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“สหกรณ ์แปลว่า การท าดว้ยกนั 

หมายถงึ ผนึกก าลงัผูท้ างานเกี่ยวขอ้งกนั กระท างานท่ีเกี่ยวขอ้งกนัน ัน้ ใหพ้รกัพรอ้มกนัทุกดา้น 

และตอ้งกระท างานน ัน้ดว้ยความรูค้วามสามารถ ดว้ยความซือ่สตัย ์สจุริต ดว้ยความเมตตา หวงัด ี

เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่แก่กนัและกนัดว้ย จงึจะเป็นสหกรณแ์ท ้ 

ซึง่มีแต่ความเจรญิกา้วหนา้และอ านวยประโยชนท่ี์พงึประสงคแ์ต่ฝ่ายเดียว” 

 

พระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ 

วนัท่ี 26 มีนาคม พุทธศกัราช 2527 
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“การท่ีบคุคลหนึง่บคุคลใดจะออมทรพัยไ์วไ้ดม้ากหรอืนอ้ยน ัน้  

กย่็อมจะต่างกนั ตามก าลงัทรพัย ์ก าลงัปัญญาของตน  

แต่ทุกๆ คนตอ้งเขา้ใจว่า ถงึจะออมทรพัยไ์วไ้ดที้ละเลก็ทีละนอ้ย  

กเ็ป็นประโยชนแ์ก่ตนและบา้นเมืองทัง้น ัน้ 
 

พระราชด ารสั 
พระราชวรวงคเ์ธอ กรมหม่ืนพทิยาลงกรณ  

พระบดิาแห่งการสหกรณไ์ทย 
 



 
รายงานกิจการประจ าปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 3 

 
 
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 
(สอ.ยธ.) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำขวัญสหกรณ์ 

“สหกรณ์ก้ำวหน้ำ พฒันำเพือ่สมำชิก” 

วิสัยทัศน์ 

“สหกรณ์มั่นคง บริกำรประทับใจ ประสำนประโยชน์เพือ่สมำชิก” 

พนัธกิจ 

1. พฒันาระบบการบรหิารการจดัการให้มปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สูงสุดเพ ือ่สมาชกิ 

2. ส่งเสรมิการออมและให้บรกิารสนิเช ือ่แก่สมาชกิ 

3. ส่งเสรมิการลงทุนของสหกรณ์และสมาชกิ 

4. ส่งเสรมิสวสัดกิารเพ ือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของสมาชกิ 

5. สร้างความรู้ความเขา้ใจและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของสมาชกิ 

ยุทธศำสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 

ยุทธศาสตร์ท ี ่1 ด้านการบรหิารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ท ี ่2 ด้านบรหิารการเงนิ 

ยุทธศาสตร์ท ี ่3 ด้านการบรหิารบุคคล 

ยุทธศาสตร์ท ี ่2 ด้านบรกิารและสวสัดกิารสมาชกิ 
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สำรประธำนกรรมกำร 
สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงยุตธิรรม จ ากดั 

นายวรีะยุทธ สุขเจรญิ 
ประธานกรรมการด าเนนิการ 
สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงยุตธิรรม จ ากดั 
ประจ าปี 2558 

 

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด (สอ.ยธ.) ได้ด าเนินการมาครบรอบปีบัญชี 2558 (31 ธันวาคม 2558) 

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 11 และถือเป็นการด าเนินงานครบรอบ 11 ปี จากวันที่ก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ภายใต้นโยบายการบริหารงานที่มุ่งเน้นให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีฐานะมั่นคงยิ่งขึ้นด้วยการ
ช่วยเหลือดูแลสมาชิกที่มีความเดือดร้อน และรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกผู้ออมเงินให้ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าและ  
สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ต่างๆ อันน ามาซึ่งความส าเร็จในการด าเนินงานของสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน 

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและนานาประเทศอยู่ในช่วงอ่อนไหว ถดถอย  
แต่ด้วยความไว้วางใจและการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากสมาชิกที่ให้ความสนใจท าธุรกรรมกับสหกรณ์ มีการเพิ่มการน าส่ง  
ค่าหุ้นระหว่างปี และการฝากเงินอย่างต่อเนื่อง ท าให้สหกรณ์มีการเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง 

ณ สิ้นปีบัญชี 2558 สอ.ยธ. มีสมาชิก 5,414 คน ทุนเรือนหุ้น 422.08 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 981.48 ล้านบาท  
มีผลก าไรสุทธิ 34.79 ล้านบาท และในปีนี้ได้มีมติเสนอขอจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อจ่ายให้แก่สมาชิกเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 
5.8 (ปี 2556 จ่ายร้อยละ 5.75 และปี 2557 จ่ายร้อยละ 5.8) ส่วนเงินเฉลี่ยคืน จ่ายในอัตราร้อยละ 8 (ปี 2556 จ่ายร้อยละ 
6.5 และปี 2557 จ่ายร้อยละ 7) 

จึงถือได้ว่าในปี 2558 นี้ สอ.ยธ. ประสบผลส าเร็จในการบริหารงานเป็นอย่างดี และมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ดังที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
ในระดับดีเลิศ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ขอขอบคุณสมาชิก คณะกรรมการด าเนินการ ที่ปรึกษา  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกท่าน ที่มีส่วนเก้ือหนุนให้การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปด้วย
ความก้าวหน้าและมั่นคง ด้วยความร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ของเราให้เจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้นต่อไป 

 

 
 นายวีระยุทธ สุขเจรญิ 
 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 
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ที่ ยธ 0202 (สอ.ยธ.) /ว.138 
 4 กุมภาพันธ ์2559 

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญส่ามญั ประจ าปี 2558 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากดั 

ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ าปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ช้ัน 5 โรงแรมเซ็นทรา  
ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2557 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2559 
ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 
ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2558 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงบดลุ งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2558 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2558 
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2559 
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณอ์าจกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2559 
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2559 
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2559 
ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณฯ์ 
ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาแกไ้ขระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเข้าเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 
ระเบียบวาระที่ 15 วาระอื่นๆ 

อนึ่ง สหกรณ์จะเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมต้ังแต่เวลา 11.00 น. โดยจะเร่ิมการประชุมเวลา 13.00 น. และ 
ปิดการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ในการลงทะเบียนสมาชิกจะต้องน าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย โดยจะได้รับค่าพาหนะคนละ 500 บาท 

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวีระยุทธ  สุขเจริญ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

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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กำรประชมุใหญ่สำมัญประจ ำปี 2558 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 

วันศุกร์ท่ี 18 มนีำคม 2559 

ณ ห้องประชมุวำยุภักษ์ ช้ัน 5 โรงแรมเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรงุเทพมหำนคร 

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

 
สารบญั 

 
หน้ำ 

ระเบยีบวาระที ่ 1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ ีป่ระชุมทราบ 7   

ระเบยีบวาระที ่ 2 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ  าปี 2557 8 
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ระเบยีบวาระที ่ 6 พจิารณางบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด ประจ าปี 2558 33 

ระเบยีบวาระที ่ 7 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธ ิประจ  าปี 2558  46 

ระเบยีบวาระที ่ 8 พจิารณาแผนงาน งบประมาณรายได้ และค่าใชจ้า่ย ประจ าปี 2559 49 

ระเบยีบวาระที ่ 9 พจิารณาก าหนดวงเงนิซึง่สหกรณ์อาจกูย้มืหรอืค ้าประกนั ประจ  าปี 2559 54 

ระเบยีบวาระที ่ 10 พจิารณาเลอืกต ัง้ผูต้รวจสอบกจิการ ประจ าปี 2559 55 

ระเบยีบวาระที ่ 11 พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีประจ  าปี 2559 57 

ระเบยีบวาระที ่ 12 พจิารณาแกไ้ขเพ ิม่เตมิขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงยุตธิรรม จ ากดั 59 

ระเบยีบวาระที ่ 13 พจิารณาวธิกีารสรรหาคณะกรรมการด าเนนิการ 65 

ระเบยีบวาระที ่ 14 พจิารณาโอนเงนิปนัผล เงนิเฉล ีย่คนื เงนิรอตรวจสอบ และเงนิรอจ่ายคนื 66 
เขา้บญัชทุีนส ารองของสหกรณ์ 

ระเบยีบวาระที ่ 15 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 67 
 
ภาคผนวก 68-117 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
 

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 11 ประจ าปี 2558  
ได้บริหารงานสหกรณ์มาครบรอบปี และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 
และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงก าหนดให้มีการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2558 ในวันนี้ เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบผลการด าเนินงาน และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 

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

............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ าปี 2557 

 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

วันศุกร์ท่ี 13 มีนาคม 2558 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ที.เค. พาเลซ 

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

ผู้มาประชุม   

 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 10 จ านวน 12 คน 
 สมาชิกสามัญ จ านวน 1,313 คน จากสมาชิกสามัญ 2,922 คน 
 สมาชิกสมทบ จ านวน 989 คน จากสมาชิกสมทบ 2,422 คน 

 รวมจ านวน 2,314 คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 นางบังอร เสาผา ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้แทนผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ ์
 นายพิสิฏฐ์ พิมพานนท์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์  

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

เมื่อครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 โดยมี
สมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน นายวีระยุทธ สุขเจริญ ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ชุดที่ 10 เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมแล้วด าเนินการตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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
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สามัญประจ าปี 2557 ในวันนี้ เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบผลการด าเนินงาน และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ต่อไป ทั้งนี้ ประธานได้กล่าวขอความร่วมมือจากสมาชิกในการร่วมกันตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบ
ของสหกรณ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 

นางเตือนใจ เจริญพงษ์ กรรมการด าเนินการ ได้สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการ
ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2556 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 เม่ือวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557  
โดยไม่มีการแก้ไขและด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการประจ าปี 2558 

นายโกมล พรมเพ็ง กรรมการด าเนินการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามข้อบังคับสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 ข้อที่ 72 และข้อ 74 ก าหนดให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการด าเนินการ 1 คน และกรรมการด าเนินการอีก 14 คน ซึ่งประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิก มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี นับแต่วันเลือกตั ้ง และด ารงต าแหน่งได้ไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน ทั้งนี้ การสรรหาผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ให้เป็นไปตามวิธีที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2554 ได้ให้ความเห็นชอบระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2555 แล้วเมื่อวันที่ 9 
มีนาคม 2555 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ชุดที่ 10/2557 มีจ านวน
ทั้งหมด 15 คน มีกรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งรวมทั้งสิ้นจ านวน 9 ต าแหน่ง ดังนี้ 

