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“สหกรณ์ แปลว่า การท าด้วยกัน 

หมายถึง ผนึกก าลังผู้ท างานเกี่ยวข้องกัน กระท างานที่เกี่ยวข้องกันนัน้ ใหพ้รักพร้อมกันทุกด้าน 

และต้องกระท างนนั้นด้วยความรู้ความสามารถ ดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต ดว้ยความเมตตา หวังด ี

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กนัและกันด้วย จึงจะเปน็สหกรณ์แท้  

ซึ่งมีแต่ความเจรญิก้าวหน้าและอ านวยประโยชน์ทีพ่ึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว” 

 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

วันที่ 26 มีนาคม พุทธศกัราช 2527 
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“การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะออมทรัพย์ไว้ได้มากหรือน้อยนั้น  

ก็ย่อมจะต่างกันตามก าลังทรัพย์ ก าลังปัญญาของตน  

แต่ทุกๆ คนต้องเข้าใจว่า ถึงจะออมทรัพย์ไว้ได้ทีละเล็กทลีะน้อย  

ก็เป็นประโยชน์แก่ตนและบ้านเมืองทั้งน้ัน 
 

พระราชด ารัส 
พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ  

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 
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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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สารประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 

นำยวีระยุทธ สุขเจริญ 
ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 
ประจ ำปี 2557 

 
เรียน สมาชิกทุกท่าน 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด (สอ.ยธ.) ตั้งขึ้นมำนับถึงวันนี้เป็นเวลำ 10 ปี จำกวันที่ก่อตั้งเมื่อวันที่  
11 กุมภำพันธ์ 2548 และเจริญก้ำวหน้ำมำเป็นล ำดับ ด้วยวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมกำรออม กำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน  
แก่สมำชิก และส่งเสริมสวัสดิกำรเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของสมำชิกดังค ำขวัญที่ว่ำ “สหกรณ์ก้ำวหน้ำ พัฒนำเพื่อสมำชิก” 

กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด ในปี 2557 ภำยใต้กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรชุดที่ 10 ได้พยำยำมทุ่มเทควำมสำมำรถเพื่อบริหำรงำนให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมำชิกอย่ำงแท้จริง ตลอดจนมุ่งเน้นกำร
ให้บริกำรทำงกำรเงินอย่ำงสมดุล ทั้งในด้ำนของกำรรับฝำกเงินจำกสมำชิก กำรให้สินเช่ือแก่สมำชิก และกำรบริหำรสภำพคล่องทำง
กำรเงิน กำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้สมำชิกได้รับประโยชน์สูงสุดภำยใต้อุดมกำรณ์และหลักกำรสหกรณ์ ด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกที่สูง
กว่ำธนำคำร อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ ำกว่ำธนำคำร รวมถึงกำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้กับสมำชิก เช่น ทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก 
เงินช่วยเหลือกรณีสมำชิกถึงแก่กรรม  เงินช่วยเหลือเมื่อสมำชิกเจ็บป่วยเข้ำรับกำรรักษำเป็นผู้ป่วยใน สวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่ของ
สมำชิก สวัสดิกำรเพื่อกำรอุปสมบท สวัสดิกำรเพื่อประกอบพิธีฮัจย์ และสวัสดิกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทำงธรรมชำติ เป็นต้น 

ในปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด  ได้รับกำรจัดระดับมำตรฐำนสหกรณ์ในระดับ ดีเลิศ  
จำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในด้ำนกำรเจริญเติบโต สหกรณ์ฯ มีควำมเจริญเติบโตทุกๆ ด้ำน โดยในปี 2557 มีสมำชิก 5,344 คน  
ทุนเรือนหุ้น 353.33 ล้ำนบำท สินทรัพย์รวม 769.78 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ซึ่งมีสมำชิก 5,084 คน ทุนเรือนหุ้น 284.59 ล้ำน
บำท สินทรัพย์รวม 620.01 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

ส ำหรับกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2557 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 10 ได้ด ำเนินกำรมำครบรอบปี  
จะได้รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อสมำชิกทรำบและพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระ พร้อมทั้งจะได้มีกำรเลือกตั้งบุคคล
ที่เหมำะสมเข้ำมำบริหำรกิจกำรสหกรณ์ในต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำรแทนต ำแหน่งที่ครบวำระ เพื่อเข้ำมำช่วยกันบริหำรงำนสหกรณ์ฯ 
ของเรำ ด้วยควำมโปร่งใสและเพื่อประโยชน์ของสมำชิกอย่ำงแท้จริง 

ในนำมของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด  ขอขอบคุณสมำชิก คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ที่ปรึกษำ  
ผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้สอบบัญชี และเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ทุกท่ำน ที่มีส่วนเกื้อหนุนให้กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เป็นไปด้วยควำมก้ำวหน้ำ
และมั่นคง ด้วยควำมร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนำสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด ของเรำ ให้เจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นต่อไป 
 

 
 นำยวีระยุทธ สุขเจรญิ 
 ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 
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ที่ ยธ 0202 (สอ.ยธ.) /ว.142 
 4 กุมภำพันธ์ 2558 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2557 
เรียน สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 

ด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด เห็นสมควรจัดให้มีกำรประชุมใหญ่
สำมัญประจ ำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนำคม 2558 ตั้งแต่เวลำ 12.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม ที.เค.พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวำระที่ 1 เร่ืองที่ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 
ระเบียบวำระที่ 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี 2556 
ระเบียบวำระที่ 3 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนนิกำร ประจ ำปี 2558 
ระเบียบวำระที่ 4 รับทรำบสมำชิกเข้ำใหม่ และออกจำกสหกรณ์ ประจ ำปี 2557 
ระเบียบวำระที่ 5 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปี 2557 
ระเบียบวำระที่ 6 รับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ ประจ ำปี 2557 
ระเบียบวำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัตงิบดลุ งบก ำไรขำดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ ำปี 2557 
ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติจดัสรรก ำไรสทุธิ ประจ ำปี 2557 
ระเบียบวำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติแผนงำน และงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2558 
ระเบียบวำระที่ 10 พิจำรณำก ำหนดวงเงินซึง่สหกรณ์อำจกู้ยืมหรือค้ ำประกัน ประจ ำปี 2558 
ระเบียบวำระที่ 11 พิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ ประจ ำปี 2558 
ระเบียบวำระที่ 12 พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญช ีประจ ำปี 2558 
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 

 
 

(นำยวีระยุทธ  สุขเจริญ) 
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 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 
 

สารบัญ 
หน้า 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 7  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2556 8 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2558 16 

ระเบียบวาระท่ี 4 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ และออกจากสหกรณ์ ประจ าปี 2557 19 

ระเบียบวาระท่ี 5 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 20 

ระเบียบวาระท่ี 6 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2557 27 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2557 32 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2557 45 

ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2558 48 

ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2558 53 

ระเบียบวาระท่ี 11 พิจารณาเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2558 54 

ระเบียบวาระท่ี 12 พิจารณาเลือกต้ังผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2558 56 

ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 58 

   
  
ภาคผนวก 59 
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ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

 
 

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

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ชุดที่ 10 ประจ าปี 2557  
ได้บริหารงานสหกรณ์มาครบรอบปี และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 
และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงก าหนดให้มีการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2557 ในวันนี้ เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบผลการด าเนินงาน และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ต่อไป 

เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 

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

............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวำระที่ 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ 
ประจ ำปี 2556 

 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2556 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

วันศุกร์ท่ี 14 มีนาคม 2557 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ที.เค. พาเลซ 

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

ผู้มาประชุม   

 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 9 จ านวน 12 คน 
 สมาชิกสามัญ จ านวน 1,149 คน จากสมาชิกสามัญ 2,791 คน 
 สมาชิกสมทบ จ านวน 946 คน จากสมาชิกสมทบ 2,293 คน 

 รวมจ านวน 2,095 คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 นางสาวภาวนา ธรรมลักษมี ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 นางนุชนาถ แย้มยิ่งยง ผู้แทนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 นายณรงค์ น่วมถนอม ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์  

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
เมื่อครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 โดยมี

สมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน นายวัลลภ นาคบัว รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ชุดที่ 9 เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมแล้วด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เนื่องจากนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ประธานกรรมการได้ลาออกจากกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด จึงได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2556  
ในครั้งนี้ 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 ข้อ 66 ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์   

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

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2555 

นางสุจิตรา จริศักดิ์ กรรมการด าเนินการ ได้สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2555 
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่  15 กุมภาพันธ์  2556 ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2555 และหนังสือรายงานกิจการประจ าปี 2556 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2555 เม่ือวันศุกร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ 2556 
โดยไม่มีการแก้ไขและด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการประจ าปี 2557 

นายวัลลภ นาคบัว ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 ข้อที่ 72 และข้อ 74 ก าหนดให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการด าเนินการ 1 คน และกรรมการด าเนินการอีก 14 คน ซึ่งประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิก มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง และด ารงต าแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน ทั้งนี้  
การสรรหาผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ให้เป็นไปตามวิธีที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2554 ได้ให้ความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2555 แล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2555 

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

ชุดที ่9/2556 ต าแหน่ง วาระที่ ปีที ่ หมายเหตุ 
1. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ประธาน 1 1 พ้นต าแหน่งจากการลาออก 
2. นายสมโชค บุญก าเนดิ รองประธาน 2 2 พ้นต าแหน่งจากการลาออก 
3. นายวัลลภ นาคบัว รองประธาน 2 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ   
4. นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย ์ รองประธาน 2 1  
5. นายจราวุฒิ อ านักมณ ี กรรมการ 1 1  
6. นายบุญธรรม บุญชูวงศ ์ กรรมการ 1 1  
7. นางสาวอ าพา วาณิชชัชวาลย ์ กรรมการ 1 1  
8. นายโกมล พรมเพ็ง กรรมการ 2 1  
9. นางเตือนใจ เจริญพงษ ์ กรรมการ 1 1  
10. นางสุจิตรา จริศักดิ ์ กรรมการ 2 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ   
11. นายพชรดนัย ฤทธ์ิกังวานเดช กรรมการ 2 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ   
12. นายอารักษ์ ภักดีบตุร กรรมการ 2 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ   
13. นางบุษกร รินไชยสงค ์ กรรมการ 1 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ * 
14. นางพัชรา สกุลเรืองศร ี กรรมการ 1 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ * 
15. นางพิมล เพ็ชรทว ี กรรมการ 1 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ * 

หมายเหต ุ พ้นต าแหน่งตามวาระ * เป็นการพน้ต าแหน่งในวาระที่หนึ่ง สามารถเลือกตั้งกลับมาได ้

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

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

2. การสรรหากรรมการด าเนินการ ให้มีการรับสมัครสมาชิกเพ่ือเข้ารับการสรรหา และให้สมาชิก
ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีลงคะแนนโดยใช้บัตรสรรหา แล้วให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการจาก  
ผู้ได้รับการสรรหา ในกรณีมีผู้ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการน้อยกว่าจ านวนที่สหกรณ์
ประกาศรับสมัคร ให้ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมใหญ่ให้มีการเลือกตั้งกรรมการด 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 8 คน ปรากฏ
ว่ามีสมาชิกสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ จ านวน 10 คน ดังนี้  
เลขที่

