
รายงานกิจการประจ าปี 2556 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

1 

 
 

 
 

... การกู้เงินที่น ามาใช้ในสิ่งที่ไม่ท ารายได้นั้นไม่ดี อันน้ีเป็นข้อส าคัญ 

เพราะว่าถ้ากู้เงินและท าให้มีรายได้ กเ็ท่ากับจะใช้หนี้ได้  

ไม่ต้องติดหนี้ ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรต ิ

... อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องสอนว่า กู้เงิน เงินน้ันจะต้องให้เกิดประโยชน์ 

มิใช่กู้ส าหรับไปเล่นไปท าอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ ... 
 

ความตอนหนึ่งในพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 
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“การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะออมทรัพย์ไว้ได้มากหรือน้อยนั้น  

ก็ย่อมจะต่างกันตามก าลังทรัพย์ ก าลังปญญญาของตน  

แต่ทุกๆ คนต้องเข้าใจว่า ถึงจะออมทรัพย์ไว้ได้ทีละเล็กทลีะน้อย  

ก็เป็นประโยชน์แก่ตนและบ้านเมืองทั้งน้ัน 
 

พระราชด ารัส 
พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ  

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำขวัญสหกรณ์ 

“สหกรณ์ก้ำวหน้ำ พัฒนำเพ่ือสมำชิก” 

วิสัยทัศน์ 

“สหกรณ์มั่นคง บริกำรประทับใจ ประสำนประโยชน์เพื่อสมำชิก” 

พันธกิจ 

1. ส่งเสรมิกำรออมและให้บริกำรสินเชื่อแก่สมำชิก 
2. ส่งเสรมิกำรลงทุนของสหกรณ์และสมำชิก 
3. ส่งเสรมิสวสัดิกำรเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของสมำชิก 
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรให้มีประสทิธิภำพและเกดิประโยชน์

สูงสุดเพื่อสมำชิก 
5. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและส่งเสรมิกำรมสี่วนร่วมของสมำชิก 

เป้ำประสงค์และยุทธศำสตร์ของสหกรณ์ 

เป้ำประสงค์ที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมกำรท ำธุรกรรมของสมำชิก 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำรท ำธุรกรรมของสมำชิก 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพในกำรบริกำรของสหกรณ์ 

เป้ำประสงค์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิประโยชน์ให้แก่สมำชิก 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิกำรแก่สมำชิก 
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สำรจำกนำงสำวรื่นวด ีสุวรรณมงคล 
ประธำนกรรมกำร 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 

สวัสดีเพ่ือนสมำชิกทุกท่ำน 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด (สอ.ยธ.) ตั้งขึ้นมำนับถึงวันนี้เป็นเวลำ 9 ปี จำกวันที่ก่อเมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ ์
2548 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้สมำชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยส่งเสริมกำรออมเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ และ ให้เงิน
กู้ยืมเพื่อแก้ไขปัญหำกำรครองชีพและสนองควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจตำมควำมจ ำเป็น  ตลอดจนกำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ เพื่อ
ประโยชน์แก่สมำชิกสหกรณ์  

กำรด ำเนินงำนของ สอ.ยธ. ในปี 2556 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดที่ 9 ได้ขับเคลื่อนภำรกิจของสหกรณ์ให้เกิดควำมมั่นคง
และอ ำนวยประโยชน์สูงสุดแก่สมำชิก โดยผลกำรด ำเนินงำนและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยในสหกรณ์ ได้รับกำรจัดระดับ
มำตรฐำนสหกรณ์จำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีเลิศ ส ำหรับผลประกอบกำร สอ.ยธ. มีสินทรัพย์รวม 620.01 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 35.82 มีก ำไรสุทธิ 23.00 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 66.54 ในปี 2556 สหกรณ์ 
ได้เปิดธุรกรรมด้ำนกำรรับฝำกเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ำสถำบันกำรเงินจำกภำยนอก โดยได้เ ปิดรับฝำกเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ 
เพิ่มทรัพย์ ท่ีให้อัตรำดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 4 ต่อปี นอกจำกน้ี สหกรณ์ได้จัดสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้กับสมำชิก โดยในปี 2556 สหกรณ์ได้จัด
สวัสดิกำรมอบทุนกำรส่งเสริมกำรศึกษำของบุตรสมำชิก สวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่ นอกเหนือจำกสวัสดิกำรอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น 
สวัสดิกำรช่วยเหลือเมื่อสมำชิกเจ็บป่วย (และรักษำตัวเป็นคนไข้ในโรงพยำบำล) สวัสดิกำรเมื่อสมำชิกบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนทุพพล
ภำพสิ้นเชิง และสวัสดิกำรเมื่อสมำชิกถึงแก่กรรม 

ทั้งนี้ ด้วยอัตรำดอกเบี้ยในตลำดเงินท่ีปรับตัวสูงข้ึน ท ำให้สหกรณ์ต้องรับภำระต้นทุนเงินทุนสูงเพิ่มขึ้นจำกอัตรำดอกเบี้ยเงิน
กู้ยืมจำกแหล่งเงินทุนภำยนอก เพื่อให้กำรบริหำรกิจกำรสหกรณ์สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจตำมกลไกของตลำดเงิน สหกรณ์จึงมี
ควำมจ ำเป็นต้องปรับอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษขึ้นร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่มีต่อ
สมำชิกสหกรณ์ทั้งในฐำนะผู้กู้และผู้ฝำกเงินอย่ำงเท่ำเทียมกัน ในกำรนี้ ได้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2556 อนุมัติจัดสรร
ก ำไรสุทธิเป็นเงินปันผลอัตรำร้อยละ 5.75 และเงินเฉลี่ยคืนอัตรำร้อยละ 6.50 ซึ่งสูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกของธนำคำร 

นับจำกวันนี้ สอ.ยธ. เริ่มเข้ำสู่กำรด ำเนินงำนในปีท่ี 10 ตลอดระยะเวลำที่ได้บริหำรกิจกำรสหกรณ ์ในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ ดิฉัน
ได้ร ับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกสมำชิก กรรมกำรด ำ เนินกำร ฝ่ำย จัดกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้สอบบัญชี ตลอดจน 
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส ำนักงำนสหกรณ์พื้นที่ 2 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ท ำให้ สอ.ยธ. มีผลกำรด ำเนินงำนที่เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วและมั่นคงมำโดยตลอด ไม่ว่ำจะพิจำรณำจำกกำรขยำยตัวของ
สินทรัพย์ เงินฝำก เงินให้สมำชิกกู้ยืม ตลอดจนผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี ้

  ส ำหรับกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2556 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 9 ได้ด ำเนินกำรมำครบรอบปี  
ซึ่งจะได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้สมำชิกทรำบและพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระ พร้อม ทั้งจะได้มีกำรเลือกตั้งบุคคลที่
เหมำะสมเข้ำมำบริหำรกิจกำรสหกรณ์ในต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำรท่ำนอื่นที่ปฏิบัติหน้ำที่ครบวำระ เพื่อประโยชน์ของสมำชิกต่อไป 

 
 นำงสำวรื่นวดี  สุวรรณมงคล 
 ประธำนกรรมกำร 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 
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ที่ ยธ 0202 (สอ.ยธ.) /ว 63 
          17 กุมภำพันธ์ 2557 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2556 
เรียน สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 

ด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด เห็นสมควรจัดให้มีกำรประชุมใหญ่
สำมัญประจ ำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 14 มีนำคม 2557 ตั้งแต่เวลำ 12.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม ที.เค.พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวำระที่ 1 เร่ืองที่ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 
ระเบียบวำระที่ 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี 2555 
ระเบียบวำระที่ 3 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนนิกำร ประจ ำปี 2557 
ระเบียบวำระที่ 4 รับทรำบสมำชิกเข้ำใหม่ และออกจำกสหกรณ์ ประจ ำปี 2556 
ระเบียบวำระที่ 5 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปี 2556 
ระเบียบวำระที่ 6 รับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ ประจ ำปี 2556 
ระเบียบวำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัตงิบดลุ งบก ำไรขำดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ ำปี 2556 
ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติจดัสรรก ำไรสทุธ ิประจ ำปี 2556 
ระเบียบวำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติแผนงำน และงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2557 
ระเบียบวำระที่ 10 พิจำรณำก ำหนดวงเงินซึง่สหกรณ์อำจกู้ยืมหรือค้ ำประกัน ประจ ำปี 2557 
ระเบียบวำระที่ 11 พิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ ประจ ำปี 2557 
ระเบียบวำระที่ 12 พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญช ีประจ ำปี 2557 
ระเบียบวำระที่ 13 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  

อนึ่ง สหกรณ์จะเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมตั้งแต่เวลำ 12.00 น. โดยจะเริ่มกำรประชุมเวลำ 13.00 น. 
และปิดกำรลงทะเบียนเวลำ 14.00 น. ในกำรลงทะเบียนสมำชิกจะต้องน ำบัตรประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร/
ลูกจ้ำง ไปแสดงด้วย โดยจะได้รับค่ำพำหนะคนละ 500 บำท 

จึงขอเรียนเชิญสมำชิกทุกทำ่นเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกลำ่ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำงสำวรืน่วดี  สุวรรณมงคล) 
ประธำนกรรมกำร 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ ์ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 02 141 5183-4, 02 141 5196-8 โทรสาร 02 143 8257 

MINISTRY OF JUSTICE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE , LIMITED 
Tel.  02 141 5183-4, 02 141 5196-8 Fax  02 143 8257 
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การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 
 

สารบัญ 
หน้า 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 11  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2555 12 
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ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2557 55 

ระเบียบวาระท่ี 11 พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2557 65 

ระเบียบวาระท่ี 12 พิจารณาเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2557 66 

ระเบียบวาระท่ี 13 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2557 67 

ระเบียบวาระท่ี 14 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 69 
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ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

 
 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง 
ยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 ข้อ 66 ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่ งครั้ง
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ชุดที่ 9 ประจ าปี 2556  
ได้บริหารงานสหกรณ์มาครบรอบปี และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองงบดุล ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 ในวันนี้ เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบ 
ผลการด าเนินงาน และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่อไป 

เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 

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

............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวำระที่ 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่ 
สำมัญประจ ำปี 2555 

 
 

รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 

วันศุกร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ 2556 
ณ หอประชุมสโมสรนำยทหำรปืนใหญ่ต่อสู้อำกำศยำน 

ผู้เข้ำประชุม 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 8 จ านวน 14 คน 
สมาชิกสามัญ จ านวน 1,009 ราย จากสมาชิกสามัญ 2,633 ราย 
สมาชิกสมทบ จ านวน 819 ราย จากสมาชิกสมทบ 2,037 ราย 
 รวมจ านวน 1,828 ราย 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

นางสาวธัญญภัสร์ จูห้อง ผู้แทนผู้สอบบัญชีสหกรณ์     
นายณรงค์ น่วมถนอม ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์  

เริ่มประชุมเวลำ 13.30 น. 
 

เมื่อครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555  โดยมีสมาชิก
เข้าประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน นายวีระยุทธ สุขเจริญ รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 8 เป็น
ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมแล้วด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

เนื่องจากนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ประธานกรรมการติดภารกิจทางราชการเร่งด่วน  
จึงมอบหมายให้นายวีระยุทธ สุขเจริญ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 ข้อ 66 ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญปีละ
หนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์   

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ชุดที่ 8 ประจ าปี 
2555 ได้บริหารงานสหกรณ์ มาครบรอบปี และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองงบดุล ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
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31 ธันวาคม 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2555 ในวันนี้ เพื่อให้
สมาชิกได้รับทราบผลการด าเนินงาน และเพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี 2554 

นายอารักษ์ ภักดีบุตร เลขานุการ ได้สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2554 
ซึ ่ง ได ้ประช ุมเมื ่อว ันศุกร ์ที ่ 9  ม ีนาคม 2555 ให ้ที ่ประช ุมพิจารณาร ับทราบ รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2554 และหนังสือรายงานกิจการประจ าปี 2555 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 โดยไม่มี
การแก้ไขและด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวำระท่ี 3 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรประจ ำปี 2556 

นายวัลลภ นาคบัว กรรมการด าเนินการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 ข้อที ่ 72 และข้อ 74 ก าหนดให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการด าเนินการ 1 คน และกรรมการด าเนินการอีก 14 คน ซึ่ง 
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง และด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน ทั้งนี้ การสรรหาผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ให้เป็นไปตามวิธีที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2554 ได้ให้
ความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
พ.ศ. 2555 แล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ชุ ดที่ 8/2555 มี
จ านวนทั้งหมด 15 คน และประจ าปี 2556 มีกรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 7 คน 
ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการด าเนินการ 6 คน ดังนี้ 

ชุดที ่8/2555 ต าแหน่ง วาระที่ ปีที ่ หมายเหตุ 

1. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ประธาน 2 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ   

2. นายวีระยทุธ สุขเจริญ รองประธาน 2 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ   

3. นางลางน้อย ปาลวฒัน์วไิชย รองประธาน 2 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ   

4. นางมะลิวรรณ วิสุทธิศักดิ์ กรรมการ 2 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ   

5. นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ กรรมการ 1 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ * 

6. นายโกมล พรมเพ็ง กรรมการ 1 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ * 

7. นางเยาวภาณ ีรังแก้ว กรรมการ 1 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ * 

8. นายสมโชค บุญก าเนิด รองประธาน 2 1  
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ชุดที ่8/2555 ต าแหน่ง วาระที่ ปีที ่ หมายเหตุ 