ชุดที ่10/2557 ต าแหน่ง ปีที ่ วาระที่ 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   
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ชุดที ่10/2557 ต าแหน่ง ปีที ่ วาระที่ หมายเหตุ 

13. นายเกรียงไกร วิบูลย์ผล กรรมการ 1 1  
14. นางปิยะพร หงษ์เงิน เหรัญญิก 1 1  
15. นางสาวแสงนภา ศรสิทธ์ิ เลขานุการ 1 1  

หมายเหตุ พ้นต าแหน่งตามวาระ * เป็นการพ้นต าแหน่งในวาระที่หน่ึง สามารถเลือกตั้งกลับมาได้ 

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

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

2. การสรรหากรรมการด าเนินการ ให้มีการรับสมัครสมาชิกเพ่ือเข้ารับการสรรหา และให้สมาชิก
ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีลงคะแนนโดยใช้บัตรสรรหา แล้วให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการจากผู้
ได้รับการสรรหา 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 8 คน ปรากฏ
ว่ามีสมาชิกสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 16 ราย ดังนี้ 

เลขที่
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล 
ทะเบียน
สมาชิก 

ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเหต ุ

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 
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เลขที่
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล 
ทะเบียน
สมาชิก 

ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเหต ุ

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 ปาลวัฒน์วิไชย 4529 ข้าราชการบ านาญ กรมบังคับคดี เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ฯ 

16 น.ส.อ าพา วาณิชชัชวาลย ์ 2826 ข้าราชการบ านาญ ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ฯ 

สหกรณ์ได้จัดให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 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  

นายโกมล พรมเพ็ง กรรมการด าเนินการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้เสนอชื่อสมาชิกเพ่ือให้
คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหา โดยได้มีการเสนอชื่อสมาชิก จ านวน 3 คน คณะกรรมการ
ด าเนินการมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการด าเนินการและสมาชิก รวมจ านวน 7 คน เป็นคณะกรรมการสรรหา  
โดยมีหน้าที่ควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินการสรรหาให้เป็นไปโดยถูกต้องและยุติธรรม ดังนี้ 

1) นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ กรรมการด าเนินการ 
2) นายเกรียงไกร วิบูลย์ผล กรรมการด าเนินการ 
3) นางพิมล เพ็ชรทวี กรรมการด าเนินการ 
4) นายสมศักดิ์ นิลวาส กรรมการด าเนินการ 
5) นางสาวมยุรี แจ่มจ ารัส สมาชิก (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
6) นายวีระพงศ์ ปริปัญญาปราชญ์ สมาชิก (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
7) นายกิตติวิทย์ คงบุญรักษ์ สมาชิก (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
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การสรรหาประธานกรรมการ ในที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ  
1 คน ได้แก่ นายวีระยุทธ สุขเจริญ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายวีระยุทธ สุขเจริญ เป็นผู้ได้รับการสรรหา
เป็นประธานกรรมการ 

การสรรหากรรมการด าเนินการ นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ประธานกรรมการสรรหาได้เสนอ
บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการต่อที่ประชุมใหญ่ โดยเรียงล าดับคะแนนสูงสุดจากมากไปน้อย 
ดังนี้  

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง คะแนนรวม 

1 หมายเลข 1 ว่าท่ี ร.ต.จราวุฒิ อ านักมณ ี กรรมการ 447 

2 หมายเลข 8 นายวัลลภ นาคบัว กรรมการ 442 

3 หมายเลข 4 นางสุจิตรา จริศักดิ ์ กรรมการ 421 

4 หมายเลข 3 นายชัยธัช บุณยถาวรพันธ์ กรรมการ 397 

5 หมายเลข 8 นางลางน้อย ปาลวัฒน์วิไชย กรรมการ 383 

6 หมายเลข 5 นายอารักษ ์ภักดีบตุร กรรมการ 376 

7 หมายเลข 7 นายบญุธรรม บุญชูวงศ ์ กรรมการ 370 

8 หมายเลข 2 นายอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ ์ กรรมการ 325 

9 หมายเลข 6 นางเตือนใจ เจริญพงษ ์ กรรมการ 322 

10 หมายเลข 16 นางสาวอ าพา วาณิชชัชวาลย ์ กรรมการ 310 

11 หมายเลข 10 ว่าท่ี ร.ท.สมยศ แยม้โสพิศ กรรมการ 272 

12 หมายเลข 9 นางประคอง ตรีศาสตร ์ กรรมการ 266 

13 หมายเลข 12 ว่าท่ี ร.ต.โกสิต ศักดิ์ศรีพงศ์ กรรมการ 247 

14 หมายเลข 13 นายพชรดนัย ฤทธ์ิกังวานเดช กรรมการ 237 

15 หมายเลข 11 นายสวัสดิ์ นาสมฝัน กรรมการ 217 

16 หมายเลข 16 นางภัทรธิรา แก้วด ี กรรมการ 215 

 

จ านวนบัตรเสีย 57 ใบ 

จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง ดังนี้ 

1) เลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ 1 ต าแหน่ง ประธานกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจะมี
วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง 

2) เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 8 ต าแหน่ง โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้อยู่ในต าแหน่งตามวาระ 
2 ปีนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จ ากัด โดยเอกฉันท์ดังรายช่ือต่อไปนี้  
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   ชุดที่ 11/2558 ต าแหน่ง วาระที่ ปีที ่
1. นายวีระยุทธ สุขเจรญิ ประธานกรรมการ 2 1 
2. ว่าท่ี ร.ต.จราวุฒิ อ านักมณ ี กรรมการ 2 1 
3. นายบุญธรรม บุญชูวงศ ์ กรรมการ 2 1 
4. นายวัลลภ นาคบัว กรรมการ 1 1 
5. นางสุจิตรา จริศักดิ ์ กรรมการ 1 1 
6. นายชัยธัช บุณยถาวรพันธ์ กรรมการ 1 1 
7. นางลางน้อย ปาลวัฒน์วิไชย กรรมการ 1 1 
8. นายอารักษ ์ภักดีบตุร กรรมการ 1 1 
9. นายอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ ์ กรรมการ 1 1 

ระเบียบวาระท่ี 4 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ และลาออกจากสหกรณ์ 

นางสาวแสงนภา ศรสิทธิ์ เลขานุการ ได้รายงานจ านวนสมาชิกเข้าใหม่ ลาออก และคงเหลือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อที่ประชุม 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 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 

นางเตือนใจ เจริญพงษ์ กรรมการด าเนินการ ได้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
และรายงานกิจการประจ าปี 2557 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 รบัทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2557 

นางบั งอร เสาผา  ผู้ ตรวจสอบกิจการ ได้ รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ประจ าปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม และรายงานกิจการประจ าปี 2557 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2557 

นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้แทนนายอดุลย์ เปี่ยมมนัส ผู้สอบบัญชี ได้รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก าไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสด ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
และรายงานกิจการประจ าปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 71 (3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงิน
สด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 
ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2557 

นายโกมล พรมเพ็ง กรรมการด าเนินการ ได้รายงานการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2557 จ านวน
เงิน 29,552,473.29 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 10 และเป็นไปตาม ข้อ 27 แห่ง
ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลอัตราร้อยละ 5.80 และ
เงินเฉลี่ยคืนอัตราร้อยละ 7.00 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุมและรายงานกิจการประจ าปี 2557 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามข้อ 71 (3) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2557 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการด าเนินการเสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2558 

นายโกมล พรมเพ็ง กรรมการด าเนินการ ได้สรุปรายละเอียดแผนงานและงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2558 ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 10 ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ตามข้อ 71 (7) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 

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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รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมและรายงานกิจการประจ าปี 2557  

มติที่ประชุม อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2558 ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2558 

นางสาวแสงนภา ศรสิทธิ์ เลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติที่ประชุมก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันจากสถาบันการเงินต่างๆ ประจ าปี 2558 ตามข้อ 17 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 
10 ในการประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 เป็นวงเงิน 460,000,000.00 บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) 
เพ่ือรักษาสภาพคล่องในการบริหารงานของสหกรณ์ในปี 2558 

มติที่ประชุม อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันจาก
สถาบันการเงินต่างๆ ประจ าปี 2558 ในวงเงินไม่เกินจ านวน 460 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 11 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี  2558 

นางเตือนใจ เจริญพงษ์ กรรมการด าเนินการ ได้แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก เพ่ือด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  10 ในการประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่  5 มีนาคม 2558  
ได้พิจารณารายละเอียดการเสนอบริการตรวจสอบกิจการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า นางสาวสุรภี พู่ผกา เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
สามารถที่จะด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานของสหกรณ์ จึงเห็นควรเสนอให้นางสาวสุรภี พู่ผกา เป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ประจ าปี 2558 โดยก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนปีละ 30,000 บาท 

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม 
จ ากัด ประจ าปี 2557 ตามข้อ 71 (2) (5) และข้อ 100 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 
2555 

มติที่ประชุม เลือกตั้งให้นางสาวสุรภี พู่ผกา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม 
จ ากัด ประจ าปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยก าหนดค่าตอบแทนให้เป็นเงินปีละ 
30,000 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 12 พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2558 

นางสาวแสงนภา ศรสิทธิ์ เลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ การตรวจสอบบัญชี
นั้นให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
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สหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง
เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 โดยมีผู้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี จ านวน 2 ราย ได้แก่ 1) ส านักงานธนสาร  
การบัญชี (น.ส.นิรมล ) และ 2) บจก. เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี (นายอดุลย์ เปี่ยมมนัส) 