ผู้สมัคร 
ชื่อ-สกุล 

ทะเบียน
สมำชิก 

ต ำแหน่ง หน่วยงำน หมำยเหต ุ

1 ว่าท่ี ร.ต.โกสิต ศักดิ์ศรีพงศ์ 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 วิบูลย์ผล 7423 เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
10 นางปิยะพร หงษ์เงิน   5545 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ช านาญการพิเศษ 
สังกัดกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กฯ 

 

สหกรณ์ได้จัดให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2556 ลงคะแนนสรรหากรรมการ
ด าเนินการแทนต าแหน่งที่ว่างลงตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 14.30 น. โดยท าเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรสรรหา 
แล้วน าไปหย่อนลงในหีบบัตรที่สหกรณ์ได้จัดเตรียมและตั้งไว้ในที่เปิดเผย ดังนั้น คณะกรรมการด าเนินการจึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจากกรรมการด าเนินการและสมาชิกจ านวนไม่เกิน 7 คน ท าหน้าที่ในการ
ควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินการสรรหา ตรวจนับ และสรุปคะแนน แล้วเสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็น
กรรมการด าเนินการต่อที่ประชุมใหญ่ โดยเรียงล าดับสูงสุดจากมากไปน้อยจนครบจ านวนที่สหกรณ์ประกาศรับสมัคร
หรือตามจ านวนที่มีผู้สมัคร เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ  
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นายวัลลภ นาคบัว ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุ มให้ เสนอชื่อสมาชิกเ พ่ือให้
คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหา โดยได้มีการเสนอชื่อสมาชิก จ านวน 2 คน คณะกรรมการ
ด าเนินการมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการด าเนินการและสมาชิก รวมจ านวน 4 คน เป็นคณะกรรมการสรรหา  
โดยมีหน้าที่ควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินการสรรหาให้เป็นไปโดยถูกต้องและยุติธรรม ดังนี้ 

1) น.ส.อ าพา วาณิชชัชวาลย์ กรรมการด าเนินการ 
2) ว่าที่ ร.ต.จราวุฒิ อ านักมณี กรรมการด าเนินการ 
3) นางประคอง ตรีศาสตร์ สมาชิก (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
4) นางสาววิภาวี ลิมปรังษี สมาชิก (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)  

การสรรหาประธานกรรมการ ที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ  
1 คน ได้แก่ นายวีระยุทธ สุขเจริญ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายวีระยุทธ สุขเจริญ เป็นผู้ได้รับการสรรหา
เป็นประธานกรรมการ 

การสรรหากรรมการด าเนินการ นางสาวอ าพา วาณิชชัชวาลย์ ประธานกรรมการสรรหา ได้เสนอ
บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการต่อที่ประชุมใหญ่ โดยเรียงล าดับคะแนนสูงสุดจากมากไปน้อย 
ดังนี้  

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง คะแนนรวม 
1 หมายเลข 3 นางพิมล เพ็ชรทวี กรรมการ 368 
2 หมายเลข 7 นายวิชชาญ ชนะชัยวิบูลวัฒน ์ กรรมการ 362 
3 หมายเลข 2 นางสาวบุษกร รินไชยสงค ์ กรรมการ 361 
4 หมายเลข 5 นางสาวแสงนภา ศรสิทธ์ิ กรรมการ 327 
5 หมายเลข 8 นางสาวทัศนีย์ สาริกา   กรรมการ 321 
6 หมายเลข 10 นางปิยะพร หงษ์เงิน   กรรมการ 321 
7 หมายเลข 6 นางพัชรา สกุลเรืองศร ี กรรมการ 303 
8 หมายเลข 4 นายสมศักดิ์ นิลวาส กรรมการ 303 
9 หมายเลข 9 นายเกรียงไกร วิบูลย์ผล กรรมการ 251 
10 หมายเลข 1 ว่าท่ี ร.ต.โกสิต ศักดิ์ศรีพงศ์ กรรมการ 251 

จ านวนบัตรเสีย 100 ใบ 

ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อประกาศชื่อผู้ได้รับการสรรหา หมายเลข 6 นางพัชรา สกุลเรืองศรี มิได้อยู่
แสดงตนในที่ประชุมใหญ่ จึงถือว่าสละสิทธิ์ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2555 ข้อ 24 วรรคที่สาม “ให้ผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการแสดงตน 
ในขณะที่มีการประกาศชื่อ ถ้าไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนรองลงมาตามล าดับเป็น
ผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ” 

และเนื่องจากมีผู้สมัครรับการสรรหาได้รับคะแนนเท่ากันมากกว่าหนึ่งคน คือหมายเลข 1 และ
หมายเลข 9 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด า เนินการ 
พ.ศ. 2555 ข้อ 24 วรรคที่สอง “ให้ประธานกรรมการสรรหาจับสลากผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันนั้นมาหนึ่งคนหรือจน
ครบตามจ านวนที่สหกรณ์ประกาศรับสมัคร และให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการจับสลากขึ้นมานั้นเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็น
กรรมการด าเนินการ” ซึ่งผลการจับสลากได้ผู้ได้รับการสรรหาหมายเลข 9 นายเกรียงไกร วิบูลย์ผล 

จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง ดังนี้ 
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1) เลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ 1 ต าแหน่ง โดยประธานกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งให้
อยู่ในต าแหน่งตามวาระ 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง (วาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการ
ซึ่งได้ลาออกก่อนครบวาระ) 

2) เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 8 ต าแหน่ง โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้อยู่ในต าแหน่งตามวาระ 
2 ปีนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จ ากัด โดยเอกฉันท์ดังรายช่ือต่อไปนี้  

   ชุดที่ 10/2557 ต าแหน่ง วาระที่ ปีที ่
1. นายวีระยุทธ สุขเจรญิ ประธานกรรมการ 1 2 
2. นางพิมล เพ็ชรทวี กรรมการ 2 1 
3. นายวิชชาญ ชนะชัยวิบูลวัฒน ์ กรรมการ 1 1 
4. นางสาวบุษกร รินไชยสงค ์ กรรมการ 2 1 
5. นางสาวแสงนภา ศรสิทธ์ิ กรรมการ 1 1 
6. นางสาวทัศนีย์ สาริกา   กรรมการ 1 1 
7. นางปิยะพร หงษ์เงิน   กรรมการ 1 1 
8. นายสมศักดิ์ นิลวาส กรรมการ 1 1 
9. นายเกรียงไกร วิบูลย์ผล กรรมการ 1 1 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาปรับเกณฑ์การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก 

นายวัลลภ นาคบัว ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 ข้อ 5 “การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่
เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์” 
และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2548 ข้อ 3 “สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้น
เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือนของสมาชิก 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 และเมื่อพิจารณาจาก
ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์โดยทั่วไป พบว่าเกณฑ์การถือหุ้นที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรมถือใช้นั้น ต่ ากว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการออมอย่างยั่งยืนและสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกได้มีเงินไว้
ในยามเกษียณอายุราชการ และตรงกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถ
สงวนส่วนแบ่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 

จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาปรับเกณฑ์การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกเป็นอัตราร้อยละ 4 
ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกเป็นอัตราร้อยละ 4 
ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก โดยเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 5 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ และลาออกจากสหกรณ์ 

นายอารักษ์ ภักดบีุตร เลขานุการ ได้รายงานจ านวนสมาชิกเข้าใหม่ ลาออก และคงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 ต่อทีป่ระชุม 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 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 

นางเตือนใจ เจริญพงษ์ กรรมการด าเนินการ ได้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
และรายงานกิจการประจ าปี 2556 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 7 รบัทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2556 

นางสาวภาวนา ธรรมลักษมี ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ประจ าปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม และรายงานกิจการประจ าปี 2556 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2556 

นางนุชนาถ แย้มยิ่งยง ผู้แทนนายสุรชา ศุภารักษ์สืบวงศ์ ผู้สอบบัญชี ได้รายงานผลการตรวจสอบ
บัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม และรายงานกิจการประจ าปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาอนุมัติ
ตามข้อ 71 (3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2556 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็น 
เอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 9   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2556 

นายอารักษ์ ภักดีบุตร เลขานุการ ได้รายงานการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2556 จ านวนเงิน 
23,004,260.32 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 9 และเป็นไปตาม ข้อ 27 แห่ง
ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลอัตราร้อยละ 5.75 และ
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เงินเฉลี่ยคืนอัตราร้อยละ 6.50 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุมและรายงานกิจการประจ าปี 2556 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามข้อ 71 (3) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2556 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการด าเนินการเสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2557 

นายวัลลภ นาคบัว ประธานในที่ประชุม ได้สรุปรายละเอียดแผนงานและงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 9 ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ตามข้อ 71 (7) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 

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 
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 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมและรายงานกิจการประจ าปี 2556  

มติที่ประชุม อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2556 ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 11 พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2557 

นายอารักษ์ ภักดีบุตร เลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติที่ประชุมก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงยุติธรรม จ ากัด อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันจากสถาบันการเงินต่างๆ ประจ าปี 2557 ตามข้อ 17 แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 9 ในการ
ประชุมครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวงเงิน 400 ล้านบาท เพ่ือรักษาสภาพคล่องในการบริหารงาน
ของสหกรณ์ในปี 2557 

มติที่ประชุม อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันจาก
สถาบันการเงินต่างๆ ประจ าปี 2557 ในวงเงินไม่เกินจ านวน 400 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 12 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี  2557 

นางเตือนใจ เจริญพงษ์ กรรมการการด าเนินการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก เพ่ือด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ ์แล้วท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  
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คณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 9 ในการประชุมครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ได้มีมติ
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 เลือกตั้งนางบังอร เสาผา, นางสาวสุพรรณี มงคลนิพัทธ์ และ 
นางกนิษฐา จิตพิมาย เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ ประจ าปีบัญชี 2557 โดยก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนปีละ 
15,000 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 
ประจ าปี 2557 ตามข้อ 71 (2) (5) และข้อ 100 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 

มติที่ประชุม เลือกตั้งให้นางบังอร เสาผา, นางสาวสุพรรณี มงคลนิพัทธ์ และนางกนิษฐา จิตพิมาย เป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ประจ าปี 2557 ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ โดยก าหนดค่าตอบแทนให้เป็นเงินปีละ 15,000 บาท 

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2557 

นายอารักษ์ ภักดีบุตร เลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ การตรวจสอบบัญชี
นั้นให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

สหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง
เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 โดยมีผู้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี จ านวน 3 ราย ได้แก่ 1) บจก.เอ็น.เอส.เค. 
สอบบัญชี (นายอดุลย์ เปี่ยมมนัส) 2) นายสุรชา ศุภารักษ์สืบวงศ์ และ 3) นายณรงค์ ภาณุสุวัฒน์ 

เนื่องจากระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อ
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2546 ข้อ 4 (3) ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ที่ประชุมใหญ่
สหกรณ์เป็นผู้คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ดังนั้น 
คณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 9 ในการประชุมครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 จึงได้พิจารณารายละเอียด
การเสนอบริการสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เห็นว่ามีข้อเสนอใกล้เคียงกัน คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ
ให้ราย บจก.เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี (นายอดุลย์ เปี่ยมมนัส) เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ าปี 2557 ด้วย เห็นว่ามี
จ านวนการเข้าปฏิบัติงานที่มากกว่ารายอ่ืน มีประสบการณ์เป็นผู้สอบบัญชีถึง 68 แห่ง และเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์
ขนาดใหญ่ เช่น สอ.พนักงานการบินไทย สอ.ม.มหิดล สอ.กรมป่าไม้ และ สอ.ต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น ตลอดจน
สามารถแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมได้ 2 งวดต่อปี 