9. นางสุจิตรา จริศักดิ์ กรรมการ 2 1  

10. นายวลัลภ นาคบัว กรรมการ 2 1  

11. นายพชรดนัย ฤทธิ์กังวานเดช กรรมการ 2 1  

12. นายอารักษ์ ภักดีบุตร กรรมการ 2 1  

13. นางบุษกร รินไชยสงค ์ กรรมการ 1 1  

14. นางพชัรา สกลุเรืองศรี กรรมการ 1 1  

15. นางพิมล เพ็ชรทว ี กรรมการ 1 1  

หมายเหตุ พ้นต าแหน่งตามวาระ *  เป็นการพ้นต าแหน่งในวาระท่ีหนึ่ง สามารถเลือกตั้งกลับมาได้ 

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ. 2555 ก าหนดให้ด าเนินการดังนี้ 

1. การสรรหาต าแหน่งประธานกรรมการ ให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งต่อที่
ประชุมใหญ่ ให้ลงมติโดยวิธีการยกมือในที่ประชุมใหญ่ และผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการต้องแสดงตนใน
ขณะที่มีการประกาศชื่อ ถ้าไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ให้ถือว่าสละสิทธิ และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนรองลงมาตามล าดับเป็นผู้
ได้รับการสรรหา 

2. การสรรหากรรมการด าเนินการ ให้มีการรับสมัครสมาชิกเพ่ือเข้ารับการสรรหา และให้
สมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีลงคะแนนโดยใช้บัตรสรรหา แล้วให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ
จากผู้ได้รับการสรรหา ในกรณีมีผู้ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการน้อยกว่าจ านวนที่สหกรณ์
ประกาศรับสมัคร ให้ประธานกรรมการเสนอท่ีประชุมใหญ่ให้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการตามจ านวนที่ยังไม่ครบ
ตามประกาศรับสมัคร ด้วยวิธีเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่โดยมีสมาชิกยกมือรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน 

3. ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการและสมาชิก จ านวนไม่เกิน 7 คน 
เป็นคณะกรรมการสรรหา และให้เลือกคณะกรรมการสรรหา 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหา โดยมีอ านาจหน้าที่
ในการควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและ
ยุติธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาต้องไม่เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการ หรือเป็นผู้สมัครรับการ
สรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 6 คน 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 4 คน ดังนี้  

เลขที่
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล 
รหัส

สมาชิก 
ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 ว่าท่ี ร.ต.จราวุฒิ  อ านักมณ ี 7376 เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

2 น.ส.อ าพา วาณิชชัชวาลย ์ 2826 ข้าราชการบ านาญ ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณฯ์ 
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เลขที่
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล 
รหัส

สมาชิก 
ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเหตุ 

3 นางเตือนใจ  เจริญพงษ ์ 67 หัวหน้าส านักงาน ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณฯ์ 

4 นายโกมล  พรมเพ็ง 0123 ผู้อ านวยการส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร ์

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณฯ์ 

สหกรณ์ได้จัดให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2555 ลงคะแนนสรรหากรรมการ
ด าเนินการแทนต าแหน่งที่ว่างในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2555 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 
12.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. โดยท าเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรสรรหา แล้วน าไปหย่อนลงในหีบบัตรที่สหกรณ์ได้
จัดเตรียมและตั้งไว้ในที่เปิดเผยบริเวณสถานที่จัดประชุมใหญ่ ดังนั้น คณะกรรมการด าเนินการจึงขอพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา จากกรรมการด าเนินการและสมาชิกจ านวนไม่เกิน 7 คน ท าหน้าที่ในการควบคุมและก ากับดูแล
การด าเนินการสรรหา ตรวจนับ และสรุปคะแนน แล้วเสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ
ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยเรียงล าดับสูงสุดจากมากไปน้อยจนครบจ านวนที่สหกรณ์ประกาศรับสมัครหรือตามจ านวนที่มี
ผู้สมัคร เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ  

นายวีระยุทธ สุขเจริญ ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่ให้เสนอชื่อสมาชิกเพ่ือให้
คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการสรรหา โดยได้มีการเสนอชื่อสมาชิก จ านวน 3 คน คณะกรรมการ
ด าเนินการมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการด าเนินการและสมาชิก จ านวน 5 คน เป็นคณะกรรมการสรรหา โดยมี
หน้าที่ควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินการสรรหาให้เป็นไปโดยถูกต้อง และยุติธรรม ดังนี้ 

1. นายพชรดนัย ฤทธิ์กังวานเดช กรรมการด าเนินการ 
2. นางพิมล เพ็ชรทวี กรรมการด าเนินการ 
3. นางสาวดวงหทัย แนวพนิช สมาชิก (รักษาราชการต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นโยบายและแผน ส านักงานกิจการยุติธรรม) 
4. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม สมาชิก (นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักกฎหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
5. นางสาวสุรีย์ อุตสารัมย์ สมาชิก (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมบังคับคดี) 

การสรรหาประธานกรรมการ สมาชิกในที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ 2 คน ได้แก่ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล และนายสมโชค บุญก าเนิด ซึ่งนายสมโชค บุญก าเนิด ได้แจ้งต่อที่
ประชุมว่าขอสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการด าเนินการ เนื่องจากปัจจุบันได้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการในสหกรณ์แล้ว ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็น
ประธานกรรมการ 

การสรรหากรรมการด าเนินการ นายพชรดนัย ฤทธิ์กังวานเดช ประธานกรรมการสรรหา  
ได้เสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการต่อที่ประชุมใหญ่ โดยเ รียงล าดับคะแนนสูงสุดจาก
มากไปน้อย ดังนี้ 
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ล าดับ ชื่อผู้สมัคร ต าแหน่ง คะแนนรวม 

1 หมายเลข 2 น.ส.อ าพา วาณิชชัชวาลย ์ กรรมการ 284 

2 หมายเลข 4 นายโกมล พรมเพ็ง กรรมการ 279 

3 หมายเลข 1 ว่าที่ ร.ต.จราวุฒิ อ านักมณ ี กรรมการ 247 

4 หมายเลข 3 นางเตือนใจ เจริญพงษ ์ กรรมการ 231 

จ านวนบัตรงดออกเสียง 66 ใบ และบัตรเสีย 67 ใบ   

ทั้งนี้ เนื่องจากสหกรณ์ประกาศรับสมัครสมาชิกเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
จ านวน 6 คน แต่มีผู้สมัครและผู้ได้รับการสรรหา จ านวน 4 คน น้อยกว่าจ านวนที่สหกรณ์ประกาศรับสมัครไว้ประธาน
ในที่ประชุมจึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ให้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอีกจ านวน 2 คน ด้วยวิธีเสนอชื่อโดยมี
สมาชิกยกมือรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 2 ล าดับเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด าเนินการ โดยได้มีการเสนอชื่อสมาชิก จ านวน 5 คน ปรากฎผลการนับคะแนนสรุป ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อ ต าแหน่ง คะแนนรวม 

1 หมายเลข 1 นายบุญธรรม บุญชวูงษ ์ กรรมการ 60 

2 หมายเลข 5 น.ส.รวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ กรรมการ 58 

3 หมายเลข 2 น.ส.ปานิชา พิลาสัย กรรมการ 49 

4 หมายเลข 4 น.ส.มยุรา สนหนุ่ม กรรมการ 40 

5 หมายเลข 3 นายสายชล บญุรอด กรรมการ 34 

จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ 1 คน และกรรมการ
ด าเนินการ จ านวน 6 คน โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้อยู่ในต าแหน่งตามวาระ 2 ปี  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงยุติธรรม จ ากัด โดยเอกฉันท์ดังรายชื่อต่อไปนี้  

   ชุดที่ 9 /2556 ต าแหน่ง วาระที่ ปีที ่

1. น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล ประธานกรรมการ 1 1 

2. น.ส.อ าพา วาณิชชัชวาลย์ กรรมการ 1 1 

3. นายโกมล พรมเพ็ง กรรมการ 2 1 

4. ว่าที่ ร.ต.จราวุฒิ อ านักมณ ี กรรมการ 1 1 

5. นางเตือนใจ เจริญพงษ ์ กรรมการ 1 1 

6. นายบุญธรรม บุญชวูงษ ์ กรรมการ 1 1 

7. นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ กรรมการ 2 1 
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ระเบียบวำระท่ี 4 รับทรำบสมำชิกเข้ำใหม่ และลำออกจำกสหกรณ์ 

นายอารักษ์ ภักดีบุตร เลขานุการ เสนอให้ที่ประชุมทราบจ านวนสมาชิกเข้าใหม่ ลาออก และ
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้ 

 ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 จ านวน 4,316 คน 
 สมัครใหม ่ จ านวน 576 คน 
 ลาออก จ านวน 222 คน 
 สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ านวน 4,670 คน 
 สมาชิกสามัญ จ านวน 2,633 คน 
 สมาชิกสมทบ จ านวน 2,037 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 5 รบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี  2555 

นายอารักษ์ ภักดีบุตร เลขานุการ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
และรายงานกิจการประจ าปี 2555 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 6 รับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ ประจ ำปี  2555 

นายอารักษ์  ภักดีบุตร เลขานุการ ได้สรุปรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ประจ าปี 2555 ให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
และรายงานกจิการประจ าปี 2555 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมัติงบดุล งบก ำไรขำดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ ำปี  2555 

นางสาวธัญญภัสร์ จูห้อง ผู้แทนนายสุรชา ศุภารักษ์สืบวงศ์ ผู้สอบบัญชี ได้สรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมและรายงานกิจการประจ าปี 2555 ให้ที่ประชุมรับทราบและ
พิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 71 (3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2555 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ 
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ระเบียบวำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2555 

นายอารักษ์ ภักดีบุตร เลขานุการ ได้สรุปรายงานการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2555  
จ านวนเงิน 13,813,378.85 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 8 และเป็นไปตาม ข้อ 27 
แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลอัตราร้อยละ 5.75 
และเงินเฉลี่ยคืนอัตราร้อยละ 6 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุมและรายงานกิจการ ประจ าปี 2555 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามข้อ 71 (3) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2555 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการด าเนินการเสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวำระท่ี 9 พิจำรณำอนุมัติแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี  2556 

นายอารักษ์ ภักดีบุตร เลขานุการ ได้สรุปรายละเอียดแผนงานและงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 8 ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ตามข้อ 71 (7) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 

- ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 13,280,000 บาท 
- ประมาณการรายจ่ายซื้อครุภัณฑ์ เป็นเงิน 390,000 บาท 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุมและรายงานกิจการประจ าปี 2555 

อนึ่ง ในรอบปี 2555 สหกรณ์ได้งดการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book วงเงิน 
30,000 บาท เพ่ือน าไปจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก (Passbook) ส าหรับให้บริการรับฝากเงินแก่สมาชิกในราคา 
30,000 บาท เนื่องจากเครื่องเดิมช ารุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 8 ในการ
ประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว และมีความเห็นว่าการรับฝากเงินเป็น
ธุรกรรมที่ส าคัญของสหกรณ์ เมื่อเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝากช ารุดจนไม่สามารถใช้งานได้ย่อมส่งผลกระทบถึงสมาชิกผู้ฝาก
เงิน จึงพิจารณาให้จัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก โดยให้งดการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book และน า
งบประมาณในส่วนนี้มาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝากแทนภายในวงเงิน 30,000 บาท แต่ทั้งนี้ สหกรณ์มิได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2555 รองรับไว้ จึงต้องด าเนินการขอฉันทานุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ในการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2555 หมวดครุภัณฑ์ จากรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book เป็น
เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก (Passbook) ในวงเงิน 30,000 บาท จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2555 หมวดครุภัณฑ์ตามท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2556 ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2555 หมวดครุภัณฑ์รายการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Note Book วงเงิน 30,000 บาท เปลี่ยนแปลงเป็นรายการเครื่องพิมพ์สมุดคู่
ฝาก (Passbook) วงเงิน 30,000 บาท ตามที่คณะด าเนินการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ 
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ระเบียบวำระท่ี 10 พิจำรณำก ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อำจกู้ยืมหรือค้ ำประกัน ประจ ำปี  2556 

นายอารักษ์ ภักดีบุตร เลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติที่ประชุมก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ออม
ทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันจากสถาบันการเงินต่างๆ ประจ าปี 2556 ตามข้อ 17            
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ชุดที่ 8 ในการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เป็นวงเงิน 300 ล้านบาท เพ่ือไว้รองรับสภาพคล่อง
ทางการบริหารของสหกรณ์ในปี 2556    

มติที่ประชุม อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันจาก
สถาบันการเงินต่างๆ ประจ าปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน จ านวน 300 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวำระท่ี 11 พิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ ประจ ำปี 2556 

นายอารักษ์ ภักดีบุตร เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 ก าหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  

คณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 8 ในการประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556  
ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 เลือกตั้งนางสาวภาวนา ธรรมลักษมี, นางธนัฏฐพรมนต์  
ภูคงผา และนางสาวกัญญาภัค ศรีโชค เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ ประจ าปีบัญชี 2556 โดยก าหนดให้ได้รับ
ค่าตอบแทนปีละ 15,000 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จ ากัด ประจ าปี 2556 ตามข้อ 71 (2) (5) และข้อ 100 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม 
จ ากัด พ.ศ. 2555 

มติที่ประชุม เลือกตั้งให้นางสาวภาวนา ธรรมลักษมี, นางธนัฏฐพรมนต์ ภูคงผา และนางสาวกัญญาภัค  
ศรีโชค เป็นผู้สอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ประจ าปี 2556 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์โดยก าหนดค่าตอบแทนให้เป็นเงินปีละ 15,000 บาท 

ระเบียบวำระท่ี 12 พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2556 

นายอารักษ์ ภักดีบุตร เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่าตาม มาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ การตรวจสอบบัญชี
นั้นให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

สหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
เลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 โดยมีผู้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี จ านวน 3 ราย ได้แก่ นายณรงค์ ภาณุ-
สุวัฒน์ นายสุรชา ศุภารักษ์สืบวงศ์ และนายบุญชาย ชุมแสงหิรัญ 

ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ชุดที่ 8 ในการ
ประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ได้พิจารณารายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น  
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เห็นว่ามีข้อเสนอใกล้เคียงกัน แต่ส าหรับรายนายสุรชา ศุภารักษ์สืบวงศ์ เป็นผู้มีประสบการณ์การสอบบัญชีให้กับ
สหกรณ์ในปี 2555 และสหกรณ์แห่งอ่ืนจ านวนมาก จึงมีมติให้เสนอข้อมูลของผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ยื่นข้อเสนอรับ
งานตรวจสอบบัญชีทุกรายต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี และให้เสนอความเห็นของคณะกรรมการด าเนินการฯ ว่า
ได้เห็นชอบให้ราย นายสุรชา ศุภารักษ์สืบวงศ์ เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปี 2556 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีพิจารณาคัดเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 โดยก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนปีละ 50,000 บาท 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุมและรายงานกิจการประจ าปี 2555 จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 
ประจ าปี 2556 ตามข้อ 71 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555  

มติที่ประชุม คัดเลือกให้นายสุรชา ศุภารักษ์สืบวงศ์ เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม 
จ ากัด ประจ าปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
โดยก าหนดค่าตอบแทนให้เป็นเงินปีละ 50,000 บาท เพื่อน าเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งต่อไป  

ระเบียบวำระท่ี 13 เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 

เลิกประชุมเวลำ 16.30 น. 