เนื่องจากระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อ
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2546 ข้อ 4 (3) ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ที่ประชุมใหญ่
สหกรณ์เป็นผู้คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ดังนั้น 
คณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 10 ในการประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 จึงได้พิจารณารายละเอียด
การเสนอบริการสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เห็นว่ามีข้อเสนอใกล้เคียงกัน คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแล้วเห็น
ควรเสนอให้ราย บจก. เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี (นายอดุลย์ เปี่ยมมนัส) เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ าปี 2558 ด้วย
เห็นว่ามีจ านวนวันและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าปฏิบัติงานในแต่ละครั้งมากกว่ารายอ่ืน มีประสบการณ์เป็นผู้สอบบัญชีถึง 65 
แห่ง และเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ เช่น สอ.ม.มหิดล สอ.พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สอ.กรมป่าไม้ 
และ สอ.ข้าราชการสรรพากร เป็นต้น อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 ของสหกรณ์ฯ ตลอดจนสามารถแบ่งจ่าย
ค่าธรรมเนียมได้ 2 งวดต่อปี 

มติที่ประชุม คัดเลือกให้ บจก.เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี (นายอดุลย์ เปี่ยมมนัส) เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ประจ าปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยก าหนดค่าตอบแทนให้เป็นเงินปีละ 50,000 บาท เพื่อน าเสนอ
นายทะเบียนแต่งตั้งต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องอ่ืนๆ 

 ไม่มี 

 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 

(ลงชื่อ)                 ประธานในที่ประชุม 
 (นายวีระยุทธ สุขเจริญ) 

 
                                                                    

(ลงชื่อ)                                เลขานุการ 
 (นางสาวแสงนภา ศรสิทธิ์) 

 

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

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



 
รายงานกิจการประจ าปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 17 

 

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
ประจ าปี 2559 

 

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 11/2558 มีจ านวนทั้งหมด 
15 คน มีกรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งรวมทั้งสิ้นจ านวน 8 ต าแหน่ง ดังนี้ 

 
ชุดที ่10/2557 ต าแหน่ง วาระที่ ปีที ่ หมายเหตุ 

1. นายวีระยุทธ สุขเจรญิ ประธาน 2 1  

2. นางลางน้อย ปาลวัฒน์วิไชย รองประธาน  1 1  

3. นายวัลลภ นาคบัว รองประธาน  1 1  

4. นางสุจิตรา จริศักดิ ์ รองประธาน  1 1  

5. นายอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ ์ กรรมการ 1 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ* 

6. นายบุญธรรม บุญชูวงศ ์ กรรมการ 2 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ 

7. ว่าท่ี ร.ต.จราวุฒิ อ านักมณ ี กรรมการ 2 1  

8. นางพิมล เพ็ชรทว ี กรรมการ 2 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ  

9. น.ส.บุษกร รินไชยสงค ์ กรรมการ 2 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ  

10. นายสมศักดิ์ นิลวาส กรรมการ 1 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ* 

11. นายชัยธัช บุณยถาวรพันธ์ กรรมการ  1 1  

12. นายเกรียงไกร วิบูลย์ผล กรรมการ 1 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ* 

13. นางปิยะพร หงษ์เงิน กรรมการ 1 2 พ้นต าแหน่งตามวาระ* 

14. นายอารักษ์ ภักดีบตุร เลขานุการ  1 1  

15. น.ส.แสงนภา ศรสิทธ์ิ เหรัญญิก 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 าปีลงคะแนนโดยใช้บัตรสรรหาแล้วให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการด 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 คน ดังนี้ 

เลขที่
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล 
ทะเบียน
สมาชิก 

ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเหต ุ

1 นายสมศักดิ์ นิลวาส 7283 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ฯ 

2 นายโกมล พรมเพ็ง 0123 ผู้อ านวยการส านกันโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ฯ 

3 น.ส.แสงนภา ศรสิทธิ์ 7525 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ฯ 

4 นางปิยะพร หงษ์เงิน 5545 ข้าราชการบ านาญ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน 

เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ฯ 

5 นายกฤษณะ สราญบุรุษ 8459 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
6 นายอนุรักษ์ ขจรฤทธิ ์ 7782 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
7 นายเทวา จุฬาร ี 8506 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
8 นายเกรียงไกร วิบูลย์ผล 7423 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เคยด ารงต าแหน่ง

กรรมการสหกรณ์ฯ 
9 น.ส.อาภากร ดาวเรือง 4564 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
10 ร.ต.อ.หญิง ดุจเดือน อัตตโนรักษ ์ 6252 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  

ช านาญการ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
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สหกรณ์ได้จัดให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2558 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  

จงึขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2558 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 8 ต าแหน่ง โดยการ
ลงบัตรสรรหาจากสมาชิก และเสนอผลคะแนนการสรรหาให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2558 พิจารณาเลือกตั้ง 
กรรมการด าเนินการที่ได้รับการเลือกตั้งจะมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง 

เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

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

.............................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 

 
 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ชุดที่ 11 ขอรายงานผลการ

ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุม
รับทราบ ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 เพิ่มขึ้น (ลดลง) คิดเป็น % 

จ านวนสมาชิก (คน) 5,414 5,344 70 1.31 

สินทรัพย์รวม 981,480,437.87 769,779,645.15 211,700,792.72 27.50 

ทุนเรือนหุ้น 422,082,630.00 353,333,530.00 68,749,100.00 19.46 

ทุนส ารอง 12,688,188.42 7,649,290.34 5,038,898.08 65.87 

ทุนสะสม 4,341,534.63 2,690,401.94 1,651,132.69 61.37 

เงินฝากกับสหกรณ์อื่น 156,262,709.56 - 156,262,709.56 100.00 

สอ.กรมการพัฒนาชุมชน 41,241,367.00 - 41,241,367.00 100.00 

สอ.สื่อสารทหาร 50,000,000.00 - 50,000,000.00 100.00 

สอ.โรงพยาบาลต ารวจ 30,000,000.00 - 30,000,000.00 100.00 

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

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

เงินรับฝากจากสมาชิก 505,682,780.26 339,463,066.35 166,219,713.91 48.97 

ออมทรัพย์ 5,553,759.02 1,936,713.44 3,617,045.58 186.76 

ออมทรัพย์พิเศษ 53,256,789.81 40,864,564.94 12,392,224.87 30.33 

ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 21,894,426.57 17,139,944.35 4,754,482.22 27.74 

ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มทรัพย์ 424,977,804.86 279,521,843.62 145,455,961.24 52.04 

เงินให้กู้ยืม 811,810,668.16 754,163,241.93 57,647,426.23 7.64 

เงินให้กู้สามัญ 778,310,947.17 730,669,451.68 47,641,495.49 6.52 

เงินให้กู้ฉุกเฉิน 33,499,720.99 23,493,790.25 10,005,930.74 42.59 

รายได้ 60,302,361.80 51,837,579.06 8,464,782.74 16.33 

ดอกเบี้ยจ่าย 17,020,319.22 16,187,609.66 832,709.56 5.14 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 8,482,513.90 6,097,496.11 2,385,017.79 39.11 

ก าไรสุทธิ 34,799,528.68 29,552,473.29 5,247,055.39 17.76 
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2. ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี 

2.1 จ านวนสมาชิก (คน) 
 สามัญ สมทบ รวม 

สมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 2,922 2,422 5,344 
บวก สมาชิกเข้าใหม่ 199 227 426 

รวมสมาชิก 3,121 2,649 5,770 
หัก สมาชิกลาออก/ขาดสมาชิกภาพ 134 222 356 

สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2,987 2,427 5,414 

จ านวนสมาชิกแยกตามสังกัดหน่วยงาน 

หน่วยงาน ยอดยกมา สมัครใหม่ ลาออก โอนระหว่างสังกัด คงเหลือ 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 366 36 21 (โอนไป)  -18 363 

2. กรมคุมประพฤติ 1,483 115 89 (โอนไป)  -19 1,490 

3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 118 19 9 (โอนไป) -1 127 

4. กรมบังคับคดี 697 48 37 (โอนไป) -4 704 

5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1,373 93 69 (โอนไป)  -12 1,385 

6. กรมราชทัณฑ์ 211 25 31 (โอนมา) +7 212 

7. ส านักงานกิจการยุติธรรม 62 6 1 (โอนไป) -3 64 

8. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 143 19 10 (โอนไป) -2 150 

9. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 531 43 24 (โอนไป) -2 548 

10. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 142 14 10 (โอนไป) -3 143 

11. ส านักงาน ปปท. 105 8 4 (โอนมา) +4 113 

12. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 11 - - (โอนไป) -1 10 

13. หน่วยพิเศษ (นอกสังกัดกระทรวงยุติธรรม/น าส่งเงินเอง) 102 - 21 (โอนมา) +24 105 

รวมท้ังสิ้น 5,344 426 326  -30 5,414 

 

2.2 ด้านทุนเรือนหุ้น 
ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 353,333,530.00 บาท 
บวก หุ้นเพิ่มระหว่างปี 89,702,310.00 บาท 
รวมสมาชิกถือหุ้น 443,035,840.00 บาท 
หัก จ่ายคืนค่าหุ้นระหว่างปี 20,953,210.00 บาท 
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 422,082,630.00 บาท 
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2.3 ด้านเงินรับฝากจากสมาชิก 
เงินรับฝาก ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 339,463,066.35 บาท 
บวก สมาชิกฝากเงินระหว่างปี 334,618,184.16 บาท 
รวมสมาชิกฝากเงินทั้งหมด 674,081,250.51 บาท 
หัก สมาชิกถอนเงินระหว่างปี 168,398,470.25 บาท 
เงินรับฝากคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 505,682,780.26 บาท 

2.4 ด้านเงินให้กู้สมาชิก 
เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 754,163,241.93 บาท 
บวก สมาชิกกู้เงินระหว่างปี 585,963,632.50 บาท 
รวมสมาชิกกู้เงินทั้งหมด 1,340,126,874.43 บาท 
หัก สมาชิกช าระคืนระหว่างปี 528,316,206.27 บาท 
เงินให้กู้ยืมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 811,810,668.16 บาท 

2.5 ทุนส ารอง และทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2558 
ทุนส ารอง 12,688,188.42 บาท 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 1,221,644.52 บาท 
ทุนสาธารณประโยชน์ 1,035,101.60 บาท 
ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ 519,987.94 บาท 
ทุนเพ่ือจัดตั้งส านักงานหรือทุนอื่นๆ 1,262,686.82 บาท 
ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 302,113.75 บาท 

