี 2555 สหกรณ์ได้งดการจัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book วงเงิน 30,000 บาท เพื่อนําไป

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก (Passbook) สําหรับให้บริการรับฝากเงินแก่สมาชิกในราคา 30,000 บาท เนื่องจากเครื่องเดิม
ชาํรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 8 ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 
ได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว และมีความเห็นว่าการรับฝากเงินเป็นธุรกรรมที่สําคัญของสหกรณ์ เมื่อเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก
ชํารุดจนไม่สามารถใช้งานได้ย่อมส่งผลกระทบถึงสมาชิกผู้ฝากเงิน จึงพิจารณาให้จัดซ้ือเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก โดยให้งดการ
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book และนํางบประมาณในส่วนนี้มาจัดซ้ือเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝากแทนภายในวงเงิน 30,000 บาท 
แต่ท้ังนี้ สหกรณ์มิได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 รองรับไว้ จึงต้องดําเนินการขอฉันทานุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําป ี
ในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 หมวดครุภัณฑ์ จากรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book 
เป็นเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก (Passbook) ในวงเงิน 30,000 บาท 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2555 หมวดครุภัณฑ์ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจําปี 2556 
 
ที่ประชุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

65

 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 10 
พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี 2556 

 

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

 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ได้อนุมัติกําหนดวงเงิน
กู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปี 2555 จํานวน 236,000,000 บาท (สองร้อยสามสิบหกล้านบาทถ้วน) 
และนายทะเบียนสหกรณ์ได้เห็นชอบให้ถือใช้วงเงินดังกล่าวแล้ว ในการดําเนินงานประจําปี 2555 สหกรณ์ได้ใช้ 
วงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 175,000,000 บาท 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 หมวด 4 ข้อ 17 
ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควรแก่การ
ดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ และหมวด 7 ข้อ 71 (6) 
ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าที่พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน 

นายทะเบียนสหกรณ์ (อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์) ได้ออกประกาศลงวันที่ 11 มีนาคม 2548 
กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ์ โดยสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสํารองระหว่าง 200 - 300 ล้านบาท สามารถกําหนดวงเงินกู้ยืมได้ไม่เกิน 
1.4 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสํารองของสหกรณ์  

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด สามารถกําหนดวงเงิน
การกู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปี 2556 ได้จํานวน 328,476,108.08 บาท  ดังนี้ 

วงเงินกู้ยืม = (ทุนเรือนหุ้น + ทุนสํารองของสหกรณ์) x 1.4 เท่า 
 = (231,840,570 + 2,785,221.49) x 1.4  

 = 328,476,108.08 บาท  
  คณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 8 ในการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555          
ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่กําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี 2556 จํานวน 
300,000.000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)    

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา 

ที่ประชุม   
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ระเบียบวาระที่ 11 
พิจารณาเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาํปี 2556 

 

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

ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 กําหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ 
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วทํา
รายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555  
- ข้อ 71 (2) (5) ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาเอกตั้งและถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณ์ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ  
- ข้อ 100 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ

ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการ
ประจําปี จํานวนไม่เกิน 5 คน หรือ 1 นิติบุคคล ที่ประชุมใหญ่จะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการหรือผู้ซึ่งดํารง
ตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

- ข้อ 101 การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลา 
1 ปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกต้ังซ้ําได้ 

การเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด คณะกรรมการ
ดําเนินการฯ ชุดที่ 8 ในการประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2556 จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556 เลือกต้ังนางสาวภาวนา  ธรรมลักษมี  นางธนัฏฐพรมนต์  ภูคงผา          
และนางสาวกัญญาภัค  ศรีโชค เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ ประจําปีบัญชี 2556 โดยกําหนดให้ได้รับ
ค่าตอบแทนปีละ 15,000 บาท 

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

ที่ประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 12 
พิจารณาเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบบญัชี ประจําปี 2556 

****************************** 
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2555 ข้อ 71 กําหนดให้ที่ประชุมใหญ่

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจําปีและกําหนดค่าตอบแทน แล้วเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ต่อไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 69  

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555 ได้มีมติเลือกนายสุรชา  ศุภารักษ์สืบวงศ์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี 
ประจําปี 2555 โดยมีค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี จํานวน 50,000 บาท สําหรับปี 2556 สหกรณ์ฯ ได้
ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกต้ังเป็นผู้สอบบัญชี ประจําปี 
2556 โดยมีผู้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี จํานวน 3 ราย มีข้อมูลรายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี ดังนี้ 

รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญชี 

1. นายสุรชา  ศุภารักษ์สืบวงศ์
(ผู้สอบฯ สํารอง นางสุชาดา  รอดจันทร์ทอง) 