 

(ลงชื่อ)                                   ประธำนในที่ประชุม 

(นำยวีระยุทธ สุขเจริญ) 

 

 
(ลงชื่อ)                               เลขำนุกำร 

 (นำยอำรักษ์ ภักดีบุตร) 
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ระเบียบวำระที่ 3 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร 
ประจ ำปี 2557 

 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 ข้อที่ 72 และข้อ 74 ก าหนดให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการด าเนินการ 1 คน และกรรมการ
ด าเนินการอีก 14 คน ซึ่งประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง และ
ด ารงต าแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน ทั้งนี้ การสรรหาผู้ที่ จะเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ให้เป็นไป
ตามวิธีที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2554 ได้ให้ความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ. 2555 แล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ชุดที่ 9/2556 มีจ านวนทั้งหมด 
15 คน มีกรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งรวมทั้งสิ้นจ านวน 9 ต าแหน่ง ดังนี้ 

ชุดที ่8/2555 ต าแหน่ง วาระที่ ปีที ่ หมายเหตุ 

1. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ประธาน 1 1 พ้นต าแหน่งจากการลาออก 

2. นายสมโชค บุญก าเนิด รองประธาน 2 2 พ้นต าแหน่งจากการลาออก 

3. นายวลัลภ นาคบัว รองประธาน 2 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ   

4. นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ รองประธาน 2 1  

5. นายจราวุฒิ อ านักมณ ี กรรมการ 1 1  

6. นายบุญธรรม บุญชวูงศ ์ กรรมการ 1 1  

7. นางสาวอ าพา วาณิชชัชวาล กรรมการ 1 1  

8. นายโกมล พรมเพ็ง กรรมการ 2 1  

9. นางเตือนใจ เจริญพงษ ์ กรรมการ 2 1  

10. นางสุจิตรา จริศักดิ์ กรรมการ 2 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ   

11. นายพชรดนัย ฤทธิ์กังวานเดช กรรมการ 2 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ   

12. นายอารักษ์ ภักดีบุตร กรรมการ 2 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ   

13. นางบุษกร รินไชยสงค ์ กรรมการ 1 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ * 

14. นางพชัรา สกลุเรืองศรี กรรมการ 1 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ * 

15. นางพิมล เพ็ชรทว ี กรรมการ 1 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ * 

หมายเหต ุ พ้นต าแหน่งตามวาระ * เป็นการพน้ต าแหน่งในวาระที่หน่ึง สามารถเลือกตั้งกลับมาได ้
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ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
พ.ศ. 2555 ก าหนดให้ด าเนินการดังนี้ 

1. การสรรหาต าแหน่งประธานกรรมการ ให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งต่อที่ประชุมใหญ่ 
ให้ลงมติโดยวิธีการยกมือในที่ประชุมใหญ่ และผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการต้องแสดงตนในขณะที่มี 
การประกาศชื่อ ถ้าไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนรองลงมาตามล าดับเป็นผู้ได้รับการ
สรรหา 

2. การสรรหากรรมการด าเนินการ ให้มีการรับสมัครสมาชิกเพ่ือเข้ารับการสรรหา และให้สมาชิกในที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีลงคะแนนโดยใช้บัตรสรรหา แล้วให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการจากผู้ได้รับ
การสรรหา ในกรณีมีผู้ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการน้อยกว่าจ านวนที่สหกรณ์ประกาศ
รับสมัคร ให้ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมใหญ่ให้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการตามจ านวนที่ยังไม่ครบตาม
ประกาศรับสมัคร ด้วยวิธีเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่โดยมีสมาชิกยกมือรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน 

3. ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการและสมาชิก จ านวนไม่เกิน 7 คน  
เป็นคณะกรรมการสรรหา และให้เลือกคณะกรรมการสรรหา 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหา โดยมีอ านาจหน้าที่
ในการควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและ
ยุติธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาต้องไม่เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการ หรือเป็นผู้สมัครรับการ
สรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 8 คน ปรากฏว่ามี
สมาชิกสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 10 ราย ดังนี้  
เลขที่

ผู้สมัคร 
ชื่อ-สกุล 

รหัส
สมำชิก 

ต ำแหน่ง หน่วยงำน หมำยเหต ุ

1 ว่าท่ีร.ต.โกสิต ศักดิศ์รีพงศ ์ 0913 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

2 นางสาวบุษกร รินไชยสงค ์ 2462 นักทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤต ิ เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณฯ์ 

3 นางพิมล เพ็ชรทว ี 4731 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณฯ์ 

4 นายสมศักดิ์ นิลวาส 7283 นักทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดฯ  

5 นางสาวแสงนภา ศรสิทธ์ิ 7525 นักทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดฯ  

6 นางพัชรา สกุลเรืองศร ี 3930 เลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิฯ เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณฯ์ 

7 นายวิชชาญ ชนะชัยวิบูลวัฒน ์ 0458 เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

8 นางสาวทัศนีย์ สาริกา   0559 นักทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดฯ เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณฯ์ 

9 นายเกรียงไกร วบิูลย์ผล 7423 เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

10 นางปิยะพร หงษ์เงิน   5545 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการพิเศษ 

สังกัดกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กฯ 
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สหกรณ์ได้จัดให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2556 ลงคะแนนสรรหากรรมการด าเนินการ 

โดยท าเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรสรรหา แล้วน าไปหย่อนลงในหีบบัตรที่สหกรณ์ได้จัดเตรียมและตั้งไว้ในที่เปิดเผย 
ดังนั้น คณะกรรมการด าเนินการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจากกรรมการด าเนินการและ
สมาชิกจ านวนไม่เกิน 7 คน ท าหน้าที่ในการควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินการสรรหา ตรวจนับ และสรุปคะแนน  
แล้วเสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการต่อที่ประชุมใหญ่ โดยเรียงล าดับสูงสุดจากมากไป
น้อยจนครบจ านวนที่สหกรณ์ประกาศรับสมัครหรือตามจ านวนที่มีผู้สมัคร เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด าเนินการ  

จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 พิจารณาเลือกตั้ง ดังนี้ 

1) เลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ 1 ต าแหน่ง ประธานกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจะมีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง (วาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการซึ่งได้ลาออกก่อน
ครบวาระ) 

2) เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 8 ต าแหน่ง โดยการลงบัตรสรรหาจากสมาชิก และเสนอผลคะแนนการ
สรรหาให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการด าเนินการที่ได้รับการ
เลือกตั้งจะมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง 

เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

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

............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวำระที่ 4 พิจำรณำปรับเกณฑ์กำรถือหุ้นรำยเดือน
ของสมำชิก 

 

 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้อง
ช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2548 ข้อ 
3 สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือนของ
สมาชิก ดังต่อไปนี้ 

เงินได้รายเดือน (บาท) ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) 

ไม่เกิน 5,500   ไม่น้อยกว่า 15 

เกินกว่า 5,500 ถึง 6,500 ไม่น้อยกว่า 20 

เกินกว่า 6,500 ถึง 8,000 ไม่น้อยกว่า 25 

เกินกว่า 8,000 ถึง 10,000 ไม่น้อยกว่า 30 

เกินกว่า 10,000 ถึง 12,500 ไม่น้อยกว่า 40 

เกินกว่า 12,500 ถึง 20,000 ไม่น้อยกว่า 55 

เกินกว่า 20,000  ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 70 

ด้วยเกณฑ์การถือหุ้นดังกล่าวถือใช้มาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งสหกรณ์ ปี 2548 และเมื่อพิจารณาจากข้อมูล
สหกรณ์ออมทรัพย์โดยทั่วไป พบว่าเกณฑ์การถือหุ้นที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรมถือใช้นั้น ต่ ากว่าสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ทั่วไป ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการออมอย่างยั่งยืนและสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกได้มีเงินไว้ในยาม
เกษียณอายุราชการ และตรงกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวน
ส่วนแบ่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 

จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาปรับเกณฑ์การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกเป็นอัตราร้อยละ 4 ของ
เงินได้รายเดือนของสมาชิก 

 

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

.............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวำระที่ 5 รับทรำบสมำชิกเข้ำใหม่  
และลำออกจำกสหกรณ์ ประจ ำปี 2556 

 

 

ในรอบปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด มีจ านวนสมาชิกเข้าใหม่ ลาออก และ
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 ยอดสมาชิกยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 จ านวน 4,670 คน 
 สมัคร จ านวน 765 คน 
 ลาออก จ านวน 351 คน 
 สมาชิกคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน  5,084 คน 
 สมาชิกสามัญ จ านวน 2,791 คน 
 สมาชิกสมทบ จ านวน 2,293 คน 

สังกัด ยอดยกมา สมัครใหม่ ลาออก คงเหลือ 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 326 60 38 348 

2. กรมคุมประพฤติ 1,358 175 85 1,448 

3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 93 26 9 110 

4. กรมบังคับคดี 668 74 55 687 

5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1,180 204 79 1,305 

6. กรมราชทัณฑ์ 172 39 22 189 

7. ส านักงานกิจการยุติธรรม 56 10 4 62 

8. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 131 18 9 140 

9. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 449 67 20 496 

10. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 80 20 - 100 

11. ส านักงาน ปปท. 83 31 7 107 

12. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 6 5 1 10 

13. หน่วยพิเศษ (สมาชิกโอนราชการและน าส่งเงินเอง) 68 36 22 82 

รวมท้ังสิ้น 4,670 765 351 5,084 

เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

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

.............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวำระที่ 6 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี 2556 

 
 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ชุดที่ 9 ขอรายงานผลการ

ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เสนอที่ประชุม
เพ่ือทราบ ดังนี้ 

1. กำรบริหำรงำนตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ในรอบปี 2556 ได้รับการสนับสนุนและ
ร่วมมืออย่างดีจากสมาชิกสหกรณ์ ท าให้การบริหารงานสหกรณ์สามารถใช้เงินทุนทั้งจากภายในสหกรณ์จากทุนเรือน
หุ้นและเงินฝากของสมาชิกที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากแหล่งเงินทุนภายนอก ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ตั้งใจและมุ่งมั่นในการบริหารงานเพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสหกรณ์ ทั้งสมาชิกผู้ถือหุ้น ผู้กู้ยืมเงิน และผู้ฝากเงิน โดยมีผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2556 ดังต่อไปนี้  

1.1 สมำชิกสหกรณ์ 

สหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
ด้วยความสมัครใจ โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ดังนี้ 

 จ านวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  4,670 คน 
บวก จ านวนสมาชิกที่สมัครเข้าใหม่ระหว่างปี 765 คน 
หัก จ านวนสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพระหว่างปี 351 คน 

 จ านวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  5,084 คน 

ปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 มียอดสมาชิกสมัครเข้าใหม่ 765 คน คิดเป็นร้อยละ 16.38 
สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ 351 คน คิดเป็นร้อยละ 7.52 และมียอดสมาชิกคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 
5,084 คน เพ่ิมข้ึน 414 คน คิดเป็นร้อยละ 8.87 

1.2 ทุนเรือนหุ้น 

สหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการสะสมหุ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

 ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ านวน 155,982,640.00 บาท 
 ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ านวน  231,840,570.00 บาท 
 ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน  284,593,530.00  บาท 

ปี 2556 มีทุนเรือนหุ้นเพ่ิมข้ึนจาก ปี 2555 จ านวน 52,752,960.00บาท คิดเป็นร้อยละ 22.75 
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1.3 เงินรับฝำกจำกสมำชิก 

สหกรณ์ให้บริการเงินรับฝากจากสมาชิกประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝาก 
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ และเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมมากขึ้น ในปี 2556 สหกรณ์ได้ขยายประเภทเงินฝาก 
ให้หลากหลายตามความประสงค์ของสมาชิก โดยสหกรณ์ได้เพ่ิมบริการเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษเพ่ิมทรัพย์ สหกรณม์ีเงินรับฝากจากสมาชิก ดังนี้ 

 เงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ านวน 79,747,943.34    บาท 
 เงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ านวน 100,419,811.90 บาท 
 เงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 176,199,249.77 บาท 

ปี 2556 มีเงินรับฝากจากสมาชิกเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 จ านวน 75,779,437.87 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 75.46 