2.6 รายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2558 
รายได้ 60,302,361.80 บาท 
ค่าใช้จ่าย 25,502,833.12 บาท 
ก าไรสุทธิ 34,799,528.68 บาท 

3. การจัดหาเงินทุนของสหกรณ์ 
สหกรณ์ได้จัดหาเงินทุนเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี 2558 โดยการส่งเสริม

ให้สมาชิกออมเงินในรูปแบบต่างๆ กล่าวคือ สมาชิกสามารถเพ่ิมส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง และการฝาก
เงินกับสหกรณ์ในประเภทบัญชีต่างๆ ตามความสะดวกและความเหมาะสมของสมาชิก และในโอกาสประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2557 สหกรณ์ได้มอบเงินขวัญถุงโดยฝากเงินหรือเปิดบัญชีออมทรัพย์ให้แก่สมาชิกทุกคนๆ ละ 200 
บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิกเป็นเงินทั้งสิ้น 505,682,780.26 บาท 
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4. การบริหารเงินของสหกรณ์ 
สหกรณ์ได้น าเงินทุนหมุนเวียนที่เกินสภาพคล่องฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน

เหมาะสมและสูงกว่าการน าฝากกับธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้  คณะกรรมการด าเนินการได้พิจ ารณาความมั่นคง  
ความน่าเชื่อถือ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของแต่ละสหกรณ์อย่างรอบคอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
สหกรณ์มีเงินฝากกับสหกรณ์อ่ืน ดังนี้ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 41,241,367.00 บาท 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 50,000,000.00 บาท 
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 30,000,000.00 บาท 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน กฟน. จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท 
 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 25,021,342.46 บาท 

รวม  156,262,709.56 บาท 

5. การให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว และการสนับสนุนด้านสาธารณประโยชน์ 
สหกรณ์ได้จ่ายเงินเพ่ือสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว และด้านสาธารณประโยชน์  

ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพ่ือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2550 เป็นเงินทั้งสิ้น 743,000 บาท ดังนี้ 

 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จ านวน 92 ทุน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 203,000 บาท 
ประกอบด้วย 
 ทุนเรียนดี จ านวน 46 ราย เป็นจ านวนเงิน 113,000 บาท 
 ทุนสนับสนุนการศึกษา จ านวน 46 ราย เป็นจ านวนเงิน 90,000 บาท 

 สวัสดิการเพื่อการสมรสแก่สมาชิก จ านวน 14 ราย เป็นจ านวนเงิน 28,000 บาท 
 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่แก่สมาชิก จ านวน 136 ราย เป็นจ านวนเงิน 272,000 บาท 
 สวัสดิการเพื่อการอุปสมบทแก่สมาชิก จ านวน 13 ราย เป็นจ านวนเงิน 26,000 บาท 
 สวัสดิการแก่สมาชิกที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน จ านวน 78 ราย เป็นจ านวนเงิน 102,000 บาท 
 การช่วยเหลือแก่สมาชิกท่ีประสบภัยน้ าท่วม จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท 
 การสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จ านวน 7 ราย  เป็นจ านวน

เงิน 86,000 บาท 
 บริจาคเงินเพ่ือการกุศล เพ่ือการบ ารุงศาสนา และด้านสาธารณประโยชน์ เป็นจ านวนเงิน 

24,000 บาท 

6. การด าเนินงานทั่วไป 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 เว็บไซต์สหกรณ์ www.coopmoj.org สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ 

หรือความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ ตลอดจนเสนอความคิดเห็นต่างๆ ได้จากเว็บไซต์สหกรณ์ และยังสามารถค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ทะเบียนหุ้น เงินฝาก เงินกู้ การค้ าประกัน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง 
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 Facebook และ LINE สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ หรือ 
ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ ตลอดจนเสนอความคิดเห็นต่างๆ ได้ทาง facebook : coopmoj และ LINE ID : 
sahakorn-moj 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 บริการถอนเงินฝากสหกรณ์ผ่านตู้เอทีเอ็ม สมาชิกสามารถใช้บริการถอนเงินฝากออมทรัพย์

ของสหกรณ์ (เล่มสีชมพู) ได้จากตู้ เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยใช้บัตรเอทีเอ็ม
ธนาคารกรุงไทย เสียค่าธรรมเนียมในการท ารายการ (โยกเงินจากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ไปบัญชีธนาคารกรุงไทย) 
ครั้งละ 10 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ สมาชิกต้องท าบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ว่าต้องการใช้บริการถอนเงินฝากผ่านระบบ
เอทีเอ็ม และเมื่อท าข้อตกลงถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มแล้ว จะมาถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์ไม่ได้ (ต้องท าบันทึก 
ขอยกเลิก/ขอเปลี่ยนแปลงก่อน) 

 บริการกู้เงินฉุกเฉิน เอทีเอ็ม สมาชิกสามารถใช้บริการกู้เงินฉุกเฉินจากตู้เอทีเอ็มได้ โดยมี
รูปแบบเหมือนถอนเงินฝากสหกรณ์ โดยยื่นค าขอกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม ท าสัญญาครั้งเดียวกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน
ได้ตลอดปี สะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 

 บริการโอนเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย โดยวิธี Bill Payment เป็นบริการที่
ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ได้รับประโยชน์ทันทีที่ฝากเงินหรือช าระหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ โดยใช้แบบฟอร์มการรับ
ช าระเงิน Bill Payment ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สหกรณ์ ไปช าระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย  
ทั่วประเทศ ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินรายการละ 10 บาท ส าหรับวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิด 0.1% 
สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ไม่เป็นภาระของสมาชิกท่ีต้องโทรแจ้งหรือส่งโทรสารใบน าฝากมาให้สหกรณ์ทราบ 

 บริการส่งข้อมูลข่าวสารแบบ SMS นอกเหนือจากข่าวสารที่สมาชิกได้รับจากเว็บไซต์, 
Facebook,  LINE หรือป้ายประกาศ สหกรณ์ยังได้ด าเนินการจัดส่งข่าวสารที่ส าคัญและเร่งด่วนให้สมาชิกทราบทาง
ระบบ SMS ด้วย ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดยังไม่แจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือการเปลี่ยนแปลงเบอร์ รีบแจ้งให้สหกรณ์
ทราบด้วย 

7. การประกันชีวิตกลุ่ม 
นับแต่ปี 2558 เป็นต้นมา สหกรณ์ได้ก าหนดให้สมาชิกผู้กู้ท าประกันชีวิตกลุ่มเพ่ือเป็นหลักประกัน

เงินกู้สามัญ ทั้งนี้เพ่ือช่วยลดภาระในการรับช าระหนี้แทนผู้กู้ให้แก่ทายาทและผู้ค้ าประกัน ซึ่งมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ด้วยอัตราค่าเบี้ยประกันต่ า 

โดยในปี 2558 สหกรณ์ได้ท าประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (ตั้งแต่ 6 มกราคม 
2558 ถึง 5 มกราคม 2559) มีสมาชิกผู้กู้ เสียชีวิตและได้รับค่าสินไหมทดแทน รวม 4 ราย เป็นจ านวนเงิน 
1,948,433.90 บาท ในขณะที่จ่ายเบี้ยประกันให้บริษัทเป็นเงินจ านวน 1,930,580.94 บาท 

และในปี 2559 (ตั้งแต่ 6 มกราคม 2559 ถึง 5 มกราคม 2560) สหกรณ์ได้ท าประกันชีวิตกับ
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) อัตราค่าเบี้ยประกัน 290 บาทต่อปี ต่อทุนประกัน 
100,000 บาท คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

 
 



 
รายงานกิจการประจ าปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 25 

8. สรุปผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ตั้งแต่ปี 2548 ที่เริ่มก่อตั้ง

สหกรณจ์นถึงปี 2558 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น โดยมีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้ 
รายการ 

(บาท/ร้อยละ) 
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

1. สมาชิก  
(คน/ร้อยละ) 

2,264 2,591 2,483 2,832 3,172 3,786 4,316 4,670 5,084 5,344 5,414 

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

2. ทุนเรือนหุ้น 6,616,820 22,471,650 38,631,450 56,652,955 79,359,200 107,808,260 155,982,640 231,840,570 284,593,530 353,333,530 422,082,630 

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

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

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

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 86,747,038 133,866,569 185,760,405 266,281,251 445,088,202 613,177,610 754,163,241 811,810,668 

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

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 60,302,361 

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

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 25,502,833 

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

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 23,004,260 29,552,473 34,799,528 

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

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

11. เงินเฉลี่ยคืน
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

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

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 

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

............................................................................. .................................................................................  
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สรปุผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2558 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 
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ระเบียบวาระที่ 5 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ประจ าปี 2558 

 
 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 
เรียน ที่ประชุมใหญส่หกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้านางสาว
สุรภี พู่ผกา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2558 โดยมีนางสุภาพร นิภากุล ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการด้วย ข้าพเจ้าได้เข้าท าการตรวจสอบ
กิจการ และรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น  
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจ าปีโดยสรุป ดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

1.2 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของจัดท าบัญชี และเอกสารประกอบรายการบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด รวมถึงระเบียบและค าแนะน าที่  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดขึ้น 

1.3 เพ่ือตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน เพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

1.4 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานด้านอื่นๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ และมติของที่ประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 
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3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

3.1 ด้านบริหารงานทั่วไป 
สหกรณ์มีการก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านต่างๆ ไว้ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่ก าหนดไว้ใน

ข้อบังคับ การบริหารงานด้านต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบงานตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย และมีการก าหนดโครงสร้างของ
สหกรณ์ ทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี 

สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อพิจารณาการด าเนินงานของ
สหกรณ์ และความเคลื่อนไหวของธุรกิจเป็นประจ าทุกเดือน 

สหกรณ์มีการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
และมีการเปรียบเทียบรายจ่ายกับงบประมาณรายจ่ายอย่างสม่ าเสมอ 

สหกรณ์มีสมาชิก 2 ประเภท ได้แก่สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ วันสิ้นปีมีสมาชิก จ านวน 5,414 คน  
ปีก่อนมีสมาชิกจ านวน 5,344 คน เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 70 คน ในปีนี้สมาชิกทั้งหมด ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ จ านวน 
2,987 คน และสมาชิกสมทบจ านวน 2,427 คน 