มติที่ประชุม คัดเลือกให้ บจก.เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี (นายอดุลย์ เปี่ยมมนัส) เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออม
ทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ประจ าปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ โดยก าหนดค่าตอบแทนให้เป็นเงินปีละ 50,000 บาท เพื่อน าเสนอนาย
ทะเบียนแต่งตั้งต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 14 เรื่องอ่ืนๆ 

 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

(ลงชื่อ)              ประธานในที่ประชุม 
   (นายวัลลภ นาคบัว) 

                                                                    
(ลงชื่อ)                               เลขานุการ 

  (นายอารักษ ์ภักดีบุตร) 
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ระเบียบวำระที่ 3 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร 
ประจ ำปี 2558 

 

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 การสรรหาผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการด 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 10/2557 มีจ านวนทั้งหมด 
15 คน มีกรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งรวมทั้งสิ้นจ านวน 9 ต าแหน่ง ดังนี้ 

ชุดที ่10/2557 ต าแหน่ง วาระที่ ปีที ่ หมายเหตุ 

1. นายวีระยุทธ สุขเจรญิ ประธาน 2 1 พ้นต าแหน่งตามวาระ* 

2. นายโกมล พรมเพ็ง รองประธาน 2 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ 

3. นางสาวอ าพา วาณิชชัชวาลย ์ รองประธาน 2 1 พ้นต าแหน่งตามวาระ*   

4. นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย ์ รองประธาน 2 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ 

5. นางเตือนใจ เจริญพงษ ์ กรรมการ 2 1 พ้นต าแหน่งตามวาระ* 

6. นายบุญธรรม บุญชูวงศ ์ กรรมการ 2 1 พ้นต าแหน่งตามวาระ* 

7. ว่าท่ี ร.ต.จราวุฒิ อ านักมณ ี กรรมการ 2 1 พ้นต าแหน่งตามวาระ* 

8. นางพิมล เพ็ชรทว ี กรรมการ 1 2  

9. นางสาวบุษกร รินไชยสงค ์ กรรมการ 1 2  

10. นางสาวทัศนีย์ สาริกา กรรมการ 1 1 พ้นต าแหน่งจากการลาออก 

11. นายสมศักดิ์ นิลวาส กรรมการ 1 1  

12. นายวิชชาญ ชนะชัยวิบูลวัฒน ์ กรรมการ 1 1 พ้นต าแหน่งจากการลาออก   

13. นายเกรียงไกร วิบูลย์ผล กรรมการ 1 1  

14. นางปิยะพร หงษ์เงิน เหรัญญิก 1 1  

15. นางสาวแสงนภา ศรสิทธ์ิ เลขานุการ 1 1  

หมายเหต ุ พ้นต าแหน่งตามวาระ * เป็นการพน้ต าแหน่งในวาระที่หน่ึง สามารถเลือกตั้งกลับมาได ้

 

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
พ.ศ. 2555 ก าหนดให้ด าเนินการดังนี้ 

1. การสรรหาต าแหน่งประธานกรรมการ ให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่ งต่อที่ประชุมใหญ่ 
ให้ลงมติโดยวิธีการยกมือในที่ประชุมใหญ่ และผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการต้องแสดงตนในขณะที่มี 
การประกาศชื่อ ถ้าไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนรองลงมาตามล าดับเป็นผู้ได้รับการ
สรรหา 
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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 16 ราย ดังนี้ 
เลขที่

ผู้สมัคร 
ชื่อ-สกุล 

ทะเบียน
สมำชิก 

ต ำแหน่ง หน่วยงำน หมำยเหต ุ

1 ว่าที่ ร.ต.จราวุฒิ อ านกัมณ ี 7376 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ช านาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ฯ 

2 นายอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ 8182 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

3 นายชัยธัช บุณยถาวรพันธ ์ 4291 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ช านาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
4 นางสุจิตรา จริศักดิ์ 0034 ข้าราชการบ านาญ ส านักงาน ป.ป.ท.  เคยด ารงต าแหน่ง

กรรมการสหกรณ์ฯ 
5 นายอารักษ ์ภักดีบุตร 0161 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  

ระดับอาวโุส 
ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ฯ 

6 นางเตือนใจ เจริญพงษ์ 0067 ข้าราชการบ านาญ ระดับ 8 ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ฯ 

7 นายบุญธรรม บุญชูวงศ์ 6889 นักประชาสัมพันธ์ ระดับช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ฯ 

8 นายวัลลภ นาคบวั 0234 รองผู้อ านวยการ ส านักงานกจิการ
ยุติธรรม 

ส านักงานกิจการยุตธิรรม เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ฯ 
 

9 นางประคอง ตรีศาสตร์ 5976 นักวิชาการคอมพวิเตอร์ ช านาญการ ส านักบังคับคดีอาญาและ
บังคับใช้กฎหมาย ส านกังาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

10 ว่าที่ ร.ท.สมยศ แย้มโสพิศ 6420 นักสืบสวนสอบสวน ช านาญการ ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม  
11 นายสวัสดิ์ นาสมฝัน 6615 นักสืบสวนสอบสวน ช านาญการ ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม  
12 ว่าที่ ร.ต.โกสิต ศกัดิ์ศรีพงศ์ 0913 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  

ช านาญการพิเศษ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

13 นายพชรดนัย ฤทธิก์ังวานเดช 0164 ข้าราชการบ านาญ ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ฯ 

14 นางภัทรธิรา แกว้ดี 6079 ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานทหารไทย อดีต ผจก. สอ.กระทรวง
ยุติธรรม จ ากัด 

15 นางลางน้อย ปาลวัฒน์วิชยั 4529 ข้าราชการบ านาญ กรมบังคับคดี เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ฯ 

16 น.ส.อ าพา วาณิชชัชวาลย ์ 2826 ข้าราชการบ านาญ ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ฯ 
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สหกรณ์ได้จัดให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2557 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  

จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2557 พิจารณาเลือกตั้ง ดังนี้ 

1)  เลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ 1 ต าแหน่ง ประธานกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจะมีวาระ
การด ารงต าแหน่ง 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง 

2)  เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 8 ต าแหน่ง โดยการลงบัตรสรรหาจากสมาชิก และเสนอผลคะแนนการ
สรรหาให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2557 พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการด าเนินการที่ได้รับการ
เลือกตั้งจะมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง 

เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

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

............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวำระที่ 4 รับทรำบสมำชิกเข้ำใหม่  
และออกจำกสหกรณ์ ประจ ำปี 2557 

 

ในรอบปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด มีจ านวนสมาชิกเข้าใหม่ ลาออก และ
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 ยอดสมาชิกยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 จ านวน 5,084 คน 
 สมัคร จ านวน 536 คน 
 ลาออก/ขาดสมาชิกภาพ จ านวน 276 คน 
 สมาชิกคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน  5,344 คน 
 สมาชิกสามัญ จ านวน 2,922 คน 
 สมาชิกสมทบ จ านวน 2,422 คน 

สังกัด ยอดยกมา สมัครใหม่ ลาออก โอนระหว่าง
สังกัด 

คงเหลือ 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 348 48 12 -18 366 

2. กรมคุมประพฤติ 1,448 145 90 -20 1,483 

3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 110 22 9 -5 118 

4. กรมบังคับคดี 687 50 36 -4 697 

5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1,305 139 51 -20 1,373 

6. กรมราชทัณฑ์ 189 26 14 +10 211 

7. ส านักงานกิจการยุติธรรม 62 7 4 -3 62 

8. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 140 6 5 +2 143 

9. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 496 42 14 +7 531 

10. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 100 41 3 +4 142 

11. ส านักงาน ปปท. 107 7 3 -6 105 

12. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 10 3 1 -1 11 

13. หน่วยพิเศษ (นอกสังกัดกระทรวงยุติธรรม/น าส่งเงินเอง) 82 - 34 +54 102 

รวมท้ังสิ้น 5,084 536 276 0 5,344 

เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

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

............................................................................. .................................................................................  
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ระเบียบวำระที่ 5 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี 2557 

 
 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ชุดที่ 10 ขอรายงานผลการ

ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เสนอที่ประชุม
เพ่ือทราบ ดังนี้ 

1. การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ในรอบปี 2557 ได้รับการสนับสนุนและ
ร่วมมืออย่างดีจากสมาชิกสหกรณ์ ท าให้การบริหารงานสหกรณ์สามารถใช้เงินทุนทั้งจากภายในสหกรณ์จากทุนเรือน
หุ้นและเงินฝากของสมาชิกที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากแหล่งเงินทุนภายนอก ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ตั้งใจและมุ่งมั่นในการบริหารงานเพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสหกรณ์ ทั้งสมาชิกผู้ถือหุ้น ผู้กู้ยืมเงิน และผู้ฝากเงิน โดยมีผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2557 ดังต่อไปนี้  

1.1 สมาชิกสหกรณ์ 

สหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
ด้วยความสมัครใจ โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ดังนี้ 

 จ านวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  5,084 คน 
บวก จ านวนสมาชิกที่สมัครเข้าใหม่ระหว่างปี 536 คน 
หัก จ านวนสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพระหว่างปี 276 คน 

 จ านวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  5,344 คน 

ปี 2557 มียอดสมาชิกคงเหลือเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 5.11 

1.2 ทุนเรือนหุ้น 

สหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการออมเงินทางตรงโดยการสะสมหุ้นอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับการปรับเกณฑ์การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกเป็นอัตราร้อยละ 4 ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก ส่งผล
ให้สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

 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 

 ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 353,335,530.00 บาท 

ปี 2557 มีทุนเรือนหุ้นเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จ านวน 68,742,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.15 
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1.3 เงินรับฝากจากสมาชิก 

สหกรณ์ได้ส่งเสริมการออมเงินทางตรงโดยการให้บริการเงินรับฝากเงินจากสมาชิกประเภท 
ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษเพ่ิมทรัพย์ และเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิก 
มีการออมมากขึ้น ในปี 2557 สหกรณ์ได้ขยายเวลาการรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพ่ิมทรัพย์ สหกรณ์มีเงินรับ
ฝากจากสมาชิก ดังนี้ 

 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 

 เงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 339,463,066.35 บาท 

ปี 2557 มีเงินรับฝากจากสมาชิกเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 จ านวน 163,263,816.58 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 92.66 

1.4 การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 

สหกรณ์ได้ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก จ าแนกเป็นเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้สามัญ
โครงการพิเศษเพ่ือช าระหนี้บัตรเครดิต เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพ่ือการศึกษาของสมาชิกและบุตร และเงินกู้สามัญ
โครงการพิเศษเพ่ือซื้ออาวุธปืน โดยมีการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก ดังนี้ 

 เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ านวน 445,088,202.08 บาท 

 เงินให้กูย้ืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 613,177,610.10 บาท 

 เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 755,815,555.41 บาท 

ปี 2557 สหกรณ์ได้ให้เงินกู้แก่สมาชิกเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 จ านวน 142,637,945.31 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 23.26 

1.5 การลงทุนของสหกรณ์ 

สหกรณ์ได้น าเงินไปลงทุนในแหล่งเงินทุน โดยพิจารณาจากสภาพคล่องของสหกรณ์ และความ
เหมาะสมกับผลตอบแทนที่จะได้รับ ดังนี้ 