1.4 กำรให้บริกำรเงินกู้แก่สมำชิก 

สหกรณ์ได้ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก จ าแนกเป็นเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้สามัญ
โครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ าเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และเงินกู้พิเศษ โดยมีเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก ดังนี้ 

 เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 จ ำนวน 266,281,251.09 บำท 
 เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 จ ำนวน 445,088,202.08 บำท 
 เงินให้กูย้ืม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จ ำนวน 613,177,610.10 บำท 

ปี 2556 มีเงินให้กู้แก่สมาชิกเพ่ิมขึ้นจาก ปี 2555 จ านวน 168,089,408.02 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 37.77 

1.5 กำรลงทุนของสหกรณ์ 

สหกรณ์ได้น าเงินไปลงทุนในแหล่งเงินทุน โดยพิจารณาจากสภาพคล่องของสหกรณ์ และความ
เหมาะสมกบัผลตอบแทนที่จะได้รับ ดังนี้ 

 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน 231,500.00 บาท 
 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ ากัด จ านวน 10,000.00 บาท 

1.6 สินทรัพย์รวม  

จากผลการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด สหกรณ์มี
สินทรัพย์รวมซึ่งประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินกู้ เงินลงทุน และสินทรัพย์อ่ืน  ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 จ านวน 456,508,958.49 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 620,013,821.60 บาท  
มีสินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จ านวน 163,504,863.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.82 
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2. สรุปผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ตั้งแต่ปี 2548 ที่เริ่มก่อตั้งสหกรณ์
จนถึงปี 2556 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น โดยมีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้ 

รายการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

1. สมาชิก (ราย) 2,264 2,591 2,483 2,832 3,172 3,786 4,316 4,670 5,084 
  +14.44 (4.17) +4.06 +12.00 +19.35 +13.99 +8.20 +8.87 

2. ทุนเรือนหุ้น 6,616,820 22,471,650 38,631,450 56,652,955 79,359,200 107,808,260 155,982,640 231,840,570 52,752,960.00 
  -239.61 +71.91 +46.65 +40.08 +35.85 +44.69 +48.63 +22.75 

3. เงินรับฝาก - - 22,824,636 39,252,643 106,449,660 93,869,660 79,747,943 100,419,811 176,199,249.77 
    +71.97 +171.19 (11.81) (15.04) +25.92 +75.46 

4. เงินลงทุนในหุ้นกู้/ต๋ัว
สัญญาใช้เงินระยะยาว 

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

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

6. เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,740,748 30,870,947 46,148,671 86,747,038 133,866,569 185,760,405 266,281,251 445,088,202 613,177,610 
  +1,135.80 +49.49 +87.97 +54.32 +38.77 +43.35 +67.15 +37.77 

7. รายได้ 70,216 1,176,819 2,960,702 4,775,853 9,044,790 10,643,012 16,752,936 23,176,563 38,419,557 
  +1,575.99 +151.59 +61.31 +89.39 +17.67 +57.41 +38.34 +65.77 

8. ค่าใช้จ่าย 20,260 267,568 809,329 1,648,214 4,195,482 4,593,319 6,959,643 9,363,184 15,415,296 
  +1,220.61 +202.48 +103.65 +154.55 +9.48 +51.52 +34.53 +64.64 

9. ก าไรสุทธิ 49,955 909,250 2,151,373 3,127,638 4,849,308 6,049,692 9,793,293 13,813,378 23,004260.32 
  +1,720.13 +136.61 +45.38 +55.05 +24.75 +61.88 +41.05 +66.54 

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

11. เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ย
เงินกู้ 

- 5% 5.25% 5.25% 5.50% 5.50% 5.75% 6.00% 6.50% 

 

3. สิทธิประโยชน์ส ำหรับสมำชิก 

ในปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือการสงเคราะห์
แก่สมาชิกและครอบครัว จ านวนทั้งสิ้น 195,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และจ่ายเงินทุน
สาธารณประโยชน์ จ านวนทั้งสิ้น 144,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว 
1) ทุนสวัสดิการเพ่ือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จ านวน 8 ราย  

จ านวนเงิน 73,000 บาท 
2) สมาชิกเจ็บป่วยโดยเข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ใน จ านวน 48 คน จ านวนเงิน 48,000 บาท 
3) สมาชิกขอรับสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จ านวน 37 ราย จ านวนเงิน 74,000 บาท 

ทุนสาธารณประโยชน์ 
1) ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จ านวน 55 ราย จ านวนเงิน 115,000 บาท  
- จัดสรรทุนเรียนดีให้แก่บุตรสมาชิก จ านวน 28 ราย เป็นเงิน 65,000 บาท 
- จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก จ านวน 24 ราย เป็นเงิน 50,000 บาท 
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2) ทุนช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกผู้ประสบภัยน้ าท่วม จ านวน 9 ราย จ านวนเงิน 18,000 บาท 
3) เงินสนับสนุนการแข่งกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม จ านวนเงิน 10,000 บาท 
4) บริจาคเงินท าบุญถวายพระกฐินพระราชทานส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จ านวนเงิน  

1,500 บาท 

เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 

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

.............................................................................................................................................................. 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2556 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 

 
จ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ ปี 2556 จ ำแนกตำมหน่วยงำน 
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ทุนเรือนหุ้น 
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เงินให้กู้แก่สมำชิก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินทรัพย์รวม 
ก่สก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

2.74
33.81 40.65 

88.77 
133.87 

185.76 

266.28 

445.09 

613.18 

         

-

100.00 

200.00 

300.00 

400.00 

500.00 

600.00 

700.00 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

6.69 32.99 
64.19 99.77 

191.94 209.79 

287.30 

456.51 

620.01 

         



รายงานกิจการประจ าปี 2556 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

29 

 
 

รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย ก ำไรสุทธิ 
รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย ก ำไรสุทธิ  
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ระเบียบวำระที่ 7 รับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำร
สหกรณ์ ประจ ำปี 2556 

 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2555 ได้จัดท ารายงานการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2556 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมา
พร้อมนี้ 

รำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำร 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 

ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 

เรียน ที่ประชุมใหญส่หกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  
ได้เลือกตั้งข้าพเจ้านางสาวภาวนา ธรรมลักษมี , นางธนัฏฐพรมนต์ ภูคงผา และนางสาวกัญญาภัค ศรีโชค เป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนแล้ว  
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี โดยสรุปดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ 
1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี และการควบคุมการเงิน 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์ 

2. ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 
2.2 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.4 ตรวจสอบการควบคุมเงินตามระเบียบและข้อก าหนดสหกรณ์ 
2.5 การตรวจสอบใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง 

3. ผลกำรตรวจสอบ 

3.1 กำรบริหำรงำนของสหกรณ์ 
3.1.1 สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี จ านวน 4,670 ราย ระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น จ านวน 765 ราย และออก

จากการเป็นสมาชิก จ านวน 351 ราย ณ วันสิ้นปีมีสมาชิกคงเหลือ จ านวน 5,084 ราย สมาชิกเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
จ านวน 414 ราย คิดเปน็ร้อยละ 8.87 
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 การรับสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพถือปฏิบัติตามข้อบังคับและเป็นไปตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ 
3.1.2 ในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ 38,419,557.19 บาท (มากกว่าประมาณการ คิดเป็นร้อยละ 17.64) 

ค่าใช้จ่าย 15,415,296.87 บาท (มากกว่าประมาณการ คิดเป็นร้อยละ 16.08) และผลการด าเนินงานมีก าไรสุทธิ 
23,004,260.32 บาท (มากกว่าประมาณการ คิดเป็นร้อยละ 18.71) เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 9,190,881.47 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.54 

 คณะกรรมการด าเนินการได้ติดตามผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายมากกว่า
ประมาณการเพราะมีรายจ่ายผูกพันสูงกว่าประมาณการ คิดเป็นร้อยละ 61.30 เนื่องจากเจ้าหนี้เงินกู้เพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อน คิดเป็นร้อยละ 51.46 และเจ้าหนี้เงินรับฝาก (เงินรับฝากจากสมาชิก) เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 75.46 

3.2  ด้ำนกำรบริหำรงำน 
3.2.1 สหกรณ์มีการก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านต่างๆ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ และเป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ 

3.2.2 คณะกรรมการด าเนินการมีการประชุมเพ่ือพิจารณาการด าเนินงาน ความเคลื่อนไหวของธุรกิจสหกรณ์
เป็นประจ า และมีคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย รวมทั้งมีการ
ก าหนดโครงสร้างของสหกรณ์และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ตลอดทั้งมีการปรับปรุงระเบียบต่างๆ ให้
ทันสมัย 

3.3 กำรบัญชี 
สหกรณ์ได้จัดท าบัญชีตามระบบบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ซึ่งบันทึกในโปรแกรมระบบงานสหกรณ์

ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด โดยมีการจัดท าบัญชีย่อย และทะเบียนต่างๆ ตรงกับบัญชีคุมยอด รวมทั้งได้
เสนอรายงานทางบัญชีต่อคณะกรรมการด าเนินการทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

3.4. กำรเงิน 
3.4.1 การเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบที่ให้เก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกินวันละ 10,000 บาท โดยมีตู้

นิรภัยในการเก็บรักษา ทั้งนี้ ณ วันสิ้นปีสหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ จ านวน 7,159.50 บาท 
3.4.2 การรับจ่ายเงินเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ และอยู่ภายใต้งบประมาณรายจ่ายที่ประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี การจ่ายเงินของสหกรณ์มีการอนุมัติโดยผู้มีอ านาจ 

3.5 ด้ำนสินเชื่อ 
การกู้เงินและการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก โดยทั่วไปเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม 

จ ากัด โดยระหว่างปีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังนี้ 
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2,073 สัญญา จ านวนเงิน 40,525,904.58 บาท 
(2) เงินกู้สามัญ 1,251 สัญญา จ านวนเงิน 396,606,721.46 บาท 

รวม 3,324 สัญญา จ านวนเงิน 437,132,626.04 บาท 
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ณ วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ ดังนี้ 

(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1,043 สัญญา จ านวนเงิน 16,485,417.82 บาท 
(2) เงินกู้สามัญ 2,415 สัญญา จ านวนเงิน 596,692,192.28 บาท 

รวม 3,458 สัญญา จ านวนเงิน 613,177,610.10 บาท 

3.6 ด้ำนกำรลงทุน 
เงินลงทุนคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จ านวนเงิน 241,500.00 บาท ประกอบด้วย 

(1) เงินลงทุน-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวนเงิน 231,500.00 บาท 
(2) เงินลงทุน-ชุมนุมไอซีที จ านวนเงิน 10,000.00 บาท 

3.7 ด้ำนเงินรับฝำก 
การรับฝากเงินจากสมาชิก โดยทั่วไปเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ณ  

วันสิ้นปีมียอดเงินฝากเป็นเงินทั้งสิ้น 176,199,249.77 บาท จ านวน 5,679 บัญชี โดยแยกเป็นบัญชีเงินฝาก ดังนี้ 
(1) ออมทรัพย์พิเศษ 402 บัญช ี จ านวนเงิน 59,683,298.26 บาท 
(2) ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 658 บัญช ี จ านวนเงิน 13,267,565.30 บาท 
(3) ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มทรัพย์ 147 บัญช ี จ านวนเงิน 102,336,997.13 บาท 
(4) ออมทรัพย์ 4,472 บัญช ี จ านวนเงิน  911,389.08 บาท 

3.8 ด้ำนทุน  
3.8.1 ทุนเรือนหุ้น 

ทุนเรือนหุ้นปกติ ยกมาแต่ต้นปี 2556 จ านวน 231,840,570.00 บาท ระหว่างปีเพ่ิมขึ้น จ านวน 
52,752,960.00 บาท ณ วันสิ้นปี มีค่าหุ้นจ านวน 284,593,530.00 บาท ทุนเรือนหุ้นเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 22.75 

การเก็บค่าหุ้นและการจ่ายคืนค่าหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับและมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
3.8.2 ทุนส ารองและทุนสะสมของสหกรณ ์

ทุนส ารองก าหนดให้ถอนไปใช้ได้กรณีชดเชยการขาดทุนของสหกรณ์เท่านั้น โดยต้องจัดสรรไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 

ทุนสะสมประกอบด้วย ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  ทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปันผล ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ และทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือทุนอ่ืนๆ 

ระหว่างปี 2556 มีรายการเคลื่อนไหวของทุนส ารองและทุนสะสม ดังนี้ 

รำยกำร ยอดยกมำต้นป ี เพ่ิมระหว่ำงปี ลดลงระหว่ำงปี คงเหลือ 
ทุนส ำรอง 
ทุนสะสม  
- ทุนสำธำรณประโยชน์ 
- ทุนเพื่อกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์ 
- ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล 
- ทุนสวัสดิกำรเพื่อกำรสงเครำะห์ 
- ทุนเพื่อจัดจั้งส ำนักงำนหรือทุนอื่นๆ 

2,785,221.49 
943,886.03 
518,840.00 
20,000.00 

153,189.50 
246,856.53 

5,000.00 

1,394,747.40 
419,027.82 
286,677.82 
20,000.00 
20,000.00 
82,350.00 
10,000.00 

- 
375,350.00 
145,500.00 

- 
- 

229,850.00 
- 

4,166,791.07 
987,563.85 
660,017.82 
40,000.00 

173,189.50 
99,356.53 
15,000.00 

รวมทุนส ำรองและทุนสะสม 3,729,107.52 1,813,775.22 375,350.00 5,154,354.92 
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การจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ว่าด้วยการใช้เงินทุน

สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2550 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพ่ือการ
สงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2551 