3.2 ผลการด าเนินงาน 
สหกรณ์มีทุนด าเนินงานทั้งสิ้นจ านวน 981,480,437.87 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 211,700,792.72 

บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.50 และในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 60,302,361.80 บาท  เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
8,464,782.74 บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.33 ค่าใช้จ่ายจ านวน 25,502,833.12 บาท  มีก าไรสุทธิจ านวน 
34,799,528.68 บาท หรือร้อยละ 58.00 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 5,247,055.39 บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.76 เนื่องจาก
รายได้เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

3.3 การบัญชี  
สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเหมาะสมเพียงพอกับปริมาณ

ธุรกิจของสหกรณ์ การประมวลผลข้อมูลต่างๆ โดยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
นั้น ท าให้การบันทึกรายการบัญชีต่างๆ ทะเบียนหุ้นและบัญชีย่อยลูกหนี้ บัญชีย่อยเงินรับฝากและอ่ืนๆ รวมทั้งงบ
การเงินถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว และสามารถน าข้อมูลจากการประมวลผลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดท าบัญชี สหกรณ์มีการจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบรายการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนและ
เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน มีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือ ทะเบียนหุ้น และบัญชีย่อยลูกหนี้ของแต่ละหน่วย รวมทั้งบัญชี
ย่อยเงินรับฝากกับบัญชีคุมยอดเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

 
 
 
 



 
รายงานกิจการประจ าปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 31 

 

3.4 ด้านการเงิน 
 สหกรณ์เก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด โดยก าหนดให้เก็บรักษาเงินสดไม่เกินวันละ 

10,000.00 บาท สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีเงินสดคงเหลือ จ านวน 
3,770.00 บาท   

 เงินฝากธนาคาร สหกรณ์เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 6 บัญชี  เป็นเงิน 
8,013,003.09 บาท     

 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน สหกรณ์มีเงินฝากสหกรณ์อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 
156,262,709.56 บาท 

3.5 การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
การจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนดไว้ มีเอกสารหลักฐานการเป็นหนี้และ

การค้ าประกันถูกต้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน และลูกหนี้เงินกู้สามัญคงเหลือ รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงินจ านวน 811,810,668.16 บาท 

3.6 การรับฝากเงินจากสมาชิก 
สหกรณ์มีเงินรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 505,682,780.26 บาท 

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 166,219,713.91 บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 48.97 การรับฝากเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
ระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด 

3.7 การลงทุน 
สหกรณ์ลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 363,500.00 บาท ประกอบด้วย เงินลงทุนหุ้น

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน 353,500.00 บาท และเงินลงทุนหุ้นชุมนุมสหกรณ์  
ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ ากัด จ านวน 10,000.00 บาท การลงทุนดังกล่ าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวเหมาะสม 

3.8 ทุนเรือนหุ้น      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นคงเหลือจ านวน 422,082,630.00 บาท ปีก่อนมีจ านวน 

353,333,530.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 68,749,100.00 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.46 

3.9 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืนๆ 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์มีทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืนๆ คงเหลือจ านวน 

4,341,534.63 บาท ปีก่อนมีจ านวน 2,690,401.94 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 1,651,132.69 บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ   
61.37  
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4. การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี  ด้านการลงทุน 

ด้านสินเชื่อ ด้านเงินรับฝาก ด้านหนี้สิน และด้านทุนของสหกรณ์ ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ กรณีที่มีข้อสังเกต 
ได้ให้ข้อเสนอแนะและติดตามผลการแก้ไข ซึ่งฝ่ายจัดการได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

5. อ่ืนๆ 
การตรวจสอบกิจการเป็นกระบวนส าคัญต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ ช่วยให้การควบคุมภายในมี

ประสิทธิภาพและม่ันคง โดยค านึงถึงประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกเป็นส าคัญ  
การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมายอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่  ที่ได้อ านวยความสะดวกในการ

ตรวจสอบกิจการได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

 

                                                       
 (นางสาวสุรภี พู่ผกา) (นางสุภาพร นิภากุล) 
 ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 

 

 

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

............................................................................. .................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน  
งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
ประจ าปี 2558 

 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก าไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงนายอดุลย์ เปี่ยมมนัส ผู้สอบบัญชี 
ทีส่หกรณ์เลือกตั้งและนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้าย
ระเบียบวาระนี้ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

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

............................................................................. .................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ  
ประจ าปี 2558 

 
 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 สหกรณ์มีก าไรสุทธิจ านวน 34,799,528.68 บาท ซึ่งคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่ 11 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรก าไรสุทธิตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ. 2555 ข้อ 27 จึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 ดังนี้ 

 

รายการจัดสรรก าไรสุทธิ ปี 2558 % ปี 2557 % 

ก าไรสุทธิ 34,799,528.68 100.00 29,552,473.29 100.00 

1. ทุนส ารอง  5,297,573.10 15.22 4,988,033.61 16.88 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสทุธิ)     

2. ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณฯ์ 10,000.00 0.03 10,000.00 0.03 
(ไม่เกินร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ แต่ไมเ่กิน 10,000 บาท)     

3. เงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว ตามส่วนแห่งระยะเวลา  
(ไม่เกินร้อยละ 10 ตามกฎกระทรวง) 
ปี 2558 อัตราร้อยละ 5.80  (ปี 2557 ร้อยละ 5.80) 

21,756,397.39 62.52 18,031,242.01 61.01 

4. เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ยมืที่สมาชิกจ่ายระหว่างปี  
ปี 2558 อัตราร้อยละ 8.00  (ปี 2557 ร้อยละ 7.00) 

4,572,338.19 13.14 3,545,605.98 12.00 

5. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่  
(ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ) 

773,220.00 2.22 583,459.00 1.97 

6. ทุนรักษาระดับอตัราเงินปันผล  
(ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น) 

600,000.00 1.72 588,369.81 1.99 

7. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  
(ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ)  

140,000.00 0.40 147,092.45 0.50 

8. ทุนสาธารณประโยชน์  
(ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ) 

350,000.00 1.01 294,184.91 1.00 

9. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ
ครอบครัว (ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ) 

900,000.00 2.59 882,554.72 2.99 

10. ทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือทุนอื่นๆ  
เพื่อเสรมิสร้างความมั่นคงให้แกส่หกรณ ์

400,000.00 1.63 481,930.80 1.63 
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 การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในปี 2558 หลังจากหักเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกได้รับเป็นดังนี้ 

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืม (อัตราเฉลี่ยของเงินกู้ทุกประเภท) ร้อยละ 7.09 ต่อปี   
หัก เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก (ร้อยละ 8.00 ของดอกเบี้ยเงินให้กู้) ร้อยละ 0.57 ต่อปี   
ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกูย้ืม (สุทธิ) ที่สมาชิกจ่ายในปี 2558 ร้อยละ 6.52 ต่อปี  

หมายเหต ุ สหกรณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทกุประเภทลงร้อยละ 0.25 ต่อปี ตั้งแตว่ันที่ 30 มิถุนายน 2558 
- เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 7.25 
- เงินกู้สามัญ ร้อยละ 7.25 
- เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ (เอนกประสงค์) ร้อยละ 7.25 
- เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม ร้อยละ 7.25 
- เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อช าระหนีบ้ัตรเครดิต ร้อยละ 6.25 
- เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษาฯ ร้อยละ 6.25 
- เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซ้ืออาวธุปืน ร้อยละ 7.25 

 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 จ านวน 34,799,528.68 บาท ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้ 

1) จัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ร้อยละ 15.25 ของก าไรสุทธิ  

  ร้อยละ ยอดจัดสรร ยอดยกมา รวมท้ังสิ้น 
1.1) ทุนส ารอง   15.22 5,297,573.10 12,688,188.42 17,984,765.02 
1.2) ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย   0.03     10,000.00     
 รวม 15.25 5,307,573.10   

2) จัดสรรใหส้มาชิกสหกรณ์โดยตรง ร้อยละ 75.66 ของก าไรสุทธิ 

  ร้อยละ ยอดจัดสรร   
2.1) เงินปันผล 62.52 21,756,397.39   
2.2) เงินเฉลี่ยคืน 13.14 4,572,338.19   
 รวม 75.66 26,328,735.58   

3) จัดสรรเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก ร้อยละ 6.87 ของก าไรสุทธิ 

  ร้อยละ ยอดจัดสรร ยอดยกมา รวมท้ังสิ้น 
3.1) ทุนรักษาระดับอตัราเงินปันผล 1.72 600,000.00 1,221,644.52 1,821,644.52 
3.2) ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ์ 0.40 140,000.00 302,113.75 442,113.75 
3.3) ทุนสาธารณประโยชน ์ 1.01 350,000.00 1,035,101.60 1,385,101.60 
3.4) ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห ์ 2.59 900,000.00 519,987.94 1,419,987.94 
3.5) ทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือทุนอื่นๆ 1.15 400,000.00 1,262,686.82 1,662,686.82 
 รวม 6.87 2,390,000.00 4,341,534.63 6,731,534.63 

4) จัดสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร้อยละ 2.22 ของก าไรสุทธิ 

  ร้อยละ ยอดจัดสรร   
 โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที ่ 2.22 773,220.00   
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เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม .............................................................................................................................................................. 