2. นายบุญชาย  ชุมแสงหิรัญ 3. นายณรงค์  ภาณุสุวัฒน์

1.  การเข้าปฏิบัติงาน 
-  จํานวนครั้ง 
-  ผู้ช่วย 

 
- ปีละ 3 คร้ัง  (คร้ังละ 2-3 วันทําการ) 
- คร้ังละ 2-3 คน 

- ปีละ 2-3 คร้ัง  (คร้ังละ 1-2 วันทําการ) 
- คร้ังละ 1-2 คน  (ในบางกรณีอาจทํางาน
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วย) 

 
 - อย่างน้อยปีละ 3 คร้ัง (คร้ังละ 2-4 วันทําการ)

2.  การจัดทํารายงาน 
-  รายงานระหว่างปี 

 
 
 
 
 

-  รายงานประจําปี 

 
- จํานวน 1 คร้ัง รวมทั้งวิเคราะห์ฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ (สําหรับงวด
ระยะเวลา 6 เดือน)  โดยสามารถรับรอง
งบการเงินได้หลังจากที่สหกรณ์ปิดบัญชี
เรียบร้อยแล้ว 3 วันทําการ 

- ตามระเบียบฯ ที่กําหนด 

- จํานวน 1 คร้ังโดยจะส่งสําเนาให้ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย 

 
 
 

 
-  ตามระเบียบฯ ที่กําหนด 

 
- จํานวน 1 คร้ังโดยจะส่งสําเนาให้ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย 

 
 
 

 
-  ตามระเบียบฯ ที่กําหนด 

3.  บริการอื่น 1. ให้คําแนะนําในด้านการบริหาร การเงิน 
และการบัญชี ตามที่เห็นสมควร 

 

1. ให้คําปรึกษาแนะนําในด้านการบริหาร 
การเงิน การบัญชี การพัสดุและการ
ฝึกอบรม ตามที่เห็นสมควร 

2. สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ตามที่
สหกรณ์ร้องขอ 

1. ให้คําแนะนําในด้านการบริหารการเงิน
การบัญชีตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่ถือ
เป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด 

2. สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ตามที่
สหกรณ์ร้องขอ 

4.  ค่าธรรมเนียม 
 
 

 
- จํานวนเงิน 
-  การเบิกค่าธรรมเนียม 

รวมค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะ เว้นแต่ค่าใช้จ่าย
ในการยืนยันยอดและสอบทานหนี้ รวมท้ัง
การขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 
 
- จํานวน 50,000 บาท 
- เรียกเก็บคร้ังเดียวเมื่อได้รับรอง 
และส่งมอบงบการเงินให้สหกรณ์แล้ว 

รวมค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายใน
การยืนยันยอดและสอบทานหนี้ขอให้เป็น
ความรับผิดชอบของสหกรณ์ 
 
- จํานวน 50,000 บาท 
- เรียกเก็บ 2 คร้ัง คือเมื่อส่งรายงานการ
สอบบัญชีระหว่างปีจํานวน 25,000 บาท 
และเมื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน
แล้วจํานวน 25,000 บาท 

คิดตามเวลาและแรงงานที่ ใช้ ในการ
ปฏิบั ติงานเว้นแต่ค่าใช้ จ่ายในการขอ
คํายืนยันและสอบทานหนี้ขอให้เป็นความ
รับผิดชอบของสหกรณ์ 
- จํานวน 50,000 บาท 
- เรียกเก็บคร้ังเดียวเมื่อได้รับรอง 
และส่งมอบงบการเงินให้สหกรณ์แล้ว 
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รายละเอียดการเสนอ 

บริการสอบบัญชี 
1. นายสุรชา  ศุภารักษ์สืบวงศ์

(ผู้สอบฯ สํารอง นางสุชาดา  รอดจันทร์ทอง) 
2. นายบุญชาย  ชุมแสงหิรัญ 3. นายณรงค์  ภาณุสุวัฒน์

5. ประสบการณ์ ต้ังแต่ปี 2547-2555 มี 29 แห่ง เช่น 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 

จํากัด  (ปี 2547-2555) 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทย  

คูราโบ จํากัด (ปี 2551-2555) 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค 

จํากัด (ปี 2550-2555) 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์สํานักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จํากัด (ปี 2548-
2553) 

5. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จํากัด  
(ปี 2555 และปี 2553-2555)  

ต้ังแต่ปี 2553-2556
1. สหกรณ์เครดิตยูเนียนซึ่งสามัคคี จํากัด 

(ปี 2553-2555) 
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมาบไพพัฒนา 

จํากัด (ปี 2554-2556) 
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวฬุวัน จํากัด  

(ปี 2556) 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด

อํานาจเจริญ จํากัด (ปี 2556) 
 

1. สหกรณ์ ออมท รั พย์ ส ามั ญศึ กษ า
เพชรบูรณ์ จํากัด 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม 
จํากัด 