3.9 กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 
ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ปี 2556 สามารถพิจารณาได้จากอัตราส่วนทางการเงิน โดยการวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวเลขทางบัญชี ปี พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับตัวเลขทางบัญชี ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้    

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ปี พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2555 

 ปี 2555 ปี2556 เพ่ิม/ลด ผลกำรด ำเนินงำน ปี พ.ศ. 2556 

หมวดโครงสร้ำงทำงกำรเงิน     

1. อัตรำส่วนลุกหนี้เงินกู้ทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์
รวม (ร้อยละ) 

97.50 98.90 1.40 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมำชิกร้อยละ 98.90 ของสินทรัพย์ทั้งหมด และเพิ่มขึ้น
จำกปกี่อนร้อยละ 1.40 

2. อัตรำส่วนเงินรับฝำกต่อสินทรัพย์รวม 
(ร้อยละ) 

22.00 28.42 6.42 สหกรณ์มีเงินรับฝำกร้อยละ 28.42 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ทั้งหมด และ
เพิ่มขึ้นจำกปกี่อนร้อยละ 6.42 

3. อัตรำส่วนทุนเรือนหุ้นต่อสินทรัพย์รวม 
(ร้อยละ) 

50.79 45.90 -4.89 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นร้อยละ 45.9 เมื่อเปรียบเทียบกบัสินทรัพย์ทั้งงหมด 
และลดลงจำกปีกอ่นร้อยละ 4.89 

4. อัตรำส่วนเงินกู้ภำยนอกต่อสินทรัพย์
รวม (ร้อยละ) 

18.80 20.97 2.17 สหกรณ์มีกำรกูย้ืมจำกภำยนอกร้อยละ 20.97 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์
ทั้งหมด และเพิ่มขึ้นจำกปกี่อนร้อยละ 2.17 

5. อัตรำส่วนทุนส ำรองต่อทุนเรือนหุ้น 
(ร้อยละ) 

1.20 1.47 0.27 สหกรณ์มีทุนส ำรองร้อยละ 1.47 เมื่อเปรียบเทียบกับทุนเรือนหุ้น และเพิ่มขึ้น
จำกปกี่อนร้อยละ 0.27 (อัตรำส่วนน้ีหำกยิ่งสูงมำก แสดงถงึสมำชิกผู้เป็น
เจ้ำของทุนเรือนหุ้นจะได้รับกำรคุ้มครองมำกขึ้นหำกสหกรณ์เกิดภำวะ
ขำดทุน) 

หมวดสภำพคล่องทำงกำรเงิน     

- อัตรำส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนี้สิน
หมุนเวียน (เท่ำ) 

0.44 0.40 -0.40 สหกรณ์มีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีร้ะยะสั้นหรือสภำพคล่อง 0.40 เท่ำ 
และลดลงจำกปีกอ่น 0.04 เท่ำ 

หมวดประสิทธภิำพกำรท ำรำยได้     

1. อัตรำส่วนก ำไรสุทธิต่อทุนเรือนหุ้น  
(ร้อยละ) 

5.96 8.08 2.12 สหกรณ์มีควำมสำมำรถในกำรหำผลตอบแทนให้กับสมำชกิผู้ถือหุ้นร้อยละ 
8.08 และเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 2.12 

2. อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยบริหำรต่อสินทรัพย์
รวม (ร้อยละ) 

0.90 0.81 -0.09 สหกรณ์มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนร้อยละ 0.81 เมื่อเปรียบเทียบกับ
สินทรัพย์รวมร้อยละ 0.81 และลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 0.09 (อัตรำส่วนต่ ำ
แสดงว่ำประสิทธภิำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนค่ำใช้จ่ำยมปีระสิทธภิำพดี) 

หมวดคุณภำพสินทรัพย์รวมและกำรปอ้งกันควำมเสี่ยง    

1. อัตรำส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อ
ลูกหนี้เงินให้กู้ทั้งสิ้น 

- - - สหกรณ์ไม่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ ตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ว่ำดว้ย
กำรจัดชั้นคุณภำพลกูหนี้เงินกู้และกำรเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 

2. อัตรำส่วนสินทรัพย์ถำวรต่อทุนส ำรอง 
(เท่ำ) 

0.12 0.07 -0.05 สหกรณ์มีกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร 0.07 เท่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับทุน
ส ำรอง และลดลงจำกปกี่อน 0.05 เท่ำ 

3. อัตรำส่วนเงินที่ให้สมำชิกกู้ต่อทุนเรือน
หุ้นและทุนส ำรอง (เท่ำ) 

1.90 2.12 0.22 สหกรณ์มีกำรใช้เงินทุนในรูปของกำรให้สมำชิกกู้ 2.12 เท่ำ และเพิ่มขึ้นจำกปี
ก่อน 0.22 เท่ำ 
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หมวดควำมเจริญเตบิโต     

1. อัตรำกำรเจริญเติบโตของทุนเรือนหุ้น
(ร้อยละ) 

48.63 18.54 -30.09 สหกรณ์มีกำรเจริญเติบโตของทุนเรือนหุน้ร้อยละ 18.54 และลดลงจำกปีก่อน
ร้อยละ 30.09 

2. อัตรำกำรเจริญเติบโตของทุนส ำรอง
(ร้อยละ) 

54.99 33.97 -21.62 สหกรณ์มีกำรเจริญเติบโตของทุนส ำรองร้อยละ 33.37 และลดลงจำกปีก่อน
ร้อยละ 21.62 (อัตรำส่วนที่สูงจะแสดงถึงสหกรณ์มีควำมมั่นคงสูง) 

 

4. กำรให้ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ 

ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชี และสินเชื่อ รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ โดยมีการควบคุมการเข้าถึงการใช้งานการปฏิบัติงานตาม
แนวทาง/หลักเกณฑ์ที่โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ก าหนดไว้ ทั้งนี้ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและกรณีมีข้อเสนอแนะได้ติดตามผลการปฏิบัติ ซึ่งฝ่าย
จัดการได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการด้วยแล้ว 

 

(นางสาวภาวนา ธรรมลักษมี) 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 

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

.............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติงบดุล งบก ำไรขำดทุน  
และงบกระแสเงินสด ประจ ำปี 2556 

 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงนายสุรชา ศุภารักษ์สืบวงศ์ ผู้สอบบัญชีที่สหกรณ์เลือกตั้งและนายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้ง ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายระเบียบวาระนี ้

เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

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

.............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิ  
ประจ ำปี 2556 

 
 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 สหกรณ์มีก าไรสุทธิจ านวน 23,004,260.32 บาท (ยี่สิบสามล้านสี่พัน
สองร้อยหกสิบบาทสามสิบสองสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 9 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรก าไรสุทธิ
ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556 ข้อ 27 จึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2556 เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2556 ดังนี้ 

รำยกำรจัดสรรก ำไรสุทธิ ปี 2556 % ปี 2555 % 

ก ำไรสุทธิ 23,004,260.32 100.00 13,813,378.85 100.00 

1. ทุนส ำรอง  3,450,639.05 15.00 1,381,569.58 10.00 
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของก ำไรสทุธิ)     

2. ค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณฯ์ 10,000.00 0.04 10,000.00 0.07 
(ไม่เกินร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ แต่ไมเ่กิน 10,000 บำท)     

3. เงินปันผลตำมหุ้นที่ช ำระแล้ว ตำมส่วนแห่งระยะเวลำ  
(ไม่เกินร้อยละ 10 ตำมกฎกระทรวง) 
ปี 2556 อัตรำร้อยละ 5.75  (ปี 2555 ร้อยละ 5.75) 

14,361,601.86 62.43 10,402,551.90 75.32 

4. เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ยมืที่สมำชิกจ่ำยระหว่ำงปี  
ปี 2556 อัตรำร้อยละ 6.50  (ปี 2555 ร้อยละ 6.00) 

2,465,424.50 10.72 1,350,472.37 9.78 

5. โบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่  
(ไม่เกินร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ) 

547,579.00 2.38 299,785.00 2.17 

6. ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล  
(ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น) 

460,085.21 2.00 20,000.00 0.14 

7. ทุนเพื่อกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์  
(ไม่เกินร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ)  

115,021.30 0.50 20,000.00 0.14 

8. ทุนสำธำรณประโยชน์  
(ไม่เกินร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ) 

414,076.69 1.80 269,000.00 1.95 

9. ทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและ
ครอบครัว (ไม่เกินร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ) 

414,076.69 1.80 50,000.00 0.36 

10. ทุนเพื่อจัดตั้งส ำนักงำนหรือทุนอื่นๆ  
เพื่อเสรมิสร้ำงควำมมั่นคงให้แกส่หกรณ ์

765,756.02 3.33 10,000.00 0.07 
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 การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในปี 2556 หลังจากหักเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกได้รับเป็นดังนี้ 

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืม (อัตราเฉลี่ยของเงินกู้ทุกประเภท) ร้อยละ 6.53 ต่อปี   
หัก เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก (ร้อยละ 6.50 ของดอกเบี้ยเงินให้กู้) ร้อยละ 0.42 ต่อปี   
ดอกเบีย้เงินให้สมาชิกกูย้ืม (สุทธิ) ที่สมาชิกจ่ายในปี 2556 ร้อยละ 6.11 ต่อปี  

หมายเหต ุ สหกรณ์ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้เงินกู้ขึ้นรอ้ยละ 0.50 ต่อป ีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 
- เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 7.50 
- เงินกู้สามัญ ร้อยละ 7.50  
- เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ (เอนกประสงค์) ร้อยละ 6.00 
- เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม ร้อยละ 5.00 
- เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อช าระหนีบ้ัตรเครดิต ร้อยละ 6.50 
- เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษาฯ ร้อยละ 6.50 
- เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซ้ืออาวธุปืน ร้อยละ 7.50 (เร่ิมโครงการ 11 กันยายน 2556) 

 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2556 จ านวน 23,004,260.32 บาท ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้ 

1) จัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ร้อยละ 15.04 ของก าไรสุทธิ  

  ร้อยละ ยอดจัดสรร ยอดยกมา รวมท้ังสิ้น 
1.1) ทุนส ารอง   15.00 3,450,639.05   4,179,968.89 7,630,607.94 
1.2) ค่าบ ารุงสันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   0.04     10,000.00     
 รวม 15.04 3,460,639.05   

2) จัดสรรใหส้มาชิกสหกรณ์โดยตรง ร้อยละ 73.15 ของก าไรสุทธิ 

  ร้อยละ ยอดจัดสรร   
2.1) เงินปันผล 62.43 14,361,601.86   
2.2) เงินเฉลีย่คืน 10.72 2,465,424.50   
 รวม 73.15 16,827,026.36   

3) จัดสรรเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก ร้อยละ 9.43 ของก าไรสุทธิ 

  ร้อยละ ยอดจัดสรร ยอดยกมา รวมท้ังสิ้น 
3.1) ทุนรักษาระดับอตัราเงินปันผล 2.00 460,085.21 173,189.50 633,274.71 
3.2) ทุนเพื่อการศึกาอบรมทางสหกรณ ์ 0.50 115,021.30 40,000.00 155,021.30 
3.3) ทุนสาธารณประโยชน ์ 1.80 414,076.69 646,840.00 1,060,916.69 
3.4) ทุนสวสัดกิารหรือการสงเคราะห ์ 1.80 414,076.69 99,356.53 513,433.22 
3.5) ทุนเพื่อจดัตั้งส านักงานหรือทนุอื่นๆ 3.33 765,756.02 15,000.00 780,756.02 
 รวม 9.43 2,169,015.91 974,386.03 3,143,401.94 

4) จัดสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร้อยละ 2.38 ของก าไรสุทธิ   

  ร้อยละ ยอดจัดสรร   
4.1) โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที ่ 2.38 547,579.00   
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เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม .............................................................................................................................................................. 