 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน 284,500.00 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 2556 จ านวน 620,013,821.60 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 769,779,645.15 บาท  
มีสินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จ านวน 149,765,823.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.16 
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2. สรุปผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ตั้งแต่ปี 2548 ที่เริ่มก่อตั้งสหกรณ์
จนถึงปี 2557 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น โดยมีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้ 

รายการ 
(บาท/ร้อยละ) 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

1. สมาชิก  
(คน/ร้อยละ) 

2,264 2,591 2,483 2,832 3,172 3,786 4,316 4,670 5,084 5,344 
 +327/14.44% -108/-4.17% +349/4.06% +340/12.00% 614/19.35% +530/14.00% +354/8.20% +414/8.87% +260/5.11% 

2. ทุนเรือนหุ้น 6,616,820 22,471,650 38,631,450 56,652,955 79,359,200 107,808,260 155,982,640 231,840,570 284,593,530 353,333,530 
  -239.61 +71.91 +46.65 +40.08 +35.85 +44.69 +48.63 +22.75 +24.15 
3. เงินรับฝาก - - 22,824,636 39,252,643 106,449,660 93,869,660 79,747,943 100,419,811 176,199,249 339,463,066 

    +71.97 +171.19 (11.81) (15.04) +25.92 +75.46 +92.66 
4. เงินลงทุนในหุ้นกู้/

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน
ระยะยาว 

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

5. ต๋ัวสัญญาใช้เงิน
ระยะสั้น 

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

6. เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,740,748 30,870,947 46,148,671 86,747,038 133,866,569 185,760,405 266,281,251 445,088,202 613,177,610 755,815,555 
  +1,135.80 +49.49 +87.97 +54.32 +38.77 +43.35 +67.15 +37.77 +23.26 

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 51,837,579 
  +1,575.99 +151.59 +61.31 +89.39 +17.67 +57.41 +38.34 +65.77 +34.92 

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 22,285,105 
  +1,220.61 +202.48 +103.65 +154.55 +9.48 +51.52 +34.53 +64.64 +44.56 

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 29,552,473 
  +1,720.13 +136.61 +45.38 +55.05 +24.75 +61.88 +41.05 +66.54 +28.47 

10. เงินปันผล 2% 4.5% 5.25% 5.25% 5.50% 5.25% 5.50% 5.75% 5.75% 5.80% 
11. เงินเฉลี่ยคืน

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
- 5% 5.25% 5.25% 5.50% 5.50% 5.75% 6.00% 6.50% 7.00% 

3. สิทธิประโยชน์ส าหรับสมาชิก 

ในปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือการสงเคราะห์
แก่สมาชิกและครอบครัว จ านวนทั้งสิ้น 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 
จ านวนทั้งสิ้น 93,000 บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว 
1) ทุนสวัสดิการเพ่ือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จ านวน 5 ราย  

จ านวนเงิน 58,000 บาท 
2) สมาชิกเจ็บป่วยโดยเข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ใน จ านวนเงิน 72,000 บาท 
3) สมาชิกขอรับสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จ านวน 114 ราย จ านวนเงิน 228,000 บาท 
4) สมาชิกขอรับสวัสดิการเพ่ือการอุปสมบท จ านวน 1 ราย จ านวนเงิน 2,000 บาท 

ทุนสาธารณประโยชน์ 
1) ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จ านวน 36 ราย จ านวนเงิน 71,500 บาท  
- จัดสรรทุนเรียนดีให้แก่บุตรสมาชิก จ านวน 16 ราย จ านวนเงนิ 36,500 บาท 
- จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก จ านวน 20 ราย จ านวนเงิน 35,000 บาท 

2) บริจาคเงินเพ่ือการกุศล เพ่ือการบ ารุงศาสนา จ านวนเงิน 21,500 บาท 

เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

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

............................................................................. .................................................................................  
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สรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 
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ระเบียบวำระที่ 6 รับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำร
สหกรณ์ ประจ ำปี 2557 

 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 ได้จัดท ารายงานการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2557 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมา
พร้อมนี้ 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

เรียน ที่ประชุมใหญส่หกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557  
ได้เลือกตั้งข้าพเจ้านางบังอร เสาผา, นางกนิษฐา จิตพิมาย และนางสาวสุพรรณี มงคลนิพัทธ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้าพเจ้าได้เข้า
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนแล้ว จึงขอเสนอผล
การตรวจสอบกิจการประจ าปีโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพ่ือทราบความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และเพ่ือให้แน่ใจว่าการบันทึกบัญชี

เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป มีการดูแลรักษาสินทรัพย์อย่างเหมาะสม 
1.2 เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับ

ระเบียบและข้อก าหนดต่างๆ ของสหกรณ์ 
1.3 เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย            

ที่ได้ก าหนดไว้ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบด้านการบริหารงานทั่วไป การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ การติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 
2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของ

เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย สอบทานการค านวณจ านวนเงิน สอบทานการบันทึกบัญชี การผ่าน
รายการสมุดรายวันขั้นต้น สมุดรายวันขั้นปลาย กระทั่งงบทดลองของสหกรณ์ และสอบทานความผิดปกติ
หรือข้อผิดพลาดด้านการเงินบัญชี 

2.3 ตรวจสอบด้านการลงทุน เกี่ยวกับการจัดซื้อหลักทรัพย์ว่าเป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542 และมติ 
ที่ประชุมเกี่ยวกับการมอบอ านาจในการจัดซื้อและวงเงินที่จัดซื้อ สอบทานหลักฐานการซื้อหลักทรัพย์  ว่ามี
ความครบถ้วน ถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือตามบัญชีหรือไม่อย่างไร ตรวจสอบกรรมสิทธิ์การถือครอง
หลักทรัพย์ที่ทางสหกรณ์จัดซื้อ สอบทานการค านวณดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ครบก าหนด/
ไถ่ถอนคืน/ขายระหว่างปี และสอบทานการบันทึกบัญชี การผ่านรายการรายการซื้อหลักทรัพย์/ผลตอบแทน 
เปรียบเทียบยอดรวมหลักทรัพย์คงเหลือตามทะเบียนคุมหลักทรัพย์กับบัญชีคุม 
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2.4 ตรวจสอบด้านสินเชื่อ การปฏิบัติตามระเบียบการกู้เงินของสหกรณ์ สอบทานค าขอกู้ สัญญาเงินกู้  และ
เอกสารหลักฐานประกอบการกู้ การบันทึกทะเบียนคุมลูกหนี้รายบุคคล รายการยอดยกมาของหนี้ การรับ
ช าระหนี้ การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การตัดจ าหน่ายหนี้สูญ และการยืนยันยอดลูกหนี้ 

2.5 ตรวจสอบด้านเงินรับฝาก การปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการรับ การฝาก การถอนเงิน การจ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภท และการยืนยันยอดเงินรับฝากรายบุคคล 

2.6 ตรวจสอบด้านหนี้สิน การอนุมัติและการก าหนดผู้มีอ านาจลงนามแทนสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม 
จ ากัด ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือบุคคลภายนอก สอบทานสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับเงิ นกู ้
แต่ละประเภท สอบทานความครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึกบัญชี การจ่ายช าระคืนเงินต้น และการค านวณ
ดอกเบี้ยจ่าย การจ่ายช าระหนี้ให้เจ้าหนี้ ตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้รายบุคคล และสอบทานการยืนยันยอดเจ้าหนี้
รายบุคคล 

2.7 ตรวจสอบด้านทุน การปฏิบัติตามระเบียบการรับสมาชิกใหม่  การลาออกจากการเป็นสมาชิก การจัดท า
ทะเบียนสมาชิกและหุ้น การจัดเก็บค่าหุ้น การจ่ายคืนค่าหุ้น วิเคราะห์ทะเบียนหุ้น การค านวณเงินปันผล   
ทุนส ารองและทุนสะสมอื่นๆ ของสหกรณ์ 

3. ผลการตรวจสอบ 

3.1 การบริหารงานของสหกรณ์  

3.1.1 สหกรณ์มีสมาชิกตอนต้นปี จ านวน 5,084 ราย ระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น จ านวน 276 ราย และออก
จากการเป็นสมาชิก จ านวน 536 ราย ณ วันสิ้นปีมีสมาชิกคงเหลือ จ านวน 5,344 ราย ประกอบด้วย
สมาชิกสมทบ จ านวน 2,422 คน (10,153,591 หุ้น) สมาชิกสามัญ จ านวน 2,922 คน (25,179,921 
หุ้น) สมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จ านวน 260 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.11 

การรับสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพถือปฏิบัติตามข้อบังคับและเป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

3.1.2 ในรอบปีสหกรณ์ มีรายได้ทั้งสิ้นจ านวน 51,837,579.06 บาท ประกอบด้วย 

 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน จ านวน 51,785,995,49 บาท 
 รายได้อ่ืน จ านวน 51,583.57 บาท 

3.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

สหกรณ์มีการก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่และมีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน กรณีพบข้อบกพร่องจากการปฏิบัติงานได้มีการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะและรายงานให้คณะกรรมการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว 

ปัจจุบันสหกรณ์ได้ด าเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ครบตามอัตราที่ก าหนด สหกรณ์ยังขาด
เจ้าหน้าที่สินเชื่อระดับกลาง 1 ต าแหน่ง 

3.3 การบัญชี  

สหกรณ์จัดท าบัญชีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่รับรองทั่วไป ซึ่งมีรายงานการปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ทุกด้านที่
เกี่ยวข้องกับบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีรายงานบัญชีย่อย และทะเบียนคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ยอดเงิน
คงเหลือในบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2557 มีข้อสังเกต ดังนี้ 

1) บัญชีเงินรอเรียกคืน จ านวน 1,398.66 บาท เกิดจากสหกรณ์หักเงินช าระหนี้ขาดกรณีที่สมาชิกลาออก
จากสหกรณ์  
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2) บัญชีเงินรอจ่ายคืน จ านวน 114 ,049.89 บาท เกิดจากการรับช าระเงินเกินจากสมาชิกบางรายการ  
เป็นรายการคงค้างตั้งแต่ปี 2551  

3) บัญชีค่าตอบแทนหน่วยงานเรียกเก็บค้างจ่าย จ านวน 126 ,370.00 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่
หน่วยงานที่หักน าส่งเงินให้แก่สหกรณ์   

4) เงินรอการตรวจสอบ จ านวน 656,217.98 บาท เป็นรายการที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ซึ่งอยู่
ระหว่างการตรวจสอบ  

3.4 การเงิน 

3.4.1 การเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบก าหนดที่ให้เก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกินวันละ 
10,000 บาท โดยมีตู้นิรภัยในการเก็บรักษา ทั้งนี้ ณ วันสิ้นปีสหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ จ านวน 
3,017.50 บาท 

3.4.2 การรับเงิน การจ่ายเงิน ปฏิบัติเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบและอยู่ภายใต้งบประมาณรายจ่าย  
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี การจ่ายเงินของสหกรณ์มีการอนุมัติโดยผู้มีอ านาจ 

3.5 ด้านสินเชื่อ 

การกู้เงินของสมาชิกและการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก โดยทั่วไปปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ก าหนด ระหว่างปีสหกรณ์พิจารณาเงินกู้ให้แก่สมาชิก ดังนี้ 