 

 
เนื่องจากระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อ

ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2546 ข้อ 4 (3) กําหนดหลักเกณฑ์ให้
ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์เป็นผู้คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 8 ในการประชุม
ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 จึงได้พิจารณารายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น 
เห็นว่ามีข้อเสนอใกล้เคียงกัน แต่สําหรับรายนายสุรชา ศุภารักษ์สืบวงศ์ เป็นผู้มีประสบการณ์การสอบบัญชี
ให้กับสหกรณ์ฯ ในปี 2555 และสหกรณ์แห่งอื่นจํานวนมาก  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงมีมติให้เสนอข้อมูล
ของผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ยื่นข้อเสนอรับงานตรวจสอบบัญชีทุกรายต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
และให้เสนอความเห็นของคณะกรรมการดําเนินการฯ ว่าได้เห็นชอบให้ราย นายสุรชา ศุภารักษ์สืบวงศ์ 
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจําปี 2556 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีพิจารณาคัดเลือก 

 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

ที่ประชุม   
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ระเบียบวาระที่ 13 
เรื่องอื่น ๆ 
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นางลางน้อย  ปาลวัฒน์วิไชย
รองประธานกรรมการ

นายวลัลภ นาคบัว
กรรมการ

นายพชรดนัย ฤทธิ์กังวานเดช 
กรรมการ 

นางมะลิวรรณ  วิสุทธศิักด์ิ
กรรมการ 

นายโกมล พรมเพ็ง
กรรมการ

นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ 
กรรมการ

นายสมโชค บญุกําเนิด 
รองประธานกรรมการ 

นายอารักษ์ ภักดีบุตร
เลขานุการ 

นางเยาวภาณี  รังแก้ว
เหรัญญิก 

ภาคผนวก 
คณะกรรมการดําเนินการประจําปี 2555  (ชุดท่ี 8) 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
   

 

นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ
ประธานกรรมการ

นายวีระยุทธ  สุขเจริญ 
รองประธานกรรมการ 

นางสุจิตรา จริศักด์ิ 
กรรมการ 

นางพัชรา  สกุลเรืองศรี
กรรมการ 

นางพิมล  เพช็รทวี
กรรมการ 

 นางสาวบุษกร  รินไชยสงค์
กรรมการ 
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นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์
กรรมการ 

นางเยาวภาณี  รังแก้ว 
กรรมการ 
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นางมะลิวรรณ  วิสุทธศิักด์ิ 
กรรมการและเลขานุการ 

นางลางน้อย  ปาลวัฒน์วิไชย
ประธานกรรมการเงนิกู้

นางสุจิตรา  จริศักด์ิ  
กรรมการ 
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ผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2555 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสวาสดิ์  อินทวังโส
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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นายอารักษ์ ภักดีบุตร
กรรมการ/ผู้จดัการ 

 

เจ้าหน้าที่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       

นางสาวธิดาวรรณ  พลิา 
เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 

นางเพิ่มพร  เนียมผาสุข
เจ้าหน้าธุรการ 

นางพิชญาภา  อึ้งศิริพาณิชกุล
เจ้าหน้าทีส่ินเชื่อ

นางนันทนา  แสงรี
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายอิทธิพัทธ ์ มูลสิติ
เจ้าหน้าทีส่ินเชื่อ 

นางสาวศิริวรรณ  รัตนบรุัมย์
เจ้าหน้าที่การเงิน 

นางสาวจุฬารตัน์  กุนอก 
เจ้าหน้าทีบ่ญัชี 

นางสาวนภชนก  คงแสนสขุ
เจ้าหน้าธุรการ 

นางสาวบญุญารัตน์  ดอกบวั
เจ้าหน้าทีส่ินเชื่อ 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

74

 

 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

75

 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

76

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

77

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

78
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

79

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

80

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

81

 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

82

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

83

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

84

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

85
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

86

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

87

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

88

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

89

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

90

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

91

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

92

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

93

 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

94

 
.



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

95

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

96

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

97

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

98

 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

99

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

100

 

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

101

 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

102

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

103

 

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

104

 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

105

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

106

 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

107

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

108

 

 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

109

 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

110

 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

111

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

112

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

113

 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

114 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

115

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

116

 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

117 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

118

 
 

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

119

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

120

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

121 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

122 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

123

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

124

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

125

 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

126

 

 
 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

127

 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

128

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

129

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

130

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

131

 

 
 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

132

  



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

133

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

134

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

135

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

136

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

137 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

138

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

139

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

140 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

141

 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

142 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

143

 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

144

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

145

 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

146

 

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

147

 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

148

 
 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

149

 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

150

 

 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

151

 

 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

152

 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

153

 
 
 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

154

 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

155 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

156

 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

157

 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

158

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

159

 
 
 
 
 
 
 