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

เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ 0.04% 

เป็นของสมาชิก 73.15% 

เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ 2.38% 

เป็นผลประโยชน์ของสมาชิก 9.43% 

เป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 15% 
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ระเบียบวำระที่ 10 พิจำรณำอนุมัติแผนงำน  
และงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2557 

 
 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 ข้อ 71 (7) ก าหนดให้ที่ประชุม
ใหญ่ มีอ านาจพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ ์

สหกรณ์ขอเสนอแผนนโยบาย และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2557 ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา ดังนี้ 

แผนนโยบายปี 2557 

1. การด าเนินงาน 

 สหกรณ์จะด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ เพ่ือส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมแก่สมาชิก สร้างความม่ันคงทางด้านการเงิน และรักษาสภาพคล่องทางการเงิน โดยส่งเสริมให้สมาชิกสะสม
ทุนเรือนหุ้นเพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งจะมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และจะน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาให้บริการแก่สมาชิก 

2. การส่งเสริมการออมทรัพย์ 

 สหกรณ์มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการสะสมทุนเรือนหุ้น และการรับฝากเงินจากสมาชิก 
โดยมีเงินฝาก 4 ประเภท ได้แก่ เงินฝากออมทรัพย์ เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินรับฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ และ
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพ่ิมทรัพย์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร ทั้งนี้ก็จะค านึงถึงต้นทุนของสหกรณ์เป็นส าคัญ 

3. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 

 สหกรณ์มีนโยบายในการบริการเงินกู้ที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนส าหรับสมาชิกที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน อีกทั้งยังได้จัดให้มีโครงการเงินกู้พิเศษ เพ่ือวัตถุประสงค์
โดยเฉพาะ เช่น เพ่ือการศึกษาของสมาชิกและบุตรของสมาชิก เพ่ือช าระบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วน
บุคคล เพ่ือซื้ออาวุธปืน เป็นต้น 

งบประมาณรายรับ รายจ่าย และก าไรสุทธิ ประจ าปี 2557 

1) ประมาณการรายได้ 50,584,200.00 บาท 

2) ประมาณการค่าใช้จ่าย 22,818,000.00 บาท 
2.1) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากสมาชิก 15,575,000.00 บาท 
2.2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 7,243,000.00 บาท 

2.2.1) เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 2,720,000.00 บาท 
2.2.2) ค่าตอบแทน 715,000.00 บาท 
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2.2.3) ค่าใช้สอย  3,408,000.00 บาท 
2.2.4) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์  400,000.00 บาท 

3) ประมาณการก าไรสุทธิ 27,766,200.00 บาท 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 
งบประมำณรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย และก ำไรสุทธิ  

ประจ ำปี 2557 (ปีบัญชีตั้งแต่วันที ่1 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2557) 

งบประมาณ 

ปีบัญชี 2556 ปีบัญชี 2557   

งบประมาณ รายได้/ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง สูง (ต่ า) กว่างบประมาณ  เสนอตั้งงบประมาณ  เพิ่ม (ลด) จากยอดจริงปีก่อน 

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % 

รายได้               

1. ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม 32,458,000.00 99.38 38,265,065.53 117.89 5,807,065.53 17.89 50,468,200.00 99.77 12,203,134.47 31.89 

1.1 เงินกู้สามัญ 31,660,000.00 96.94 37,372,614.46 118.04 5,712,614.46 18.04 49,068,200.00 97.00 11,695,585.54 31.29 

1.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 798,000.00 2.44 892,451.07 111.84 94,451.07 11.84 1,400,000.00 2.77 507,548.93 56.87 

2. ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 100,000.00 0.31 46,740.17 46.74 -53,259.83 -53.26 50,000.00 0.10 3,259.83 6.97 

3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000.00 0.09 35,600.00 118.67 5,600.00 18.67 38,000.00 0.08 2,400.00 6.74 

4. รายได้อื่น 71,000.00 0.22 72,151.49 101.62 1,151.49 1.62 28,000.00 0.06 -44,151.49 -61.19 

รวมรายได้ (1) 32,659,000.00 100.00 38,419,557.19 117.64 5,760,557.19 14.99 50,584,200.00 100.00 12,164,642.83 31.66 

ค่าใช้จ่าย       
 

            

1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 6,438,000.00 48.48 10,384,571.23 161.30 3,946,571.23 61.30 15,575,000.00 68.26 5,190,428.77 49.98 

1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 2,488,000.00 18.74 6,438,135.73 258.77 3,950,135.73 158.77 6,405,000.00 28.07 33,135.73 -0.51 

1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 3,950,000.00 29.74 3,946,435.50 99.91 -3,564.50 -0.09 9,170,000.00 40.19 5,223,564.50 132.36 

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 6,842,000.00 51.52 5,030,725.64 73.53 -1,811,274.36 -26.47 7,243,000.00 31.74 2,212,274.36 43.98 

รวมค่าใช้จ่าย (2) 13,280,000.00 100.00 15,415,296.87 116.08 2,135,296.87 16.08 22,818,000.00 100.00 7,402,703.13 48.02 

ก าไรสุทธิ (1) - (2) 19,379,000.00 59.34 23,004,260.32 118.71 3,625,260.32 18.71 27,766,200.00 54.89 4,761,939.68 20.70 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน       
 

            

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง       
 

        
 

  

1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่   2,110,500.00 30.84 1,757,331.94 83.27 -353,168.06 -16.73 2,400,000.00 33.14 642.668.06 36.57 

1.2 ค่าครองชีพ 79,000.00 1.15 83,576.61 105.79 4,576.61 5.79 70,000.00 0.97 -13,576.61 -16.24 

1.3 ส ารองบ าเหน็จ 240,500.00 3.52 182,080.00 75.71 -58,420.00 -24.29 250,000.00 3.45 67,920.00 37.30 

รวมหมวดเงินเดือนฯ 2,430,000.00 35.51 2,022,988.55 83.25 -407,011.45 -16.75 2,720,000.00 37.55 697,011.45 34.45 

2. หมวดค่าตอบแทน       
        

2.1 ค่าล่วงเวลา 90,000.00 1.32 49,950.93 55.50 -40,049.07 -44.50 100,000.00 1.38 50,049.07 100.20 

2.2 ค่าตรวจสอบกิจการ 15,000.00 0.22 15,000.00 100.00 - - 15,000.00 0.21 - - 

2.3 ค่าตรวจสอบบัญชี 60,000.00 0.88 50,000.00 83.33 -10,000.00 -16.67 60,000.00 0.83 10,000.00 20.00 

2.4 ค่าเบี้ยประชุม 350,000.00 5.12 247,000.00 70.57 -103,000.00 -29.43 350,000.00 4.83 103,000.00 41.70 

2.5 ค่าตอบแทนหน่วยเรียกเก็บ 123,000.00 1.80 119,440.00 97.11 -3,560.00 -2.89 130,000.00 1.79 10}560.00 8.84 

2.6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 60,000.00 0.88 - - -60,000.00 -100.00 60,000.00 0.83 60,000.00 100.00 

รวมค่าตอบแทน 698,000.00 10.22 481,390.93 68.97 -216,609.07 -31.03 715,000.00 9.87 233,609.07 48.53 
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งบประมาณ 

ปีบัญชี 2556 ปีบัญชี 2557   

งบประมาณ รายได้/ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง สูง (ต่ า) กว่างบประมาณ  เสนอตั้งงบประมาณ  เพิ่ม (ลด) จากยอดจริงปีก่อน 

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % 

3. หมวดค่าใช้สอย     
        

3.1 ค่าอบรมสัมมนา 600,000.00 8.77 81,832.00 13.64 -518,168.00 -86.36 500,000.00 6.90 418,168.00 511.01 

3.2 ค่ารับรอง 30,000.00 0.44 29,337.14 97.79 -662.86 -2.21 40,000.00 0.55 10,662.86 36.35 

3.3 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 84,000.00 1.23 61,987.42 73.79 -22,012.58 -26.21 100,000.00 1.38 38,012.58 61.32 

3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 1,800,000.00 26.30 1,582,545.00 87.92 -217,455.00 -12.08 1,900,000.00 26.23 317,455.00 20.06 

3.5 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 150,000.00 2.19 74,141.05 49.43 -75,858.95 -50.57 160,000.00 2.21 85,858.95 115.80 

3.6 ค่าไปรษณีย์ 100,000.00 1.46 83,094.00 83.09 -16,906.00 -16.91 70,000.00 0.97 -13,094.00 -15.76 

3.7 ค่าโทรศัพท ์ 40,000.00 0.58 41,175.53 102.94 1,175.53 2.94 72,000.00 0.99 30,824.47 74.86 

3.8 ค่าเบี้ยเลี้ยงยานพาหนะ 20,000.00 0.29 24,780.20 123.90 4,780.20 23.90 30,000.00 0.41 5,219.80 21.06 

3.9 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

91,000.00 1.33 61,183.00 67.23 -29,817.00 -32.77 100,000.00 1.38 38,817.00 63.44 

3.10 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

4,000.00 0.06 779.00 19.48 -3,221.00 -80.53 5,000.00 0.07 4,221.00 541.85 

3.11 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 36,000.00 0.53 22,259.00 61.83 -13,741.00 -38.17 48,000.00 0.66 25,741.00 115.64 

3.12 ค่าใช้จ่ายสรรหาบุคลากร 10,000.00 0.15 - - -10,000.00 -100.00 10,000.00 0.14 10,000.00 100.00 

3.13 ค่าใช้จ่ายเร่งรัดหนี้สิน 100,000.00 1.46 - - -100,000.00 -100.00 100,000.00 1.38 100,000.00 100.00 

3.14 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 60,000.00 0.88 41,690.00 69.48 -18,310.00 -30.52 46,000.00 0.64 4,310.00 10.34 

3.15 ค่าใช้จ่ายอื่น 50,000.00 0.73 10,550.06 21.11 -39,444.94 -78.89 50,000.00 0.69 39,444.94 373.71 

3.16 ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ สนง. 50,000.00 0.73 - - -50,000.00 -100.00 40,000.00 0.55 40,000.00 100.00 

3.17 ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม
สหกรณ์ 

- - - - - - 60,000.00 0.83 60,000.00 100.00 

3.18 ค่าพัฒนาระบบโอนเงินฝาก - - - - - - 17,000.00 0.23 17,000.00 100.00 

3.19 ค่าปรับปรุงสถานที่ท าการ 30,000.00 0.44 27,397.00 91.32 -2,603.00 -8.68 60,000.00 0.83 32,603.00 119.00 

     รวมค่าใช้สอย 3,255,000.00 47.57 2,142,755.40 65.83 -1,112,244.60 -34.17 3,408,00.00 47.05 1,265,244.60 59.05 

4. หมวดค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และแบบพิมพ์         

4.1 ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ 200,000.00 2.92 139,602.26 69.80 -60,397.74 -30.20 150,000.00 2.07 10,397.74 7.45 

4.2 ค่าเสื่อมราคา 259,000.00 3.79 243,988.50 94.20 -15,011.50 -5.80 250,000.00 3.45 6,011.50 2.46 

รวมค่าวัสดุฯ 459,000.00 6.71 383,590.76 83.57 -75,409.24 -16.43 400,000.00 5.52 16,409.24 4.28 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 6,841,000.00 100.00 5,030,725.64 73.53 -1,811,274.36 -26.47 7,243,000.00 100.00 2,212,274.36 43.98 

งบลงทุน                     

5. หมวดอุปกรณ์ครุภัณฑ์                 
 

  

5.1 โปรแกรมเสริมระบบงานฯ 50,000.00 12.82 48,150.00 96.30 -1,850.00 -3.70 - - -48,150.00 -100.00 

5.2 โปรแกรมระบบงาน ATM 130,000.00 33.33 - - -130,000.00 -100.00 200,000.00 62.50 200,000.00 100.00 

5.3 ระบบจัดเก็บเอกสาร 55,000.00 14.10 - - -55,000.00 -100.00 - - - - 

5.4 เครื่องโปรเจคเตอร์ 20,000.00 5.13 - - -20,000.00 -100.00 - - - - 

5.5 เครื่องพิมพ์ All in one 15,000.00 3.85 6,990.00 46.60 -8,010.00 -53.40 - - -6,990.00 -100.00 

5.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 60,000.00 15.38 59,278.00 98.80 -722.00 -1.20 60,000.00 18.75 722.00 1.22 

5.7 เครื่องคอมพิวเตอร์ NB 30,000.00 7.69 28,569.00 95.23 -1,431.00 -4.77 - - -28,569.00 -100.00 

5.8 โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 3,000.00 0.77 2,599.00 86.63 -401.00 -13.37 - - -2,599.00 -100.00 
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งบประมาณ 

ปีบัญชี 2556 ปีบัญชี 2557   

งบประมาณ รายได้/ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง สูง (ต่ า) กว่างบประมาณ  เสนอตั้งงบประมาณ  เพิ่ม (ลด) จากยอดจริงปีก่อน 

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % 

5.9 เครื่องนับธนบัตร 15,000.00 3.85 12,500.00 83.33 -2,500.00 -16.67 - - -12,500.00 -100.00 

5.10 เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 7,000.00 1.79 4,750.00 67.86 -2,250.00 -32.14 - - -4,750.00 -100.00 

5.11 External Hardisk 5,000.00 1.28 2,590.00 51.80 -2,410.00 -48.20 - - -2,590.00 -100.00 

5.12 ระบบป้องกันไวรัส - - - - - - 20,000.00 6.25 20,000.00 100.00 

5.13 เช่าซื้อเครื่องพิมพ์ระบบ 
Multi functin 

- - - - - - 40,000.00 12.50 40,000.00 100.00 

รวมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 390,000.00 100.00 165,426.00 42.42 -224,574.00 -57.58 320,000.00 100.00 154,574.00 93.44 

รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 7,232,000.00 100.00 5,196,151.64 71.85 -2,035,848.36 -28.15 7,563,000.00 100.00 2,366,848.36 45.55 

           
หมายเหตุ หากรายจ่ายรายการใดไม่พอ ให้ถัวเฉลีย่ได้ภายในวงเงินรวมคา่ใช้จา่ยของหมวดนัน้ๆ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 

รำยละเอียดประกอบกำรเสนอตั้งงบประมำณรำยได้และค่ำใช้จ่ำย ประจ ำปี 2557 
 

ประมำณกำรรำยได้ 50,584,200.00 บำท 

1. ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้สมำชิกกู้ยมื 50,468,200.00 บำท 

1.1 ดอกเบี้ยรับเงินกู้สำมัญ 49,068,200.00 บำท  

1.1.1 เงินกู้สามัญ คงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 จ านวน 592,459,463.71 บาท ประมาณการระหว่างปีมีผู้ขอกู้เฉลี่ย
เดือนละ 30,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี คิดเป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ประจ าปี 2557 
ประมาณ 48,800,000 บาท 

1.1.2 เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ (อเนกประสงค์) คงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 จ านวน 238,422 บาท  
ปิดโครงการแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 จึงไม่มีการปล่อยกู้ระหว่างปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี คิดเป็น
รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโครงการฯ ประจ าปี 2557 ประมาณ 5,200 บาท 

1.1.3 เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยน้ าท่วม คงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 จ านวน 
1,588,978 บาท ปิดโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 จึงไม่มีการปล่อยกู้ระหว่างปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
5.00 ต่อปี คิดเป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโครงการฯ ประจ าปี 2557 ประมาณ 22,000 บาท 

1.1.4 เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อช าระหนี้บัตรเครดิต คงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 จ านวน 1,785,541 บาท  
(เริ่มโครงการตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2555 วงเงินโครงการ 10 ล้านบาท) ประมาณการระหว่างปีมีผู้ขอกู้เฉลี่ยเดือนละ 
150,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี คิดเป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโครงการฯ ประจ าปี 2557 
ประมาณ 142,000 บาท 