............................................................................. ........................................................... ...................... 
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ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแผนงาน งบประมาณรายได้  
และค่าใช้จ่าย ประจ าปี 2559 

 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ.  2555 ข้อ 71 (7) ก าหนดให้ที่ประชุม
ใหญ่ มีอ านาจพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ จึงเสนอแผนนโยบาย 
ปี 2559 ดังนี้ 

1. การด าเนินงาน 
 สหกรณ์จะด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ เพ่ือส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

และสังคมของสมาชิกตามหลักการของสหกรณ์ โดยจะบริหารจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคง
ทางด้านการเงิน และรักษาสภาพคล่องทางการเงิน พร้อมทั้งจะมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาให้บริการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก 

2. การส่งเสริมการออมทรัพย์ 
สหกรณ์มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงทางด้านการเงินของสมาชิก โดยการ

สะสมทุนเรือนหุ้น และการให้บริการเงินฝาก โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากกับ
ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ก็จะค านึงถึงต้นทุนของสหกรณ์เป็นส าคัญ ตลอดจนการพัฒนาช่องทางในการรับฝากเงินเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง 

3. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 สหกรณ์มีนโยบายในการบริการเงินกู้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาทางการเงินของ

สมาชิกด้วยเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ า อีกทั้งยังได้จัดให้มีโครงการเงินกู้พิเศษ เพ่ือวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ เช่น เพ่ือการศึกษา
ของสมาชิกและบุตรของสมาชิก เพ่ือช าระหนี้บัตรเครดิต และเพ่ือซื้ออาวุธปืน เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาบริการ 
กู้เงินฉุกเฉินผ่านเครื่องเอทีเอ็มเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง  โดยพิจารณาถึงความสามารถใน
การผ่อนช าระของผู้กู้และการรักษาวินัยทางการเงิน 

งบประมาณรายรับ รายจ่าย และก าไรสุทธิ ประจ าปี 2559 
1) ประมาณการรายได้ 70,256,500.00 บาท 
2) ประมาณการค่าใช้จ่าย 29,861,000.00 บาท 

2.1) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากสมาชิก 19,500,000.00 บาท 
2.2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,361,000.00 บาท 

2.2.1) เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 3,410,000.00 บาท 
2.2.2) ค่าตอบแทน 710,000.00 บาท 
2.2.3) ค่าใช้สอย  5,901,000.00 บาท 
2.2.4) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์  340,000.00 บาท 

3) ประมาณการก าไรสุทธิ 40,395,500.00 บาท 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยติุธรรม จ ากัด 
งบประมาณรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรสุทธิ  

ประจ าปี 2559 (ปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559) 
 

หมวด 

ปี 2558 ปี 2559 

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

(บาท) (บาท) บาท % (บาท) บาท % 

รายได้           

1. ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม 64,210,000.00 58,227,549.50 -5,982,450.50 -9.32 67,202,500.00 8,974,950.50 15.41 

1.1 เงินกู้สามัญ 62,210,000.00 56,029,683.20 -6,180,316.80 -9.93 64,202,500.00 8,172,816.80 14.59 

1.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2,000,000.00 2,197,866.30 197,866.30 9.89 3,000,000.00 802,133.70 36.50 

2. ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 150,000.00 2,012,389.51 1,862,389.51 1,241.59 3,000,000.00 987,610.49 49.08 

3. ผลตอบแทนจากการลงทุน 16,000.00 16,307.30 307.30 1.92 20,000.00 3,692.70 22.64 

4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000.00 25,550.00 -4,450.00 -14.83 18,000.00 -7,550.00 -29.55 

5. รายได้อื่น 9,000.00 20,565.49 11,565.49 128.51 16,000.00 -4,565.49 -22.20 

รวมรายได้ (1) 64,415,000.00 60,302,361.80 -4,112,638.20 -6.38 70,256,500.00 9,954,138.20 16.51 

ค่าใช้จ่าย         

1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 20,410,000.00 17,020,319.22 -3,389,680.78 -16.61 19,500,000.00 2,479,680.78 14.57 

1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 1,310,000.00 545,125.21 -764,874.79 -58.39 500,000.00 -45,125.21 -8.28 

1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 19,100,000.00 16,475,194.01 -2,624,805.99 -13.74 19,000,000.00 2,524,805.99 15.32 

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 8,632,000.00 8,482,513.90 -149,486.10 -1.73 10,361,000.00 1,878,486.10 22.15 

รวมค่าใช้จ่าย (2) 29,042,000.00 25,502,833.12 -3,539,166.88 -12.19 29,861,000.00 4,358,166.88 17.09 

ก าไรสุทธิ (1) - (2) 35,373,000.00 34,799,528.68 -573,471.32 -1.62 40,395,500.00 5,595,971.32 16.08 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน         

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง         

1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่   2,650,000.00 2,472,435.52 -177,564.48 -6.70 3,100,000.00 627,564.48 25.38 

1.2 ส ารองบ าเหน็จ 300,000.00 236,350.00 -63,650.00 -21.22 310,000.00 73,650.00 31.16 

รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 2,950,000.00 2,708,785.52 -241,214.48 -8.18 3,410,000.00 701,214.48 25.89 

2. หมวดค่าตอบแทน       
 

  

2.1 ค่าล่วงเวลา 70,000.00 47,202.12 -22,797.88 -32.57 50,000.00 2,797.88 5.93 

2.2 ค่าตรวจสอบกิจการ 50,000.00 30,000.00 -20,000.00 -40.00 50,000.00 20,000.00 66.67 

2.3 ค่าตรวจสอบบัญชี 50,000.00 50,000.00 - - 50,000.00 - - 

2.4 ค่าเบี้ยประชุม 350,000.00 283,200.00 -66,800.00 -19.09 350,000.00 66,800.00 23.59 

2.5 ค่าตอบแทนหน่วยเรียกเก็บ 140,000.00 117,060.00 -22,940.00 -16.39 140,000.00 22,940.00 19.60 

2.6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 30,000.00 - -30,000.00 -100.00 30,000.00 30,000.00 100.00 

2.7 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน - 36,000.00 36,000.00 100.00 40,000.00 4,000.00 11.11 

รวมค่าตอบแทน 690,000.00 563,462.12 -126,537.88 -18.34 710,000.00 146,537.88 26.01 
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หมวด 

ปี 2558 ปี 2559 

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

(บาท) (บาท) บาท % (บาท) บาท % 

3. หมวดค่าใช้สอย     
 

  

3.1 ค่าอบรมสัมมนา 350,000.00 157,314.90 -192,685.10 -55.05 500,000.00 342,685.10 217.83 

3.2 ค่ารับรอง 50,000.00 63,432.98 13,432.98 26.87 70,000.00 6,567.02 10.35 

3.3 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 100,000.00 50,396.00 -49,604.00 -49.60 100,000.00 49,604.00 98.43 

3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 2,700,000.00 2,544,728.25 -155,271.75 -5.75 2,900,000.00 355,271.75 13.96 

3.5 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 160,000.00 79,523.55 -80,476.45 -50.30 300,000.00 220,476.45 277.25 

3.6 ค่าใช้จ่ายวันสถาปนาสหกรณ์ 35,000.00 25,258.00 -9,742.00 -27.83 - -25,258.00 -100.00 

3.7 ค่าไปรษณีย์ 80,000.00 72,026.00 -7,974.00 -9.97 80,000.00 7,974.00 11.07 

3.8 ค่าโทรศัพท ์ 55,000.00 47,068.90 -7,931.10 -14.42 55,000.00 7,931.10 16.85 

3.9 ค่าเบี้ยเลี้ยงยานพาหนะ 55,000.00 28,776.55 -26,223.45 -47.68 50,000.00 21,223.45 73.75 

3.10 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 110,000.00 93,865.00 -16,135.00 -14.67 110,000.00 16,135.00 17.19 

3.11 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000.00 995.00 -4,005.00 -80.10 6,000.00 5,005.00 503.02 

3.12 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 60,000.00 46,380.00 -13,620.00 -22.70 108,000.00 61,620.00 132.86 

3.13 ค่าใช้จ่ายสรรหาบุคลากร 10,000.00 9,245.00 -755.00 -7.55 30,000.00 20,755.00 224.50 

3.14 หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี 350,000.00 1,396,141.73 1,046,141.73 100.00 1,100,000.00 -296,141.73 -21.21 

3.15 ค่าใช้จ่ายเร่งรัดหนี้สิน 300,000.00 38,534.41 -261,465.59 -87.16 250,000.00 211,465.59 548.77 

3.16 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 72,000.00 77,645.30 5,645.30 7.84 72,000.00 -5,645.30 -7.27 

3.17 ค่าใช้จ่ายอื่น 30,000.00 11,780.97 -18,219.03 -60.73 20,000.00 8,219.03 69.77 

3.18 ค่าเช่าเว็บไซต์ - 8,560.00 8,560.00 100.00 10,000.00 1,440.00 16.82 

3.19 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องใช้ส านักงาน 40,000.00 - -40,000.00 -100.00 40,000.00 40,000.00 100.00 

3.20 ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมสหกรณ์ 60,000.00 51,467.00 -8,533.00 -14.22 64,000.00 12,533.00 24.35 

3.21 ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมเสริมระบบงาน - 14,076.92 14,076.92 100.00 16,000.00 1,923.08 13.66 

3.22 ค่าปรับปรุงสถานที่ท าการ 60,000.00 1,600.00 -58,400.00 -97.33 20,000.00 18,400.00 1,150.00 

รวมค่าใช้สอย 4,682,000.00 4,818,816.46 136,816.46 2.92 5,901,000.00 1,082,183.54 22.46 

4. หมวดค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และแบบพิมพ์        

4.1 ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ 80,000.00 62,090.31 -17,909.69 -22.39 80,000.00 17,909.69 28.84 

4.2 ค่าวัสดุส านักงาน - - - - 10,000.00 10,000.00 100.00 

4.3 ค่าเสื่อมราคา 230,000.00 329,359.49 99,359.49 43.20 250,000.00 -79,359.49 -24.10 

รวมค่าวัสดุฯ 310,000.00 391,449.80 81,449.80 26.27 340,000.00 -51,449.80 -13.14 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 8,632,000.00 8,482,513.90 -149,486.10 -1.73 10,361,000.00 1,878,486.10 22.15 

งบลงทุน        

5. หมวดอุปกรณ์ครุภัณฑ์        

5.1 โปรแกรมเสริมระบบงานสหกรณ์ 140,000.00 85,600.00 -54,400.00 -39.86 300,000.00 214,400.00 250.47 

5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 75,000.00 49,648.00 -25,352.00 -33.80 75,000.00 25,352.00 51.06 

5.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) - - - - 120,000.00 120,000.00 100.00 

5.4 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (NAS) - - - - 30,000.00 30,000.00 100.00 

5.5 เช่าซื้อเครื่องพิมพ์ระบบ Multifunction 65,000.00 64,200.00 -800.00 -1.23 65,000.00 800.00 1.25 

5.6 โทรศัพท์เคลื่อนที ่ - 1,714.77 1,714.77 100.00 10,000.00 8,285.23 483.17 

5.7 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (HDD Ext) - - - - 10,000.00 10,000.00 100.00 

รวมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 280,000.00 201,162.77 -78,837.23 -28.16 610,000.00 408,837.23 203.24 

รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 8,912,000.00 8,683,676.67 -228,323.33 -2.56 10,971,000.00 2,287,323.33 26.34 

หมายเหตุ หากรายจ่ายรายการใดไม่พอ ให้ถัวเฉลีย่ได้ภายในวงเงินรวมคา่ใช้จา่ยของหมวดนัน้ๆ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 
รายละเอียดตามหมวดรายได้และค่าใช้จ่าย ประจ าปี 2559 

หมวด 
ปี 2558 ปี 2559  

ประมาณการ รายละเอียดประกอบ 
ประมาณการ รายได้/ค่าใช้จ่ายจริง 

รายได้ 64,415,000.00 60,302,361.80 70,256,500.00  

- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม - เงินกู้สามัญ 62,210,000.00 56,029,683.20 64,202,500.00 - ดอกเบี้ยรับเงินกู้สามัญ 

- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม - เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2,000,000.00 2,197,866.30 3,000,000.00 - ดอกเบี้ยรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

- ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 150,000.00 2,012,389.51 3,000,000.00 - ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน 

- ผลตอบแทนจากการลงทุน 16,000.00 16,307.30 20,000.00 - เงินปันผลรับจาก ชสอ. และ ชอท. 

- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000.00 25,550.00 18,000.00 - ค่าธรรมเนียมสมาชิกเข้าใหม่ 

- รายได้อื่น 9,000.00 20,565.49 16,000.00 - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่าย 29,042,000.00 25,502,833.12 29,861,000.00  

ดอกเบี้ยจ่าย 20,410,000.00 17,020,319.22 19,500,000.00  

- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 1,310,000.00 545,125.21 500,000.00 - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมธนาคาร/สถาบันการเงิน 

- ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 19,100,000.00 16,475,194.01 19,000,000.00 - ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก 

เงินเดือนและค่าจ้าง 2,950,000.00 2,708,785.52 3,410,000.00  

- เงินเดือนเจ้าหน้าที่   2,650,000.00 2,472,435.52 3,100,000.00 - เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 11 คน และส ารองเจ้าหน้าที่เพิ่ม 1 คน 

- เงินบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 300,000.00 236,350.00 310,000.00 - ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนกรณีเจ้าหน้าที่ท างานใน
สหกรณ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์ 

ค่าตอบแทน   690,000.00 563,462.12 710,000.00  

- ค่าตอบแทนวิชาชีพ - 36,000.00 40,000.00 - ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

- ค่าล่วงเวลา 70,000.00 47,202.12 50,000.00 - ค่าท าการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาที่มีงานเร่งด่วน 

- ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 50,000.00 30,000.00 50,000.00 - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการรายปี 

- ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีรายปี 

- ค่าเบี้ยประชุม 350,000.00 283,200.00 350,000.00 - คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการเงินกู้ 
คณะอนุกรรมการต่างๆ และผู้เข้าร่วมประชุม 

- ค่าตอบแทนหน่วยงานเรียกเก็บ 140,000.00 117,060.00 140,000.00 - ค่าตอบแทนตัวแทนที่หักเงินประจ าเดือนน าส่งให้กับสหกรณ์ 
อัตราหน่วยละ 300 บาท รวมกับจ านวนสมาชิก 10 บาท/ราย 

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 30,000.00 - 30,000.00 - ค่าตอบแทนส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสหกรณ์ 

ค่าใช้สอย 4,682,000.00 4,818,816.46 5,901,000.00  

- ค่าอบรมสัมมนา 350,000.00 157,314.90 500,000.00 - ส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไปประชุม อบรม 
สัมมนา และการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 

- ค่ารับรอง 50,000.00 63,432.98 70,000.00 - ค่าใช้จ่ายเพื่อรับรองการประชุม สมาชิก และผู้มาติดต่อ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ของ
หน่วยงานหรือบุคคลส าคัญ 

- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 100,000.00 50,396.00 100,000.00 - ค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมกับธนาคาร/สถาบันการเงิน 

- ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 2,700,000.00 2,544,728.25 2,900,000.00 - ค่าจัดพิมพ์รายงานกิจการประจ าปี 300 เล่ม 

- ค่าถ่ายเอกสารวาระประชุมใหญ่ 2,500 ชุด 

- ค่าพาหนะสมาชิกคนละ 500 บ. 

- ค่าเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ 

- เงินขวัญถุงส าหรับสมาชิกคนละ 200 บ. 

- ค่าของรางวัลส าหรับสมาชิก 60,000 บ. 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 48,000.00 บ. 
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หมวด 
ปี 2558 ปี 2559  

ประมาณการ รายละเอียดประกอบ 
ประมาณการ รายได้/ค่าใช้จ่ายจริง 

- ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 160,000.00 79,523.55 300,000.00 - การปรับปรุงเว็บไซต์ ของสมนาคุณในการจัดโปรโมชั่นส าหรับ
ผู้ฝากเงิน ผู้สมัครสมาชิก เปิดบัญชีหรือฝากเงินกับสหกรณ์ใน
โอกาสพิเศษต่างๆ ค่าบริการส่ง SMS ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

- ค่าใช้จ่ายวันสถาปนาสหกรณ์ 35,000.00 25,258.00 - - ค่าใช้จ่ายการจัดงานครบรอบวันก่อต้ังสหกรณ์ 11 ก.พ. 

- ค่าไปรษณีย์ 80,000.00 72,026.00 80,000.00 - ค่าธรรมเนียมการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

- ค่าโทรศัพท ์โทรสาร 55,000.00 47,068.90 55,000.00 - ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์พื้นฐานส านักงาน 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ 55,000.00 28,776.55 50,000.00 - ส าหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการเดินทางติดต่องาน 
การอบรม/ประชุม/สัมมนา และปฏิบัติงานภายนอก 

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 110,000.00 93,865.00 110,000.00 - จ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 

- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000.00 995.00 6,000.00 - จ่ายสมทบเข้ากองเงินทุนทดแทนประจ าปี 

- สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 60,000.00 46,380.00 108,000.00 - ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ค่าเครื่องแบบ และเบี้ยประกันภัย
กลุ่มของเจ้าหน้าที่ 

- ค่าใช้จ่ายสรรหาบุคลากร 10,000.00 9,245.00 30,000.00 - เพื่อการสรรหาบุคลากรของสหกรณ์ 

- หนี้สงสัยจะสูญ 350,000.00 1,396,141.73 1,100,000.00 - เพื่อเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้ที่มีเหตุต้องออก
จากสหกรณ์และอยู่ระหว่างด าเนินคดีตามกฎหมาย 

- ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดหนี้สิน 300,000.00 38,534.41 250,000.00 - ค่าใช้จ่ายในการติดตามและบังคับหนี้ตามสัญญา 

- ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารระบบ Multifunction 72,000.00 77,645.30 72,000.00 - เป็นค่าบริการต่อแผ่นเครื่องพิมพ์เอกสาร 

- ค่าใช้จ่ายอื่น 30,000.00 11,780.97 20,000.00 - ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินและมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

- ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ - 8,560.00 10,000.00 - ค่าเช่าพืน้ที่เว็บไซต์ 

- ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องใช้ส านักงาน 40,000.00 - 40,000.00 - เพื่อการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องใช้ส านักงาน และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ช ารุดเสียหาย 

- ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 60,000.00 51,467.00 64,000.00 - เพื่อการบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 

- ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมเสริมระบบงานสหกรณ์ - 14,076.92 16,000.00 - เพื่อการบ ารุงรักษาโปรแกรมเสริมระบบงานสหกรณ์ 

- ค่าปรับปรุงสถานที่ท าการ 60,000.00 1,600.00 20,000.00 - เพื่อการปรับปรุงพัฒนาส านักงานสหกรณ์ 

ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และแบบพิมพ์ 310,000.00 391,449.80 340,000.00  

- ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ 80,000.00 62,090.31 80,000.00 - เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ใช้ในงานสหกรณ์ 

- ค่าวัสดุส านักงาน - - 10,000.00 - เพื่อจัดซื้อวัสดุส านักงาน 

- ค่าเสื่อมราคา 230,000.00 329,359.49 250,000.00 - ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่ายเมื่อสิ้นปีทางบัญชี 

งบลงทุนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 280,000.00 201,162.77 610,000.00  

- โปรแกรมเสริมระบบงานสหกรณ์ 140,000.00 85,600.00 300,000.00 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานสหกรณ์ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 75,000.00 49,648.00 75,000.00 - เพื่อจัดซื้อเพิ่มเติมหรือทดแทนเครื่องเดิมที่ช ารุด  

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) - - 120,000.00 - เพื่อจัดซื้อเพิ่มเติมหรือทดแทนเครื่องเดิมที่ช ารุด 

- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (NAS) - - 30,000.00 - เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดเก็บส ารองข้อมูลขนาดใหญ่ 

- เช่าซื้อเครื่องพิมพ์ระบบ Multifunction 65,000.00 64,200.00 65,000.00 - ค่าเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารแบบ Multifunction 

- โทรศัพท์เคลื่อนที ่ - 1,714.77 10,000.00 - เพื่อจัดซื้อเพิ่มเติมหรือทดแทนเครื่องเดิมที่ช ารุด 

- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (HDD Ext) - - 10,000.00 - เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดเก็บส ารองข้อมูลขนาดเล็ก 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

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

...................................................................................................................................... ........................ 
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ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม
หรือค้ าประกัน ประจ าปี 2559 

 

 

 ทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ได้อนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการ
ค้ าประกันประจ าปี 2558 จ านวน 460,000,000 บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) และนายทะเบียนสหกรณ์ได้
เห็นชอบให้ถือใช้วงเงินดังกล่าวแล้ว ในการด าเนินงานประจ าปี 2558 สหกรณ์มิได้ใช้วงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน
ต่างๆ  