1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 2,560 สัญญา จ านวนเงิน 62,387,480.00 บาท 
2) เงินกู้สามัญ 1,414 สัญญา จ านวนเงิน 516,783,434.09 บาท  

  รวม 3,974 สัญญา รวมเป็นเงิน 579,170,914.09 บาท 

ณ วันสิ้นปีมีเงินกู้คงเหลือ ประกอบด้วย 

1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1,253 สัญญา จ านวนเงิน 23,493,790.25 บาท 
2) เงินกู้สามัญ 2,749 สัญญา จ านวนเงิน 732,321,765.16 บาท 

  รวม 4,002 สัญญา รวมเป็นเงิน 755,815,555.41 บาท 

3.6 ด้านการลงทุน 

เงินที่สหกรณ์น าไปลงทุนกับสถาบันการเงินและภายนอก เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ ณ วันสิ้นปี  
มีจ านวน 294,500.00 บาท ประกอบด้วย 

1) หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวนเงิน 284,500.00 บาท  
2) หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีท ีจ ากัด จ านวนเงิน 10,000.00 บาท 

3.7 ด้านเงินรับฝาก 

การรับฝากเงินจากสมาชิก โดยทั่วไปปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 
ก าหนด วันสิ้นปีมียอดเงินฝากจ านวน 6,367 บัญชี เป็นจ านวนเงิน 339,463,066.35 บาท ประกอบด้วย  

1) ออมทรัพย์พิเศษ 446 บัญช ี จ านวนเงิน 40,864,564.94 บาท 
2) ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย ์ 711 บัญช ี จ านวนเงิน 17,139,944.35 บาท 
3) ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มทรัพย ์ 285 บัญช ี จ านวนเงิน 279,521,843.62 บาท 
4) ออมทรัพย์ 4,925 บัญช ี จ านวนเงิน 1,936,713.44 บาท 

  รวม 6,367 บัญชี รวมเป็นเงิน 339,463,066.35 บาท 
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3.8 ด้านทุน 

3.8.1 ทุนเรือนหุ้น  

ทุนเรือนหุ้นปกติ ยกมาแต่ต้นปี 2557 จ านวน 284,593,530.00 บาท ณ วันสิ้นปีมีทุนเรือนหุ้นจ านวน 
353,333,530.00 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 68 ,740,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.15  
การเก็บค่าหุ้นและการจ่ายคืนค่าหุ้นปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

3.8.2 ทุนส ารองและทุนสะสมของสหกรณ์ ณ วันสิ้นปี ประกอบด้วย 
              รายการ ยอดยกมาต้นปี เพิ่มระหว่างปี ลดลงระหว่างปี คงเหลือ 

ทุนส ารอง  4,179,968.89 3,469,321.45 - 7,649,290.34 

ทุนสะสม 974,386.03 2,171,515.91 455,500 2,690,401.94 
- ทุนสาธารณประโยชน์    646,840.00 414,076.69 93,000.00    967,916.69 
- ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์          40,000.00 115,021.30 - 155,021.30 
- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล                173,189.50 460,085.21 - 633,274.71 
- ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์                99,356.53 416,576.69 362,500.00    153,433.22 
- ทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือทุนอื่นๆ            15,000.00 765,756.02 - 780,756.02 

รวมทุนส ารองและทุนสะสม 5,154,354.92 5,640,837.36 455,500.00 10,339,692.28 
 

3.9 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ปี 2556 สามารถพิจารณาได้จากอัตราส่วนทางการเงินโดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวเลขทางบัญชี ปี พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับตัวเลขทางบัญชี ปี พ.ศ. 2556 ดังนี้    

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินปี พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

อัตราส่วน ปี 2557 ปี 2556 เพิ่ม/ลด 

1. อัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง (Capital Strenght)   
 หน้ีสินต่อทุน 0.96 เท่า 0.98 เท่า -0.02 
 ทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 0.99% 0.67% +0.32 
 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย 8.37% 8.11% +0.26 

2. คุณภาพของสินทรัพย์ (Asset Quality)    
 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย 4.25% 4.27% -0.02 
 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ 24.16% 38.82% -14.66 

3. ขีดความสามารถในการบริหาร (Management)    
 อัตราการเติบโตของธุรกิจ 42.01% 21.21% +20.81 

4. การท าก าไร (Earning Sufficiency)    
 ก าไร (ขาดทุน) ต่อสมาชิก 5,530.03 บาท/คน 4,524.83 บาท/คน +1,005.20 
 เงินออมต่อสมาชิก 129,640.08 บาท/คน 90,635.87 บาท/คน +39,004.21 
 หน้ีสินต่อสมาชิก 141,123.36 บาท/คน 120,618.75 บาท/คน +20,504.61 
 อัตราการเติบโตของก าไร 28.47% 66.54% -38.07 
 อัตราก าไรสุทธิ 57.07% 59.95% -2.88 

5. สภาพคล่อง (Liquidity)    
 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 0.46 เท่า 0.40 เท่า +0.06 
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4. การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ด้านการบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี  
ด้านการลงทุน ด้านสินเชื่อ ด้านเงินรับฝาก ด้านหนี้สินและด้านทุน รวมทั้งสอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าเดือนต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ กรณีมีข้อตรวจพบ ได้ข้อเสนอแนะและติดตามผลการแก้ไข ซึ่งฝ่ายจัดการได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการด้วยแล้ว 

 

 
                                                                                                           

 (นางบังอร เสาผา) (นางกนิษฐา จิตพิมาย) (นางสาวสุพรรณี มงคลนิพัทธ์) 
 ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 

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

............................................................................. .................................................................................  
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ระเบียบวำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
งบก ำไรขำดทุน และงบกระแสเงินสด 
ประจ ำปี 2557 

 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก าไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงนายอดุลย์ เปี่ยมมนัส ผู้สอบบัญชี 
ทีส่หกรณ์เลือกตั้งและนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้าย
ระเบียบวาระนี้ 

เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

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

............................................................................. .................................................................................  
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ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิ  
ประจ ำปี 2557 

 
 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 สหกรณ์มีก าไรสุทธิจ านวน 29,552,473.29 บาท (ยี่สิบเก้าล้าน      
ห้าแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 10 ได้พิจารณาแล้ว
เห็นควรจัดสรรก าไรสุทธิตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556 ข้อ 27 จึงเสนอต่อ 
ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2557 เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2557 ดังนี้ 

 

รำยกำรจัดสรรก ำไรสุทธิ ปี 2557 % ปี 2556 % 

ก ำไรสุทธิ 29,552,473.29 100.00 23,004,260.32 100.00 

1. ทุนส ำรอง  4,988,033.61 16.88 3,450,639.05 15.00 
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของก ำไรสทุธิ)     

2. ค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณฯ์ 10,000.00 0.03 10,000.00 0.04 
(ไม่เกินร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ แต่ไมเ่กิน 10,000 บำท)     

3. เงินปันผลตำมหุ้นทีช่ ำระแล้ว ตำมส่วนแห่งระยะเวลำ  
(ไม่เกินร้อยละ 10 ตำมกฎกระทรวง) 
ปี 2557 อัตรำร้อยละ 5.80  (ปี 2556 ร้อยละ 5.75) 

18,031,242.01 61.01 14,361,601.86 62.43 

4. เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ยมืที่สมำชิกจ่ำยระหว่ำงปี  
ปี 2557 อัตรำร้อยละ 7.00  (ปี 2556 ร้อยละ 6.50) 

3,545,605.98 12.00 2,465,424.50 10.72 

5. โบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่  
(ไม่เกินร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ) 

583,459.00 1.97 547,579.00 2.38 

6. ทุนรักษำระดับอตัรำเงินปันผล  
(ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น) 

588,369.81 1.99 460,085.21 2.00 

7. ทุนเพื่อกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์  
(ไม่เกินร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ)  

147,092.45 0.50 115,021.30 0.50 

8. ทุนสำธำรณประโยชน์  
(ไม่เกินร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ) 

294,184.91 1.00 414,076.69 1.80 

9. ทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและ
ครอบครัว (ไม่เกินร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ) 

882,554.72 2.99 414,076.69 1.80 

10. ทุนเพื่อจัดตั้งส ำนักงำนหรือทุนอื่นๆ  
เพื่อเสรมิสร้ำงควำมมั่นคงให้แกส่หกรณ ์

481,930.80 1.63 765,756.02 3.33 
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 การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในปี 2557 หลังจากหักเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกได้รับเป็นดังนี้ 

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืม (อัตราเฉลี่ยของเงินกู้ทุกประเภท) ร้อยละ 6.64 ต่อปี   
หัก เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก (ร้อยละ 7.00 ของดอกเบี้ยเงินให้กู้) ร้อยละ 0.47 ต่อปี   
ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกูย้ืม (สุทธิ) ที่สมาชิกจ่ายในปี 2557 ร้อยละ 6.17 ต่อปี  
หมายเหต ุ อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้

- 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 

 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2557 จ านวน 29,552,473.29 บาท ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้ 

1) จัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ร้อยละ 15.04 ของก าไรสุทธิ  

  ร้อยละ ยอดจัดสรร ยอดยกมา รวมท้ังสิ้น 
1.1) ทุนส ารอง   16.88 4,988,033.61   7,649,290.34 12,637,323.95 
1.2) ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย   0.03     10,000.00     
 รวม 16.91 4,998,033.61   

2) จัดสรรใหส้มาชิกสหกรณ์โดยตรง ร้อยละ 73.01 ของก าไรสุทธิ 

  ร้อยละ ยอดจัดสรร   
2.1) เงินปันผล 61.01 18,031,242.01   
2.2) เงินเฉลี่ยคืน 12.00 3,545,605.98   
 รวม 73.01 21,576,847.99   

3) จัดสรรเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก ร้อยละ 8.11 ของก าไรสุทธิ 

  ร้อยละ ยอดจัดสรร ยอดยกมา รวมท้ังสิ้น 
3.1) ทุนรักษาระดับอตัราเงินปันผล 1.99 588,369.81 633,274.71 1,221,644.52 
3.2) ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ์ 0.50 147,092.45 155,021.30 302,113.75 
3.3) ทุนสาธารณประโยชน ์ 1.00 294,184.91 967,916.69 1,262,101.60 
3.4) ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห ์ 2.99 882,554.72 153,433.22 1,035,987.94 
3.5) ทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือทุนอื่นๆ 1.63 481,930.80 780,756.02 1,262,686.82 
 รวม 8.11 2,394,132.69 2,690,401.94 5,084,534.63 

4) จัดสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร้อยละ 1.97 ของก าไรสุทธิ   

  ร้อยละ ยอดจัดสรร   
4.1) โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที ่ 1.97 583,459.00   
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เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม ............................................................................. ................................................................................. 