1.1.5 เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุตร คงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 จ านวน 626,790 
บาท (เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 แบ่งจ่ายเงินกู้ตามภาคการศึกษา) ประมาณการระหว่างปีมีผู้ขอกู้
จ านวน 1,200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี คิดเป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโครงการฯ ประจ าปี 
2557 ประมาณ 63,000 บาท  

1.1.6 เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้ออาวุธปืน เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ประมาณการระหว่างปีมี 
ผู้ขอกู้เฉลี่ยเดือนละ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี คิดเป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
โครงการฯ ประจ าปี 2557 ประมาณ 36,000 บาท 

1.2 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 1,400,000.00 บำท   

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 จ านวน 16,5485,417.82 บาท ประมาณการระหว่างปีมี 
ผู้ขอกู ้เฉลี่ยเดือนละ 3,300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 คิดเป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจ าปี 
2557 ประมาณ 1,400,000 บาท  

2. ดอกเบี้ยเงินรับจำกเงินฝำกธนำคำร/ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 50,000.00 บำท  

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี จ านวน 20,000 บาท ดอกเบี้ยรับ 
ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 ต่อป ีจ านวน 30,000 บาท รวมรายได้ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร/ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน ประจ าปี 2557 ประมาณ 50,000 บาท 
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3. ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 38,000.00 บำท  

ประมาณการผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ประมาณ 760 คน ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 50 บาท รวมรายได้
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ประจ าปี 2557 จ านวน 38,000 บาท 

4. รำยได้อื่นๆ 28,000.00 บำท 

สหกรณ์มีหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 231,500 บาท คาดว่า
จะได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.40 ต่อปี คิดเป็นรายได้เงินปันผล ประจ าปี 2557 จ านวน 12,000 บาท 

สหกรณ์กู้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ดอกเบี้ยจ่ายปี 2556 เป็นเงิน 436,879.58 บาท ประมาณ
การเงินเฉลี่ยคืน อัตราร้อยละ 3.60 ต่อปี คดิเป็นรายได้เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ ประจ าปี 2557 จ านวน 16,000 บาท 

รวมรายได้อื่น ประจ าปี 2557 จ านวน 28,000 บาท 
 
ประมำณกำรรำยจ่ำย 22,818,000.00 บำท 

1. ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 15,575,000.00 บำท 

1.1 ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ 6,405,000.00 บำท  

1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นธนาคาร (P/N) ธนาคารกรุงไทย ยอดหนี้คงเหลือ ณ  
สิ้นเดือนธันวาคม 2556 ประมาณ 110,000,000 บาท และเมื่อสหกรณ์ขาดสภาพคล่อง โดยประมาณการว่า  
อาจขาดสภาพคล่องเดือนละ 15,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 5.50 ต่อปี คาดว่าจะมีรายจ่าย
ประมาณ 3,200,000 บาท 

1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยจ่ายเงินกูต้ั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นธนาคาร (P/N) ธนาคารธนชาต ซึ่งมียอดยกมาจากปี 2556 
จ านวน 30,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 5.25 ต่อปี คาดว่าจะมรีายจา่ยประมาณ 1,575,000 บาท 

1.1.3 ส ารองเป็นค่าดอกเบี้ยจ่ายเ งินกู้ สถาบันการเงินอื่น เพื่อน ามาช าระเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เ งินระยะสั้น (P/N) 
ธนาคารกรุงไทย จ านวน 55 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.95 ต่อปี คาดว่าจะมีรายจ่ายประมาณ 1,430,000 
บาท 

1.1.4 ส ารองเป็นค่าดอกเบี้ยจ่ายวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ซึ่งจ าเป็นต้องใช้หากใช้ระบบ ATM Offline ต้องมีเงินส ารอง
จ่ายให้สมาชิกได้ทันที อัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 7.375 ต่อปี โดยประมาณการ 20,000,000 บาทต่อเดือน 
ระยะเวลา 7 วัน คาดว่าจะมีรายจ่ายประมาณ 200,000 บาท 

1.2 ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำก 9,170,000.00 บำท   

1.2.1 เพื่อจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์ ในอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 1.50 ต่อปี คาดว่าจะมีสมาชิกฝากเงินเพิ่มเดือนละ 6% 
ยอดเงินรับฝาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 เท่ากับ 915,746.02 บาท และในเดือนมีนาคม 2557 สหกรณ์ ฝากเพิ่ม/
เปิดบัญชีใหม่ให้เป็นเงินขวัญถุงแก่สมาชิกจ านวนประมาณ 510,000 บาท คิดเป็นเงินดอกเบี้ยประมาณ 30,000 บาท 

1.2.2 เพื่อจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี คาดว่าจะมีสมาชิกฝากเงินเพิ่ม
เดือนละ 4% ยอดเงินรับฝาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 เท่ากับ 60,966,880.34 บาท คิดเป็นเงินดอกเบี้ยประมาณ 
2,360,000 บาท 

1.2.3 เพื่อจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี คาดว่าจะมีสมาชิกฝาก
เงินเพิ่มเดือนละ 8% ยอดเงินรับฝาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 จ านวน 13,486,908.74 บาท คิดเป็นเงินดอกเบี้ย
ประมาณ 780,000 บาท 
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1.2.4 เพื่อจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มทรัพย์ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน 
คาดว่าจะมีสมาชิกฝากเงินเพิ่มเดือนละ 4% ยอดเงินรับฝาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 จ านวน 102,336,997.13 บาท คิด
เป็นเงินดอกเบี้ยประมาณ 6,000,000 บาท 

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 7,243,000.00 บำท 

2.1 หมวดเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 2,720,000.00 บำท 

2.1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ รวม 12 อัตรา 2,400,000.00 บาท 
เพื่อจ่ายเงินเดือนแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ท างานระยะเวลา 12 เดือน จ านวน 10 คน และเจ้าหน้าท่ีที่ท างานระยะเวลา 

8 เดือน จ านวน 2 คน และส ารองเผื่อกรณีมีการปรับขึ้นเงินเดือนระหว่างปี 

2.1.2 ค่าครองชีพชั่วคราว 70,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพิ่มเติมจากเงินเดือนเจ้าหน้าที่ระดับต้นให้ถึงเดือนละ 12,285 บาท 

จ านวน 5 คน 

2.1.3 ส ารองบ าเหน็จ 250,000.00 บาท    
ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกรณีเจ้าหน้าที่ท างานในสหกรณ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้ อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์ 

โดยประมาณการตั้งส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่รวม 12 อัตรา จากเงินเดือนครั้งสุดท้ายคูณจ านวนปีที่ท างานในสหกรณ์หักด้วย
ยอดส ารองเงินบ าเหน็จสะสม 

2.2 หมวดค่ำตอบแทน 715,000.00 บำท 

2.2.1 ค่าล่วงเวลา 100,000.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารท าการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในช่วงเวลาที่มีงานเร่งด่วน 6 เดือน เฉลี่ยเดือนละ 5 วัน 

วันละ 4-8 ช่ัวโมง เป็นเงิน 100,000 บาท 

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

2.2.3 ค่าตรวจสอบบัญชี 60,000.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนุญาตรายปี ปลีะ 60,000.00 บาท 

2.2.4 ค่าเบ้ียประชุม 350,000.00 บาท 
1) คณะกรรมการด าเนินการ ก าหนดประชุม 15 ครั้ง ค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งสิ้น 195,000 บาท   

 ประธานกรรมการ จ านวน 1 อัตรา ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 1,000 บาท จ านวน 15 ครั้ง เป็นเงิน 15,000 บาท 
 รองประธานและกรรมการ จ านวน 14 อัตรา ค่าเบี้ยประชุมอัตราละ 800 บาท จ านวน 15 ครั้ง เป็นเงิน 

168,000 บาท 
 ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 1 อัตรา ค่าเบี้ยประชุมอัตราละ 800 บาท จ านวน 15 ครั้ง เป็นเงิน 12,000 บาท  

2) คณะกรรมการเงินกู้ ก าหนดประชุม 15 ครั้ง ค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งสิ้น 39,000.00 บาท   
 ประธานกรรมการ จ านวน 1 อัตรา ค่าเบี้ยประชุมอัตราละ 600 บาท จ านวน 15 ครั้ง เป็นเงิน 9,000 บาท 
 อนุกรรมการ จ านวน 4 อัตรา ค่าเบี้ยประชุมอัตราละ 500 บาท จ านวน 15 ครั้ง เป็นเงิน 30,000 บาท  

3) คณะอนุกรรมการชุดอื่นๆ จ านวน 4 คณะ ก าหนดประชุม 8 ครั้ง ค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งสิ้น 116,000.00 บาท   
 ประธานอนุกรรมการ จ านวน 1 อัตรา 4 คณะ ค่าเบี้ยประชุมอัตราละ 600 บาท จ านวน 8 ครั้ง เป็นเงิน 

20,000 บาท 
 อนุกรรมการ จ านวน 6 อัตรา 4 คณะ ค่าเบี้ยประชุมอัตราละ 500 บาท จ านวน 8 ครั้ง เป็นเงิน 96,000 บาท  
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2.2.5 ค่าตอบแทนหน่วยเรียกเก็บ 130,000.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตัวแทนหกัเงินประจ าเดือนน าส่งให้กับสหกรณ์ โดยจ่ายตามจ านวนหน่วยเรียกเก็บ อัตรา

หน่วยละ 300 บาท รวมกับจ านวนสมาชิก 10 บาท/ราย 

2.2.6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 60,000.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านสหกรณ์ที่อาจเชิญมาเป็นที่ปรึกษา โดยประมาณเดือนละ 5,000 บาท 

จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท  

2.3 หมวดค่ำใช้สอย 3,408,000.00 บำท 

2.3.1 ค่าอบรมสัมมนาและการดูงาน 500,000.00 บาท 
1) โครงการอบรมสัมมนากรรมการด าเนินการใหม่ เป็นเงิน 50,000 บาท 
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนากับหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสหกรณ์ โดยจัดส่งคณะกรรมการ หรือ

สมาชิก หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมฝึกอบรมประจ าปี เป็นเงิน 100,000 บาท 
3) จัดโครงการอบรมสัมมนาประจ าปีระหว่างคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามแผน

ยุทธศาสตร์ 2 ครั้งต่อปี เป็นเงิน 300,000 บาท  
4) โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 50,000 บาท 

2.3.2 ค่ารับรอง 40,000.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองสมาชิก และสหกรณ์อื่นๆ 

2.3.3 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 100,000.00 บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมอื่นที่ธนาคารเรียกเก็บในการเรียกเก็บเงินในแต่ละเดือน ค่าธรรมเนียมการจ่ายเงิน 

ปันผล เงินเฉลี่ยคืน ฯลฯ (ปรับขึ้นตามจ านวนสมาชิกและธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น) 

2.3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 1,900,000 บาท 
1) ค่าจัดพิมพ์รายงานกิจการประจ าปี จ านวน 300 เล่มๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท 
2) ค่าถ่ายเอกสารวาระประชุมใหญ่ จ านวน 2,000 ชุดๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท 
3) ค่าถ่ายเอกสารจัดท าบตัรสรรหากรรมการ จ านวน 2,000 ชุดๆ ละ 1 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
4) ค่าจัดท าซีดรีายงานกิจการประจ าปี จ านวน 2,200 แผ่นๆ ละ 16.50 บาท เป็นเงิน 36,300 บาท 
5) ค่าพาหนะของสมาชิก ประมาณ 2,000 คนๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000,000 บาท 
6) ค่าเช่าสถานท่ีพร้อมอุปกรณ์ เครื่องดื่มและอาหารว่างส าหรับสมาชิก ประมาณ 2,000 คนๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 

150,000 บาท 
7) เงินขวัญถุงส าหรับสมาชิก ประมาณ 5,100 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 510,000 บาท 
8) ค่าของขวัญหรือของรางวัลส าหรับสมาชิก เป็นเงิน 52,500 บาท 
9) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ านวน 64,200 บาท 

2.3.5 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพนัธ์ 160,000.00 บาท 
1) เพื่อจัดโปรโมช่ันส าหรับผู้ฝากเงิน ประมาณ 4 ครั้งต่อปี ครั้งละประมาณ 30,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท 
2) เพื่อจัดโปรโมช่ันส าหรับสมาชิกผูส้มัครสมาชิก เปิดบญัชีหรือฝากเงินกับสหกรณ์ เนื่องในวันสถาปนาสหกรณ์  

เป็นเงิน 20,000 บาท 
3) ค่าใช้บริการส่ง SMS และค่าสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์อืน่ๆ 20,000 บาท 

2.3.6 ค่าไปรษณีย์ 70,000.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณยี์ 
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2.3.7 ค่าโทรศัพท์ 72,000.00 บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์พื้นฐานส านักงาน จ านวน 12 เดือนๆ ละ 6,000 บาท 

เป็นเงิน 72,000 บาทต่อป ี

2.3.8 ค่าเบ้ียเลี้ยงยานพาหนะ 30,000.00 บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการเดินทางไปติดต่อ เข้าอบรม เข้าร่วม

ประชุมสัมมนา และปฏิบัติงานภายนอกส านักงาน 

2.3.9 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00 บาท 
เพื่อสมทบจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม ซึ่งสหกรณ์ต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนเจ้าหน้าที่ จ านวน 12 เดือน 

2.3.10 เงินสมทบกองทุนทดแทน 5,000.00 บาท 
เพื่อสมทบจ่ายเข้ากองเงินทุนทดแทนประจ าปีๆ ละ 1 ครั้ง ซึ่งสหกรณ์ต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.20 ของเงินเดือน