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

เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ 0.03% 

เป็นของสมาชิก 73.01% 

เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที ่1.97% 

เป็นผลประโยชน์ของสมาชกิ 8.11% 

เป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 16.88% 
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ระเบียบวำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติแผนงำน  
และงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2558 

 
 

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

สหกรณ์ขอเสนอแผนนโยบาย และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2558 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 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ และ
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพ่ิมทรัพย์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร ทั้งนี้ก็จะค านึงถึงต้นทุนของสหกรณ์เป็นส าคัญ ตลอดจนการพัฒนาช่องทางในการรับฝากเงินเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง 

3. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 

 สหกรณ์มีนโยบายในการบริการเงินกู้ที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนส าหรับสมาชิกที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน อีกทั้งยังได้จัดให้มีโครงการเงินกู้พิเศษ  เพ่ือวัตถุประสงค์
โดยเฉพาะ เช่น เพ่ือการศึกษาของสมาชิกและบุตรของสมาชิก เพ่ือช าระหนี้บัตรเครดิต และเพ่ือซื้ออาวุธปืน เป็นต้น 
ตลอดจนการพัฒนาบริการกู้เงินฉุกเฉินผ่านเครื่องเอทีเอ็มเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง 

งบประมาณรายรับ รายจ่าย และก าไรสุทธิ ประจ าปี 2558 

1) ประมาณการรายได้ 64,415,000.00 บาท 

2) ประมาณการค่าใช้จ่าย 29,042,000.00 บาท 
2.1) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากสมาชิก 20,410,000.00 บาท 
2.2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 8,632,000.00 บาท 

2.2.1) เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 2,950,000.00 บาท 
2.2.2) ค่าตอบแทน 690,000.00 บาท 
2.2.3) ค่าใช้สอย  4,682,000.00 บาท 
2.2.4) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์  310,000.00 บาท 

3) ประมาณการก าไรสุทธิ 35,373,000.00 บาท 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 
งบประมำณรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย และก ำไรสุทธิ  

ประจ ำปี 2558 (ปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2558) 

หมวด 

ปี 2557 ปี 2558   

ประมาณการ รายได้/ค่าใช้จ่ายจริง ส่วนต่าง สูง (ต่ า) ประมาณการ  เพิ่ม (ลด) จากจ่ายจริงปีก่อน 

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % 

รายได้               

1. ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม 50,468,200.00 99.77 51,463,352.81 99.28 995,152.81 1.97 64,210,000.00 99.68 12,746,647.19 24.77 

1.1 เงินกู้สามัญ 49,068,200.00 97.00 49,924,138.44 96.31 855,938.44 1.74 62,210,000.00 96.58 12,285,861.56 24.61 

1.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1,400,000.00 2.77 1,539,214.37 2.97 139,214.37 9.94 2,000,000.00 3.10 460,785.63 29.94 

2. ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 50,000.00 0.10 310,098.45 0.60 260,098.45 520.20 150,000.00 0.23 -160,098.45 -51.63 

3. ผลตอบแทนจากการลงทุน - - 12,544.23 0.02 12,544.23 100.00 16,000.00 0.02 3,455.77 27.55 

4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 38,000.00 0.08 31,000.00 0.06 -7,000.00 -18.42 30,000.00 0.05 -1,000.00 -3.23 

5. รายได้อื่น 28,000.00 0.06 20,583.57 0.04 -7,416.43 -26.49 9,000.00 0.01 -11,583.57 -56.28 

รวมรายได้ (1) 50,584,200.00 100.00 51,837,579.06 100.00 1,253,379.06 2.48 64,415,000.00 100.00 12,577,420.94 24.26 

ค่าใช้จ่าย             

1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 15,575,000.00 68.31 16,187,609.66 72.64 612,609.66 3.93 20,410,000.00 70.28 4,222,390.34 26.08 

1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 6,405,000.00 28.09 6,478,438.73 29.07 73,438.73 1.15 1,310,000.00 4.51 -5,168,438.73 -79.78 

1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 9,170,000.00 40.22 9,709,170.93 43.57 539,170.93 5.88 19,100,000.00 65.77 9,390,829.07 96.72 

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 7,226,000.00 31.69 6,097,496.11 27.36 -1,128,503.89 -15.62 8,632,000.00 29.72 2,534,503.89 40.75 

รวมค่าใช้จ่าย (2) 22,801,000.00 100.00 22,285,105.77 100.00 -515,894.23 -2.26 29,042,000.00 100.00 6,756,894.23 30.32 

ก าไรสุทธิ (1) - (2) 27,783,200.00 54.92 29,552,473.29 57.01 1,769,273.29 6.37 35,373,000.00 54.91 5,820,526.71 19.70 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน             

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง             

1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่   2,400,000.00 33.21 1,998,720.81 32.78 -401,279.19 -16.72 2,650,000.00 30.70 651,279.19 32.58 

1.2 ค่าครองชีพ 70,000.00 0.97 59,466.55 0.98 -10,533.45 -15.05 - - -59,466.55 -100.00 

1.3 ส ารองบ าเหน็จ 250,000.00 3.46 124,150.00 2.04 -125,850.00 -50.34 300,000.00 3.48 175,850.00 141.64 

รวมหมวดเงินเดือนฯ 2,720,000.00 37.64 2,182,337.36 35.79 -537,662.64 -19.77 2,950,000.00 34.18 767,662.64 35.18 

2. หมวดค่าตอบแทน         
  

  

2.1 ค่าล่วงเวลา 100,000.00 1.38 4,010.67 0.07 -95,989.33 -95.99 70,000.00 0.81 65,989.33 1,645.34 

2.2 ค่าตรวจสอบกิจการ 15,000.00 0.21 15,000.00 0.25 - - 50,000.00 0.58 35,000.00 233.33 

2.3 ค่าตรวจสอบบัญชี 60,000.00 0.83 50,000.00 0.82 -10,000.00 -16.67 50,000.00 0.58 - - 

2.4 ค่าเบี้ยประชุม 350,000.00 4.84 209,200.00 3.43 -140,800.00 -40.23 350,000.00 4.05 140,800.00 67.30 

2.5 ค่าตอบแทนหน่วยเรียกเก็บ 130,000.00 1.80 125,750.00 2.06 -4,250.00 -3.27 140,000.00 1.62 14,250.00 11.33 

2.6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 60,000.00 0.83 0.00 0.00 -60,000.00 -100.00 30,000.00 0.35 30,000.00 100.00 

รวมค่าตอบแทน 715,000.00 9.87 403,960.67 6.63 -311,039.33 -43.50 690,000.00 7.99 286,039.33 70.81 

3. หมวดค่าใช้สอย       
  

  

3.1 ค่าอบรมสัมมนา 500,000.00 6.92 250,020.20 4.10 -249,979.80 -50.00 350,000.00 4.05 99,979.80 39.99 

3.2 ค่ารับรอง 40,000.00 0.55 38,499.14 0.63 -1,500.86 -3.75 50,000.00 0.58 11,500.86 29.87 

3.3 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 100,000.00 1.38 67,255.77 1.10 -32,744.23 -32.74 100,000.00 1.16 32,744.23 48.69 

3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 1,900,000.00 26.29 1,895,436.00 31.09 -4,564.00 -0.24 2,700,000.00 31.28 804,564.00 42.45 

3.5 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 160,000.00 2.21 90,125.06 1.48 -69,874.94 -43.67 160,000.00 1.85 69,874.94 77.53 

3.6 ค่าใช้จ่ายวันสถาปนา
สหกรณ์ 

- - - - - - 35,000.00 0.41 35,000.00  

3.7 ค่าไปรษณีย์ 70,000.00 0.97 67,169.02 1.10 -2,830.98 -4.04 80,000.00 0.93 12,830.98 19.10 

3.8 ค่าโทรศัพท ์ 72,000.00 1.00 42,918.35 0.70 -29,081.65 -40.39 55,000.00 0.64 12,081.65 28.15 
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หมวด 

ปี 2557 ปี 2558   

ประมาณการ รายได้/ค่าใช้จ่ายจริง ส่วนต่าง สูง (ต่ า) ประมาณการ  เพิ่ม (ลด) จากจ่ายจริงปีก่อน 

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % 

3.9 ค่าเบี้ยเลี้ยงยานพาหนะ 30,000.00 0.42 44,983.10 0.74 14,983.10 49.94 55,000.00 0.64 10,016.90 22.27 

3.10 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

100,000.00 1.38 81,485.00 1.34 -18,515.00 -18.52 110,000.00 1.27 28,515.00 34.99 

3.11 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

5,000.00 0.07 820.00 0.01 -4,180.00 -83.60 5,000.00 0.06 4,180.00 509.76 

3.12 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 48,000.00 0.66 34,260.00 0.56 -13,740.00 -28.63 60,000.00 0.70 25,740.00 75.13 

3.13 ค่าใช้จ่ายสรรหาบุคลากร 10,000.00 0.14 5,740.00 0.09 -4,260.00 -42.60 10,000.00 0.12 4,260.00 74.22 

3.14 หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้
ระหว่างด าเนินคดี 

- - 330,462.70 5.42 330,462.70 100.00 350,000.00 4.05 19,537.30 5.91 

3.15 ค่าใช้จ่ายเร่งรัดหนี้สิน 100,000.00 1.38 - - -100,000.00 -100.00 300,000.00 3.48 300,000.00  

3.16 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 46,000.00 0.64 42,056.90 0.69 -3,943.10 -8.57 72,000.00 0.83 29,943.10 71.20 

3.17 ค่าใช้จ่ายอื่น 50,000.00 0.69 9,359.32 0.15 -40,640.68 -81.28 30,000.00 0.35 20,640.68 220.54 

3.18 ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ สนง. 40,000.00 0.55 29,180.00 0.48 -10,820.00 -27.05 40,000.00 0.46 10,820.00 37.08 

3.19 ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม
สหกรณ์ 

60,000.00 0.83 51,467.00 0.84 -8,533.00 -14.22 60,000.00 0.70 8,533.00 16.58 

3.20 ค่าปรับปรุงสถานที่ท าการ 60,000.00 0.83 59,850.00 0.98 -150.00 -0.25 60,000.00 0.70 150.00 0.25 

รวมค่าใช้สอย 3,391,000.00 46.93 3,141,087.56 51.51 -249,912.44 -7.37 4,682,000.00 54.24 1,540,912.44 49.06 

4. หมวดค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และแบบพิมพ์     
  

  

4.1 ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ 150,000.00 2.08 100,706.94 1.65 -49,293.06 -32.86 80,000.00 0.93 -20,706.94 -20.56 

4.2 ค่าเสื่อมราคา 250,000.00 3.46 269,403.58 4.42 19,403.58 7.76 230,000.00 2.66 -39,403.58 -14.63 

รวมค่าวัสดุฯ 400,000.00 5.54 370,110.52 6.07 -29,889.48 -7.47 310,000.00 3.59 -60,110.52 -16.24 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 7,226,000.00 100.00 6,097,496.11 100.00 -1,128,503.89 -15.62 8,632,000.00 100.00 2,534,503.89 41.57 

งบลงทุน             

5. หมวดอุปกรณ์ครุภัณฑ์             

5.1 โปรแกรมเสริมระบบงาน 217,000.00 64.39 69,550.00 43.40 -147,450.00 -67.95 140,000.00 50.00 70,450.00 101.29 

5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 60,000.00 17.80 60,000.00 37.44 - - 75,000.00 26.79 15,000.00 25.00 

5.3 ระบบป้องกันไวรัส 20,000.00 5.93 20,000.00 12.48 - - - - -20,000.00 -100.00 

5.4 เช่าซื้อเครื่องพิมพ์ระบบ 
Multifunction 

40,000.00 11.87 10,700.00 6.68 -29,300.00 -73.25 65,000.00 23.21 54,300.00 507.48 

รวมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 337,000.00 100.00 160,250.00 100.00 -176,750.00 -52.45 280,000.00 100.00 119,750.00 74.73 

รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 7,563,000.00 100.00 6,257,746.11 82.74 -1,305,253.89 -17.26 8,912,000.00 100.00 2,654,253.89 42.42 

           
หมายเหตุ หากรายจ่ายรายการใดไม่พอ ให้ถัวเฉลีย่ได้ภายในวงเงินรวมคา่ใช้จา่ยของหมวดนัน้ๆ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 
รำยละเอียดตำมหมวดรำยได้และค่ำใช้จ่ำย ประจ ำปี 2558 

 

หมวด 
ปี 2557  ปี 2558  

ประมาณการ รายละเอียดประกอบ 
ประมาณการ รายได้/ค่าใช้จ่ายจริง 

รายได้ 50,584,200.00 51,837,579.06 64,415,000.00  

- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม - เงินกู้สามัญ 49,068,200.00 49,924,138.44 62,210,000.00 - รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 

- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม - เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1,400,000.00 1,539,214.37 2,000,000.00 - รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

- ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 50,000.00 310,098.45 150,000.00 - รายได้จากดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 

- ผลตอบแทนจากการลงทุน - 12,544.23 16,000.00 - เงินปันผลรับจาก ชสอ. และ ชอท. 

- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 38,000.00 31,000.00 30,000.00 - รายได้จากค่าธรรมเนียมสมาชิกเข้าใหม่ 

- รายได้อื่น 28,000.00 20,583.57 9,000.00 - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่าย 22,801,000.00 22,285,105.77 29,042,000.00  

ดอกเบี้ยจ่าย 15,575,000.00 16,187,609.66 20,410,000.00  

- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 6,405,000.00 6,478,438.73 1,310,000.00 - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ต๋ัวสัญญาใช้เงินระยะสั้น (P/N) ธนาคาร และ
ดอกเบี้ยจ่ายวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) 

- ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 9,170,000.00 9,709,170.93 19,100,000.00 - ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก 

เงินเดือนและค่าจ้าง 2,720,000.00 2,182,337.36 2,950,000.00  

- เงินเดือนเจ้าหน้าที่   2,400,000.00 1,998,720.81 2,650,000.00 - เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 11 คน และส ารองเจ้าหน้าที่เพิ่ม 1 คน 

- ค่าครองชีพ 70,000.00 59,466.55 -  

- ส ารองบ าเหน็จ 250,000.00 124,150.00 300,000.00 - ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนกรณีเจ้าหน้าที่ท างานใน
สหกรณ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์ 

ค่าตอบแทน   715,000.00 403,960.67 690,000.00  

- ค่าล่วงเวลา 100,000.00 4,010.67 70,000.00 - ค่าท าการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในช่วงเวลาที่มี
งานเร่งด่วน 

- ค่าตรวจสอบกิจการ 15,000.00 15,000.00 50,000.00 - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการรายปี 

- ค่าตรวจสอบบัญชี 60,000.00 50,000.00 50,000.00 - ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีรายปี 

- ค่าเบี้ยประชุม 350,000.00 209,200.00 350,000.00 - คณะกรรมการด าเนินการ (ประธาน 1,000 บ./ครั้ง กรรมการ 
800 บ./ครั้ง) คณะกรรมการเงินกู้ คณะอนุกรรมการต่างๆ 
และผู้เข้าร่วมประชุม (ประธานอนุฯ 600 บ./ครั้ง 
อนุกรรมการ 500 บ./ครั้ง) 

- ค่าตอบแทนหน่วยเรียกเก็บ 130,000.00 125,750.00 140,000.00 - ค่าตอบแทนตัวแทนที่หักเงินประจ าเดือนน าส่งให้กับสหกรณ์ 
อัตราหน่วยละ 300 บาท รวมกับจ านวนสมาชิก 10 บาท/ราย 

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 60,000.00 0.00 30,000.00 - ค่าตอบแทนส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสหกรณ์ที่อาจเชิญมาเป็น
ที่ปรึกษา 

ค่าใช้สอย 3,391,000.00 3,141,087.56 4,682,000.00  

- ค่าอบรมสัมมนา 500,000.00 250,020.20 350,000.00 - การอบรมสัมมนากรรมการด าเนินการใหม่ การอบรมสัมมนา
กับหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสหกรณ์ การอบรม
สัมมนาประจ าปีระหว่างคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 

- ค่ารับรอง 40,000.00 38,499.14 50,000.00 - ค่าใช้จ่ายในการรับรองสมาชิก และสหกรณ์อื่นๆ 

- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 100,000.00 67,255.77 100,000.00 - ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมอ่ืนที่ธนาคารเรียกเก็บในการเรียกเก็บ
เงินในแต่ละเดือน 

- ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 1,900,000.00 1,895,436.00 2,700,000.00 - ค่าจัดพิมพ์รายงานกิจการประจ าปี 300 เล่มๆ ละ 120 บ. 
รวม 36,000 บ. 

- ค่าถ่ายเอกสารวาระประชุมใหญ่ 2,500 ชุดๆ ละ 15 บ. รวม 
37,500 บ. 

- ค่าพาหนะสมาชิก 2,500 คนๆ ละ 500 บ. = 1,250,000 บ. 

- ค่าเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ เครื่องด่ืมและอาหารว่าง 2,200 
คนๆ ละ 80 บ. รวม 176,000 บ. 
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หมวด 
ปี 2557  ปี 2558  

ประมาณการ รายละเอียดประกอบ 
ประมาณการ รายได้/ค่าใช้จ่ายจริง 

    - เงินขวัญถุงส าหรับสมาชิก 5,500 คนๆ ละ 200 บ. รวม 
1,100,000 บ. 

- ค่าของรางวัลส าหรับสมาชิก 52,500 บ. 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 48,000.00 บ. 

- ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 160,000.00 90,125.06 160,000.00 - เพื่อจัดโปรโมชั่นส าหรับผู้ฝากเงิน ผู้สมัครสมาชิก เปิดบัญชี
หรือฝากเงินกับสหกรณ์ในโอกาสพิเศษต่างๆ ค่าบริการส่ง 
SMS ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ และการประชาสัมพันธ์อื่นๆ 

- ค่าใช้จ่ายวันสถาปนาสหกรณ์ - - 35,000.00 - ค่าใช้จ่ายการจัดงานท าบุญครบรอบ 10 ปี วันก่อต้ังสหกรณ์ 
11 ก.พ. 58 

- ค่าไปรษณีย์ 70,000.00 67,169.02 80,000.00 - ค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

- ค่าโทรศัพท ์ 72,000.00 42,918.35 55,000.00 - ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์พื้นฐานส านักงาน
รายเดือน 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงยานพาหนะ 30,000.00 44,983.10 55,000.00 - ค่าใช้จ่ายส าหรับกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ใน
การเดินทางไปติดต่อ เข้าอบรม/ประชุม/สัมมนา และ
ปฏิบัติงานภายนอกส านักงาน 

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00 81,485.00 110,000.00 - เพื่อสมทบจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม ซึ่งสหกรณ์ต้องจ่ายใน
อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 

- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000.00 820.00 5,000.00 - เพื่อสมทบจ่ายเข้ากองเงินทุนทดแทนประจ าปีๆ ละ 1 ครั้ง 
สหกรณ์จ่ายในอัตรา 0.20% ของเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 

- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 48,000.00 34,260.00 60,000.00 - ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี และค่าเครื่องแบบประจ าปีของ
เจ้าหน้าที่ 

- ค่าใช้จ่ายสรรหาบุคลากร 10,000.00 5,740.00 10,000.00 - ส าหรับการสรรหาบุคลากรของสหกรณ์ 

- หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี - 330,462.70 350,000.00 - เพื่อเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้ที่มีเหตุต้องออก
จากสหกรณ์และอยู่ระหว่างด าเนินคดีตามกฎหมาย 

- ค่าใช้จ่ายเร่งรัดหนี้สิน 100,000.00 - 300,000.00 - ค่าใช้จ่ายในการติดตามและบังคับหนี้ตามสัญญา 

- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 46,000.00 42,056.90 72,000.00 - เป็นค่าบริการต่อแผ่นเครื่องพิมพ์เอกสารระบบ 
Multifunction 

- ค่าใช้จ่ายอื่น 50,000.00 9,359.32 30,000.00 - ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินและมีความจ าเป็นเร่งด่วนอัน
จะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิก 

- ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงาน 40,000.00 29,180.00 40,000.00 - เพื่อการซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่ช ารุดเสียหาย 

- ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมสหกรณ์ 60,000.00 51,467.00 60,000.00 - เพื่อการบ ารุงรักษาโปรแกรมของสหกรณ์ 

- ค่าปรับปรุงสถานที่ท าการ 60,000.00 59,850.00 60,000.00 - เพื่อการปรับปรุงพัฒนาส านักงานสหกรณ์ 

ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และแบบพิมพ์ 400,000.00 370,110.52 310,000.00  

4.1 ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ 150,000.00 100,706.94 80,000.00 - ค่าอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ใช้ในงานสหกรณ์ 

4.2 ค่าเสื่อมราคา 250,000.00 269,403.58 230,000.00 - ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่ายเมื่อสิ้นปีทางบัญชี โดยต้ัง
ไว้เพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายประจ าปี 

งบลงทุนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 337,000.00 160,250.00 280,000.00  

5.1 โปรแกรมเสริมระบบงาน 217,000.00 69,550.00 140,000.00 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานสหกรณ์ 

5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 60,000.00 60,000.00 75,000.00 - เพื่อส ารองกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมเดิมช ารุด  

5.3 ระบบป้องกันไวรัส 20,000.00 20,000.00 -  

5.4 เช่าซื้อเครื่องพิมพ์ระบบ Multifunction 40,000.00 10,700.00 65,000.00 - ค่าเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารแบบ Multifunction ประมาณ
เดือนละ 5,350 บาท 

 

เสนอทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ................................. 

................................................................ ..............................................................................................  
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ระเบียบวำระที่ 10 พิจำรณำก ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อำจกู้ยืม
หรือค้ ำประกันประจ ำปี 2558 

 

 

 ทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ได้อนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการ
ค้ าประกันประจ าปี 2557 จ านวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) และนายทะเบียนสหกรณ์ได้เห็นชอบให้
ถือใช้วงเงินดังกล่าวแล้ว ในการด าเนินงานประจ าปี 2557 สหกรณ์ได้ใช้วงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งสิ้น 
295,000,000 บาท 

ตามข้อบังคับสหกรณอ์อมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 หมวด 4 ข้อ 17 ที่ประชุมใหญ่
อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่ง
ก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  และหมวด 7 ข้อ 71 (6) ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจ
หน้าที่พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน 

นายทะเบียนสหกรณ์ (อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ)์ ได้ออกประกาศลงวันที่ 11 มีนาคม 2548 ก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุน
เรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองระหว่าง 300 - 400 ล้านบาท สามารถก าหนดวงเงินกู้ยืมได้ไม่เกิน 1.3 เท่าของทุนเรือนหุ้น
รวมกับทุนส ารองของสหกรณ์  

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด สามารถก าหนดวงเงินการกู้ยืม
หรือการค้ าประกันประจ าปี 2558 ได้จ านวน 469,277,666.44 บาท ดังนี้ 

วงเงินกู้ยืม = (ทุนเรือนหุ้น + ทุนส ารองของสหกรณ์) x 1.3 เท่า 
 = (353,333,530 + 7,649,290.34) x 1.3 
 = 469,277,666.44 บาท  

 คณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 10 ในการประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงินซึ่ งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี  2558 จ านวน 
460,000,000.00 บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)    

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2558 
จ านวน 460,000,000.00 บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) 

 

มติทีป่ระชุม ............................................................................................................................. ................................. 