เจ้าหน้าท่ี 

2.3.11 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 48,000.00 บาท 
1) ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีของเจ้าหน้าท่ี จ านวน 12 คน อัตราคนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 
2) ค่าชุดฟอร์มประจ าปีของเจ้าหน้าท่ี จ านวน 12 คน อัตราๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 

2.3.12 ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร 10,000.00 บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการสรรหาบุคลากรของสหกรณ์  

2.3.13 ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดหนี้สิน 100,000.00 บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและบังคับหนี้ตามสัญญา 

2.3.14 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารและค่าบริการ 46,000.00 บาท 
1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน (ก่อนการเช่าซื้อ) 5 เดือนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท 
2) ค่าบริการต่อแผ่นเครื่องพิมพ์เอกสารระบบ Multifunction 7 เดือนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท 

2.3.15 ค่าใช้จ่ายอื่น 50,000.00 บาท 
เพื่อส ารองเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินและมีความจ าเป็นเร่งด่วนอันจะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิก  

2.3.16 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ส านักงาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 40,000.00 บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ช ารุดเสียหาย จ านวน 40,000 บาท 

2.3.17 ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมสหกรณ์ 60,000.00 บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาโปรแกรมของสหกรณ์ เป็นเงิน 60,000 บาทต่อป ี

2.3.18 ค่าพัฒนาระบบโอนเงินฝากให้สมาชิกโดยอัตโนมัติ 17,000.00 บาท 
เพื่อเป็นค่าพัฒนาระบบเงินฝาก ให้ระบบโอนเงินฝากให้สมาชิกทุกคนท่ีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์อยู่แล้ว  

เป็นเงิน 17,000 บาท 

2.3.19 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่ 60,000.00 บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการส ารวจและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณอ์เิลก็ทรอนกิส ์

และการจัดวางอย่างเป็นระบบ 
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2.4 หมวดค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียน และแบบพิมพ์ 400,000.00 บำท 
2.4.1 ค่าเคร่ืองเขียนและแบบพิมพ์ ขอต้ัง 150,000.00 บาท  

เพื่อเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ในงานสหกรณ์ เช่น เครื่องเขียนอุปกรณ์ส านักงาน กระดาษพิมพ์งาน ฯลฯ 
2.4.2 ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 250,000.00 บาท 

เป็นการคิดค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่ายเมื่อสิ้นปีทางบัญชี โดยตั้งไว้เพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายประจ าปี   

3. งบลงทุนหมวดอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 320,000 บำท 

3.1 ระบบป้องกันไวรัส 20,000.00 บาท 
เพื่อติดตั้งระบบป้องกันไวรัสเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย เป็นเงิน 20,000 บาท  

3.2 โปรแกรมเสริมระบบ ATM Off line 200,000.00 บาท 
1) เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้าระบบ ATM Off line ของธนาคาร 50,000 บาท 
2) เพื่อเป็นค่าพัฒนาระบบ ATM Off line ระบบการกู้ฉุกเฉินแบบวงเงินหมุนเวียนผ่านตู้ ATM และฝาก-ถอนเงินรับฝาก 

เป็นเงิน 150,000 บาท 

3.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Desktop PC 60,000.00 บาท 
เพือ่ส ารองกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมเดิมช ารุด จ านวน 2 ชุดๆ ละ 30,000 บาท 

3.4 เช่าซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ท าส าเนา โทรสาร และ Scanner 40,000.00 บาท 
เพื่อเป็นค่าเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารแบบ Multi Function สามารถท าส าเนาเอกสารสีและขาวด า เป็นเครื่องโทรสาร 

และ Scanner ในเครื่องเดียวกัน เพื่อเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ สะดวกและประหยัดในการบ ารุงรักษากว่าการใช้หลายๆ 
เครื่องพิมพ์หลายๆ รุ่น/เครื่อง ค่าเช่าซื้อประมาณ 5,400 บาทต่อเดือน จ านวน 7 เดือน เป็นเงิน 40,000 บาท 

 

เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม .......................................................................................................................................................... .... 

............................................................................................................................. ................................. 
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ระเบียบวำระที่ 11 พิจำรณำก ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อำจกู้ยืม
หรือค้ ำประกันประจ ำปี 2557 

 

 

 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ได้อนุมัติก าหนดวงเงิน
กู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปี 2556 จ านวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) และนายทะเบียน
สหกรณ์ได้เห็นชอบให้ถือใช้วงเงินดังกล่าวแล้ว ในการด าเนินงานประจ าปี 2556 สหกรณ์ได้ใช้วงเงินกู้ยืมกับสถาบัน
การเงินต่างๆ รวมทั้งสิ้น 215,000,000 บาท 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุต ิธรรม จ ากัด พ.ศ.  2555 หมวด 4 ข้อ 17  
ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การ
ด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  และหมวด 7 ข้อ 71 (6) 
ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน 

นายทะเบียนสหกรณ์ (อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์) ได้ออกประกาศลงวันที่ 11 มีนาคม 2548 
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ โดยสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองระหว่าง 200 - 300 ล้านบาท สามารถก าหนดวงเงินกู้ยืมได้ไม่เกิน 
1.4 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์  

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด  สามารถก าหนดวงเงิน
การกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปี 2557 ได้จ านวน 404,282,898.45 บาท ดังนี้ 

วงเงินกู้ยืม = (ทุนเรือนหุ้น + ทุนส ารองของสหกรณ์) x 1.4 เท่า 
 = (284,593,530 + 4,179,968.89) x 1.4 
 = 404,282,898.45บาท  

 คณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 9 ในการประชุมครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงินซึ่ งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ า ประกันประจ าปี  2557 จ านวน 
400,000,000.00 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน)    

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2557 
จ านวน 400,000,000.00 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) 

 

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

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

 



รายงานกิจการประจ าปี 2556 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

66 

 

 

ระเบียบวำระที่ 12 พิจำรณำเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจ ำปี 2557 

 
 
 

ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ก าหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ 
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพ่ือด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วท ารายงาน
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่  

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555  
 ข้อ 71 (2) (5) ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาเอกตั้งและถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณ์ พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ  
 ข้อ 100 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ

ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวนไม่เกิน 5 คน หรือ 1 นิติบุคคล ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการหรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

 ข้อ 101 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลา 
1 ปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
คนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น
อาจได้รับเลือกตั้งซ้ าได้ 

ส าหรับการเลือกตั้ งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 
คณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 9 ในการประชุมครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่
ประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2556 เลือกตั้งนางบังอร เสาผา, นางสาวสุพรรณี มงคลนิพัทธ์ และนางกนิษฐา จิตพิมาย  
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจ าปีบัญชี 2557 โดยก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนปีละ 15,000 บาท 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง นางบังอร เสาผา, นางสาวสุพรรณี มงคลนิพัทธ์ และ 
นางกนิษฐา จิตพิมาย เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจ าปีบัญชี 2557 โดยก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทน 
ปีละ 15,000 บาท 

 

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

............................................................................................................................. ................................. 
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ระเบียบวำระที่ 13 พิจำรณำเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจสอบบัญชี ประจ ำปี 2557 

 

 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 ข้อ 71 ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปีและก าหนดค่าตอบแทน แล้วเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อแต่งตั้งใ ห้เป็น
ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ต่อไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 69  

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2555 ได้มีมติเลือกนายสุรชา  ศุภารักษ์สืบวงศ์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี 
ประจ าปี 2556 โดยมีค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี จ านวน 50,000 บาท ส าหรับปี 2557 สหกรณ์ฯ ได้
ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2557 
โดยมีผู้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี จ านวน 3 ราย มีข้อมูลรายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี ดังนี้ 

รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญช ี

1. บจก.เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี  
(นายอดุลย์  เปีย่มมนัส) 

2. นายสุรชา ศภุารักษ์สืบวงศ ์
(ผู้สอบฯ ส ารอง นางสุชาดา รอดจันทรท์อง) 

3. นายณรงค์ ภาณุสุวัฒน ์

1. การเข้าปฏบิัตงิาน    
 จ านวนครั้ง  ปีละ 4 ครั้ง  

 ครั้งละ 2-5 วันท าการ 
 ครั้งละ 3-4 คน 

 ปีละ 3 ครั้ง  
 ครั้งละ 2-3 วันท าการ 
 ครั้งละ 2-3 คน 

 อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง  
 ครั้งละ 2-3 วันท าการ 
 ครั้งละ 1-2 คน 

2. การจัดท ารายงาน    
 รายงานผลการ

ตรวจสอบระหว่างป ี
 1 ครั้ง รวมทั้งวิเคราะห์ฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานเสนอต่อ คกก.
ด าเนินการ (ส าหรับงวดระยะเวลา 6 
เดือน)   

 1 ครั้ง รวมทั้งวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานเสนอต่อ คกก.
ด าเนินการ (ส าหรับงวดระยะเวลา 6 
เดือน)  

 จ านวน 1 ครั้ง รวมทั้งวิเคราะห์
การด าเนินงานของสหกรณ์ และส่ง
ส าเนาให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบด้วย 

 รายงานการสอบบัญชี
ประจ าป ี

 ตามทีร่ะเบียบฯ ก าหนด โดยสามารถ
รับรองงบการเงินได้หลังจากที่สหกรณ์
ปิดบัญชีเรียบร้อยแลว้ 5 วันท าการ 

 ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด โดยสามารถ
รับรองงบการเงินได้หลังจากที่สหกรณ์
ปิดบัญชีเรียบร้อยแลว้ 3 วันท าการ 

 ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด  

3. บริการอื่น  ให้ค าแนะน าในด้านการบริหาร การเงิน 
และการบัญช ีตามที่เห็นสมควร โดยไม่
คิดค่าบริการพิเศษ 

 ให้ค าแนะน าในด้านการบริหาร การเงิน 
และการบัญช ีตามที่เห็นสมควร โดยไม่
คิดค่าบริการพิเศษ 

 ให้ค าแนะน าในด้านการบริหาร
การเงินการบัญชีตามที่เห็นสมควร 
โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่
อย่างใด 

 สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ตามที่
สหกรณ์ร้องขอ 

4. ค่าธรรมเนียม  รวมค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะ เว้นแต่ค่าใช้จ่าย
ในการยืนยันยอดและสอบทานหนี้
รวมทั้งการขอหนังสือรับรองจาก
ธนาคาร 

 รวมค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะ เว้นแต่ค่าใช้จ่าย
ในการยืนยันยอดและสอบทานหนี้
รวมทั้งการขอหนังสือรับรองจาก
ธนาคาร 

 คิดตามเวลาและแรงงานที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการ
ขอค ายืนยันและสอบทานหนี้ให้
เป็นความรับผิดชอบของสหกรณ์ 

 จ านวนเงิน 
 

 50,000 บาท  50,000 บาท  50,000 บาท 
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รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญช ี

1. บจก.เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี  
(นายอดุลย์  เปีย่มมนัส) 

2. นายสุรชา ศภุารักษ์สืบวงศ ์
(ผู้สอบฯ ส ารอง นางสุชาดา รอดจันทรท์อง) 

3. นายณรงค์ ภาณุสุวัฒน ์

 การเบิกค่าธรรมเนียม  เรียกเก็บ 2 งวด งวดที่ 1 จ านวน 
20,000 บ. เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ
งวดที่ 1 ภายใน 3 วันท าการ งวดที ่2 
จ านวน 30,000 บ. เมื่อสหกรณ์ได้รับ
รายงานของผู้สอบบัญชปีระจ าปี 57 
แล้ว ภายใน 3 วันท าการ 

 เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อได้รับรองและส่ง
มอบงบการเงินให้สหกรณ์แล้ว 

 เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อได้รับรอง
และส่งมอบงบการเงินให้สหกรณ์แล้ว 

5. ประสบการณ ์ ตั้งแต่ปี 2546-2556 มี 68 แห่ง เช่น ตั้งแต่ปี 2547-2555 มี 29 แห่ง เช่น ตั้งแต่ปี 2554 
 1.สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย 

2.สอ.ม.มหิดล 
3.สอ.ครูนครราชสีมา 
4.สอ.กรมป่าไม้ (ตรวจสอบกิจการ) 
5.สอ.ต ารวจแห่งชาต ิ

1. สอ.ยธ. (ป ี55-56) 
2. สอ.กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (ปี 47-55) 
3. สอ.ม.มหิดล (ปี 55) 
4. สอ.กรมควบคุมโรค (ปี 50-55) 
5. สอ.ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ปี 48-53) 
6. สอ.กรมอนามัย (ปี 55 และปี 53-55) 

1.สอ.สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ 
2.สอ.ยธ. (ปี 54) 
 

 

เนื่องจากระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชน เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2546 ข้อ 4 (3) ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์
เป็นผู้คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณแ์ต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ดังนั้น คณะกรรมการ
ด าเนินการฯ ชุดที่ 9 ในการประชุมครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 จึงได้พิจารณารายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เห็นว่ามีข้อเสนอใกล้เคียงกัน คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ราย 
บจก. เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี (นายอดุลย์ เปี่ยมมนัส) เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ าปี 2557 ด้วยเห็นว่ามีจ านวนการ
เข้าปฏิบัติงานที่มากกว่ารายอื่น มีประสบการณ์เป็นผู้สอบบัญชีถึง 68 แห่ง และเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ เช่น 
สอ.พนักงานการบินไทย สอ.ม.มหิดล สอ.กรมป่าไม้ และ สอ.ต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น ตลอดจนสามารถแบ่งจ่าย
ค่าธรรมเนียมได้ 2 งวดต่อป ี 

เสนอที่ประชุมพิจารณา 

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

............................................................................................................................. ................................. 
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ระเบียบวำระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 
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