.......................................................................................... .................................................................... 
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ระเบียบวำระที่ 11 พิจำรณำเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจ ำปี 2558 

 
 
 

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

ข้อบังคับสหกรณอ์อมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555  
 ข้อ 71 (2) (5) ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณ ์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 าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการ
คนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น
อาจได้รับเลือกตั้งซ้ าได้ 

ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2556 ได้มีมติเลือกตั้งนางบังอร เสาผา, นางสาวสุพรรณี มงคลนิพัทธ์ 
และนางกนิษฐา จิตพิมาย เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2557 โดยก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนปีละ 15,000 บาท 
ส าหรับปี 2558 สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา เลือกตั้งเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2558 โดยมีผู้เสนอบริการตรวจสอบกิจการและมีข้อมูลรายละเอียดการเสนอบริการ
ตรวจสอบกิจการ ดังนี้ 

รายละเอียดการเสนอ 1. นางสุวรรณ ีเจรญิขวญัชยั 3. น.ส.สุรภี พู่ผกา  
1. การเข้าปฏบิัตงิาน   

  ทุกเดือน 
 เข้าตรวจสอบดว้ยตนเอง 

 ทุกเดือน เดือนละอย่างน้อย 10 วัน (อยา่งน้อย
สัปดาห์ละ 2วัน) 

 เข้าตรวจสอบร่วมกับทีมงาน นางสุภาพร นิภากุล 
รวม 2 คน 

2. การจัดท ารายงาน   

 รายงานผลการตรวจสอบระหว่างป ี  จัดท ารายงานการตรวจสอบกิจการเป็นประจ าทุก
เดือนและยินดีเข้าร่วมชีแ้จงกับคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นประจ าทกุเดือน  

 จัดท ารายงานการตรวจสอบกิจการเป็นประจ าทุก
เดือนและยินดีเข้าร่วมชีแ้จงกับคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นประจ าทกุเดือน 

 ติดตามผลการแก้ไขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ 
 รายงานการสอบบัญชีประจ าป ี  ณ วันสิ้นปีทางบัญชี พร้อมช่วยดูแลจัดเตรียม 

งบการเงินเพื่อให้เรียบร้อยเตรียมพร้อมให้ผู้สอบ
บัญชีเข้าตรวจสอบ และจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบกจิการประจ าปีเพือ่เข้าประชมุใหญ่
สามัญประจ าปีและเข้ารว่มชี้แจงให้สมาชิกทราบ 
ผลการด าเนินงาน 

 สรุปผลการตรวจสอบโดยภาพรวมเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี
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รายละเอียดการเสนอ 1. นางสุวรรณ ีเจรญิขวญัชยั 3. น.ส.สุรภี พู่ผกา  
3. บริการอื่น  หากมีกรณีเร่งด่วนจ าเป็นว่ามีเหตุการณ์ที่อาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมีนัยส าคัญแก่สหกรณ์ 
ยินดีเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่สหกรณ์ต้องการ
โดยเร็ว 

 กรณีเร่งด่วน เมื่อปรากฏชัดเจนวา่มีเหตกุารณ์ที่
อาจกอ่ให้เกิดความเสียหายอยา่งมีนัยส าคัญแก่
สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการและ
ส่วนราชการที่มีหนา้ที่ก ากับดูแลสหกรณ์ทราบ
โดยเร็ว 

4. ค่าธรรมเนียมต่อป ี   
 จ านวนเงิน  42,000 บาท  30,000 บาท  

   
5. ประสบการณ ์ - อดีตข้าราชการกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 

- ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญช ี33 ป ี 
- ผ่านการอบรมหลกัสูตรการตรวจสอบกจิการ

สหกรณ์ 
- ปัจจุบันเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

1) สอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย 
2) สอ.พนักงานโรงงานทอผ้า 
3) เป็นประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

เคหสถานกรุงเทพฯ 

- ข้าราชการบ านาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
- ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 14 ปี 

ประจ าส านกังานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา, 
ชัยภูมิ, ระนอง และตรัง 

- ผ่านการอบรมหลกัสูตรการตรวจสอบกจิการ
สหกรณ์ 

- ปัจจุบันเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.กองบัญชาการ
กองทัพไทย (ป ี57 และ 58) 

 
6. อ่ืนๆ – ผู้ปฏบิัตงิาน - ผู้เสนอ 

- ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาดา้นการบัญชีของ
สถาบันพัฒนาวิสาหกกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

- ผู้เสนอและทีมงาน รวม 2 คน  
- ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ ตามระเบียบ

นายทะเบยีนสหกรณ์ 

คณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 10 ในการประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ได้พิจารณา
รายละเอียดการเสนอบริการตรวจสอบกิจการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า นางสาวสุรภี พู่ผกา เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี สามารถ  
ที่จะด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานของสหกรณ์ จึงเห็นควรเสนอให้นางสาวสุรภี พู่ผกา เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ประจ าปี 2558 โดยก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนปีละ 30,000 บาท 

 เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

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

............................................................................................................................. ................................. 
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ระเบียบวำระที่ 12 พิจำรณำเลือกตั้ง 
ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2558 

 

 

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

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 ได้มีมติเลือก บจก. เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี (นายอดุลย์ เปี่ยมมนัส) 
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2557 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ านวน 50,000 บาท ส าหรับปี 2558  
สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2558 โดยมีผู้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี และมีข้อมูลรายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี ดังนี้ 

รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญช ี

1. ส านักงานธนสาร การบัญช ี
(น.ส.นิรมล ) 

2. บจก. เอ็น.เอส.เค.สอบบัญช ี 
(นายอดุลย์ เปี่ยมมนัส) 

1. การเข้าปฏบิัตงิาน   
 จ านวนครั้ง  ปีละ 4 ครั้ง 

 ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ 
 ครั้งละ 2-3 คน 

 ปีละ 4 คร้ัง 
 ครั้งละ 2-5 วันท าการ 
 ครั้งละ 3-4 คน 

2. การจัดท ารายงาน   
 รายงานผลการตรวจสอบระหว่างป ี  1 คร้ัง รวมทั้งวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานเสนอต่อ คกก.ด าเนินการ (ส าหรับงวด
ระยะเวลา 6 เดือน)  

 1 คร้ัง รวมทั้งวิเคราะห์ฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานเสนอต่อ คกก.ด าเนินการ 
(ส าหรับงวดระยะเวลา 6 เดือน)   

 รายงานการสอบบัญชีประจ าป ี  ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด โดยสามารถรบัรองงบ
การเงินได้หลังจากที่สหกรณ์ปิดบัญชีเรียบร้อย
แล้ว 3 วันท าการ 

 ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด โดยสามารถรบัรอง
งบการเงินได้หลังจากที่สหกรณ์ปิดบัญชี
เรียบร้อยแล้ว 5 วันท าการ 

3. บริการอื่น  ให้ค าแนะน าในด้านการบริหาร การเงิน และการ
บัญชี ตามที่เห็นสมควร โดยไม่คิดค่าบริการ
พิเศษ 

 ให้ค าแนะน าในด้านการบริหาร การเงิน และ
การบัญชี ตามที่เห็นสมควร โดยไม่คิด
ค่าบริการพิเศษ 

4. ค่าธรรมเนียม  รวมค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะ เว้นแต่ความรับผิดชอบ
ของสหกรณ์ 

 รวมค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายใน
การยืนยันยอดและสอบทานหนี้รวมทั้งการขอ
หนังสือรับรองจากธนาคาร 

 จ านวนเงิน  50,000 บาท  50,000 บาท 
 การเบิกค่าธรรมเนียม  เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อได้รับรองและส่งมอบงบ

การเงินให้สหกรณ์แล้ว 
 เรียกเก็บ 2 งวด งวดที่ 1 จ านวน 20,000 บ. 

เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบงวดที่ 1 ภายใน 3 
วันท าการ งวดที่ 2 จ านวน 30,000 บ. เมื่อ
สหกรณ์ได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีประจ าป ี
57 แล้ว ภายใน 3 วันท าการ 

5. ประสบการณ ์ ตั้งแต่ปี 2557 มี 28 แห่ง เช่น ตั้งแต่ปี 2557 มี 65 แห่ง เช่น 
 1. สอ.ต ารวจศรีสะเกษ 

2. สอ.การช่างโยธาทหารอากาศ 
3. สอ.รพ.สุรินทร์ 
4. สอ.ต ารวจตะเวนชายแดนที ่21 
5. สอ.ร.ร.เตรียมทหาร 

1. สอ.ยธ. ป ี57 
2. สอ.ม.มหิดล 
3. สอ.พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย 
4. สอ.กรมป่าไม้ (ตรวจสอบกิจการ) 
5 สอ.ข้าราชการสรรพากร 
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เนื่องจากระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชน เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2546 ข้อ 4 (3) ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์
เป็นผู้คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณแ์ต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ดังนั้น คณะกรรมการ
ด าเนินการฯ ชุดที่ 10 ในการประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 จึงได้พิจารณารายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เห็นว่ามีข้อเสนอใกล้เคียงกัน คณะกรรมการด าเนินการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ
ให้ราย บจก. เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี (นายอดุลย์ เปี่ยมมนัส) เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ าปี 2558 ด้วยเห็นว่ามี
จ านวนวันและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าปฏิบัติงานในแต่ละครั้งมากกว่ารายอ่ืน มีประสบการณ์ เป็นผู้สอบบัญชีถึง 65 แห่ง 
และเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ เช่น สอ.ม.มหิดล สอ.พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สอ.กรมป่าไม้ และ 
สอ.ข้าราชการสรรพากร เป็นต้น อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 ของสหกรณ์ฯ ตลอดจนสามารถแบ่งจ่าย
ค่าธรรมเนียมได้ 2 งวดต่อปี  

เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

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

............................................................................. ................................................................................. 
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ระเบียบวำระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 
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ภำคผนวก 

  
 หน้ำ 

 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ประจ ำปี 2557 60 

 คณะกรรมกำรเงินกู้ ประจ ำปี 2557 61 

 ผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจ ำปี 2557 62 

 ทีมงำนสหกรณ์ ประจ ำปี 2557 63 

 ระเบียบและประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด ที่ประกำศใชป้ระจ ำปี 2557  
- ระเบียบวำ่ด้วยหุ้น พ.ศ. 2557 64 
- ระเบียบวำ่ด้วยกำรใช้ทุนสวัสดิกำรเพื่อกำรสงเครำะห์แก่สมำชิกและครอบครัว พ.ศ. 2557 65 
- ระเบียบวำ่ด้วยกำรใช้ทุนเพื่อกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์ พ.ศ. 2557 67 
- ระเบียบวำ่ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง พ.ศ. 2558 68 
- ระเบียบวำ่ด้วยกำรติดตำมหนีผ้ิดนัดช ำระกับสหกรณ์ พ.ศ. 2558  70 
- ระเบียบวำ่ด้วยกำรช่วยเหลือสมำชิกท่ีเป็นหนี้ พ.ศ. 2558  72 
- ระเบียบวำ่ด้วยกำรรับฝำกเงินออมทรัพย์เอทีเอ็ม พ.ศ. 2558 75 
- ระเบียบวำ่ด้วยกำรกู้เงินฉุกเฉินเอทีเอ็ม พ.ศ. 2558  77 
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