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม 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 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ม ี
ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองระหว่าง 400 - 500 ล้านบาท สามารถก าหนดวงเงินกู้ยืมได้ไม่เกิน 1.2 เท่าของทุนเรือน
หุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ ์ 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด สามารถก าหนดวงเงินการกู้ยืม
หรือการค้ าประกันประจ าปี 2559 ได้จ านวน 521,724,982.10 บาท ดังนี้ 

วงเงินกู้ยืม = (ทุนเรือนหุ้น + ทุนส ารองของสหกรณ์) x 1.2 เท่า 
= (422,082,630.00 + 12,688,188.42) x 1.2 
= 521,724,982.10 บาท  

 คณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 11 ในการประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงินซึ่ งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ า ประกันประจ าปี  2559 จ านวน 
520,000,000.00 บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)    

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2559 
จ านวน 520,000,000.00 บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)   

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

..............................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2559 

 
 

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 าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
คนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น
อาจได้รับเลือกตั้งซ้ าได้ 

ส าหรับปี 2559 มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 1 คน คือ นางสุวรรณี เจริญขวัญชัย โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดการเสนอบริการตรวจสอบกิจการ ดังนี้ 

รายละเอียดการเสนอ นางสุวรรณี เจริญขวัญชัย 
1. การเข้าปฏิบัติงาน  ทุกเดือน 
2. ขอบเขตในการ

ตรวจสอบ 
 เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  
 มีการทดสอบรายการบัญชีและการตรวจสอบอื่นท่ีเห็นว่าจ าเป็น ตามระเบียบ ค าสั่ง กฎหมาย หนังสือค าแนะน า ของ

นายทะเบียนสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีก ากับดูแลเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
 เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการและมติท่ีประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับ

สหกรณ์ 
3. การจัดท ารายงาน  
 รายงานผลการ

ตรวจสอบระหวา่งปี 
 จัดท ารายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดือนและพร้อมเข้าร่วมชี้แจงแก่ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ

รายงานการตรวจสอบกิจการแก่คณะกรรมการด าเนินการทุกเดือน 
 และหากมีกรณีเร่งด่วนส าคัญท่ีอาจเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ยินดีเข้าท าการตรวจสอบตามท่ีสหกรณ์ต้องการ

โดยเร็ว 
4. ค่าธรรมเนียมต่อปี  
 จ านวนเงิน  50,000 บาท  

โดยค านวณจากปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ ขนาดของการด าเนินงานของสหกรณ์ จ านวนสมาชิก ซ่ึงค่าบริการจะ
ใกล้เคียงกับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ าปี แต่ผู้ตรวจสอบกิจการจะเข้าท าการตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือนพร้อมกับ
จัดท ารายงานและเข้าท าการชี้แจงการตรวจสอบทุกเดือน 
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รายละเอียดการเสนอ นางสุวรรณี เจริญขวัญชัย 
5. ประสบการณ์  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท (บัญชี) 

 อดีตข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ และหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

แบบเจาะลึก ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ท่ีปรึกษาสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านบัญชี เลขทะเบียน 51-0-00-428 
 ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี 34 ปี  
 ปัจจุบันเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

1) สอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย จ ากัด 
2) สอ.พนักงานโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จ ากัด 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2559 และให้ความเห็นชอบการ
ก าหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในอัตราปีละ 50,000 บาท 

 

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

............................................................................................................................. ................................. 
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ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี  
ประจ าปี 2559 

 

 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 ข้อ 71 ก าหนดให้ที่ประชุม
ใหญ่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปีและก าหนดค่าตอบแทน แล้วเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือแต่งตั้งให้เป็น
ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ต่อไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 69  

ส าหรับปี 2559 ได้มีผู้เสนอบริการสอบบัญชี จ านวน 1 ราย คือ บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ ากัด 
และมีข้อมูลรายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี ดังนี้ 

รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี 
บจก. เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี  

(โดย นายณฐวรรษ นวลศรี ผู้สอบบัญชีเลขที่ 10796) 
1. การเข้าปฏิบัติงาน  ปีละ 4 ครั้ง  

 ครั้งละประมาณ 2-5 วันท าการ 
 ทีมงาน 3-4 คน 

2. การรายงานผล  
 รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปี  1 ครั้ง (ก.ค.59) รวมท้ังวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานเสนอต่อ คกก.ด าเนินการ  

(ส าหรับงวดตัง้แต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย.59) รายงานผลภายใน 1 สัปดาห์หลังตรวจสอบ 
 รายงานการสอบบัญชีประจ าปี  ตรวจสอบงวดประจ าปีเพื่อให้ความเห็นต่องบการเงิน เมื่อสหกรณ์พร้อมปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว โดย

จะรายงานผลหลังตรวจเสร็จภายใน 5 วัน 
อื่นๆ  ยินดีวิเคราะห์งบการเงิน ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์งบการเงิน

ประจ าปีในมุมมอง 6 มิติ (CAMELs Analysis) และการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อให้สหกรณ์ทราบถึง
ฐานะทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น 

3. บริการอื่น  ให้ค าแนะน าในด้านการบริหารการเงินและการบัญชีตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่คิดค่าบริการพิเศษ 
4. ค่าธรรมเนียม  รวมค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดและสอบทานหน้ีรวมท้ังการขอหนังสือ

รับรองจากธนาคาร 
 จ านวนเงิน  50,000 บ. 
 การเบิกค่าธรรมเนียม  เรียกเก็บ 2 งวด งวดท่ี 1 จ านวน 20,000 บ. เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบงวดท่ี 1 ภายใน 3 วันท า

การ งวดท่ี 2 จ านวน 30,000 บ. เมื่อสหกรณ์ได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีประจ าปี 59 แล้ว 
ภายใน 3 วันท าการ 

5. ประสบการณ์ ก่อตั้งมาแล้ว 12 ปี ตั้งแต่ปี 2546  
ในปี 2558 ได้ตรวจบัญชีสหกรณ์ 58 แห่ง เช่น 

  สอ.ครูนครราชสีมา จ ากัด 
 สอ.ข้าราชการกรมสรรพากร จ ากัด 
 สอ.พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย  
 สอ.ต ารวจนครบาล จ ากัด 
 สอ.บ.ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
 สอ.ยธ 
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เนื่องจากระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชน เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2546 ข้อ 4 (3) ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์
เป็นผู้คดัเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจ าปี 2559 และให้ความเห็นชอบ
การก าหนดค่าธรรมเนียมในอัตราปีละ 50,000 บาท 

 

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

............................................................................................................................. ................................. 
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ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

 

คณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2558 ได้พิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

12.1) การปรับค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
12.2) การจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะ

ขาดทุนสะสม 
12.3) การเปิดโอกาสให้สมาชิกสมทบที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจ าโดยไม่มี

ความผิดยังคงเป็นสมาชิกต่อไป 
12.4) การรับสมาชิกสมทบที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก ลูกจ้าง

ชั่วคราว พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคคลธรรมดาที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 
ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555 

ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 
 

ข้อ 33 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเปน็สมาชิกจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าใหแ้ก่สหกรณ์คนละ 50 บาท (ห้าสิบบาท
ถ้วน) 

กรณีเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วมีความประสงค์จะกลับมา
สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ภายใน 1 ปีนบัแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ
ให้ลาออกจากการเป็นสมาช ิต้องช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าคน
ละ 300 บาท (สามร้อยบาทถว้น) 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถอืเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียก
คืนไม่ได้ 

ข้อ 33 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเปน็สมาชิกจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าใหแ้ก่สหกรณ์คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อย
บาทถ้วน) 

กรณีเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วมีความประสงค์จะกลับมา
สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 
500 บาท (ห้ารอ้ยบาทถ้วน) 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถอืเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียก
คืนไม่ได้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์เศรษฐกิจ 

ข้อ  44 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชกิขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม
ข้อ 39 (1) (2) หรือ (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชกิมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อน
ค่าหุ้นของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่
ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์
จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น 
หรือจะเรียกใหจ้่ายคืนหลังจากวันสิ้นปทีางบัญชีที่ออก โดยได้รับ
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่
ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแลว้ก็ได้สุดแต่จะ
เลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ  44 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชกิขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม
ข้อ 39 (1) (2) หรือ (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชกิมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่า
หุ้นของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มี
สิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์
จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น 
หรือจะเรียกใหจ้่ายคืนหลังจากวันสิ้นปทีางบัญชีที่ออก โดยได้รับ
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุม
ใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนัน้แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก 
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

 



 
รายงานกิจการประจ าปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 60 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มี
อยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่าย
คืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอ่ไปในปีนั้นไว้
จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
เนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองาน
ประจ าตามขอ้ 31 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 
(4) สหกรณ์จะจา่ยค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
กับดอกเบีย้ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชกินั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย 

ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มี
อยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่าย
คืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอ่ไปในปีนั้นไว้
จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
เนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองาน
ประจ าตามขอ้ 31 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 
(4) สหกรณ์จะจา่ยค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
กับดอกเบีย้ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชกินั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย 

ตามค าแนะน าของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง 
แนวทางปฏบิัติในการจา่ย
คืนค่าหุ้น กรณีสหกรณ์/
ชุมนุมสหกรณ์ขาดทุนสะสม 
พ.ศ. 2549 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 
(5) หรือ (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ย
คืนกับดอกเบี้ยค้างจา่ย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่
ประจ าปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอใหจ้่ายค่าหุ้น
ภายหลังวันสิ้นป ีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น
ภายหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้ 
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้นั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 
(5) หรือ (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ย
คืนกับดอกเบี้ยค้างจา่ย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่
ประจ าปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอใหจ้่ายค่าหุ้น
ภายหลังวันสิ้นป ีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น
ภายหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้ 
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้นั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

กรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม 
ให้ชะลอการจา่ยคืนค่าหุ้นแก่สมาชกิที่พน้จากสมาชกิภาพใน
ระหว่างปีจนกวา่จะปิดบัญชีประจ าปีและค านวณมูลค่าหุ้นที่จะ
จ่ายคืนแก่สมาชิก 

การค านวณมูลค่าหุ้นตามวรรคห้าให้ใช้เกณฑ์ค านวณ ดังนี้ 
มูลค่าต่อหุ้น   =    

ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น) 
จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 

ในการปรับลดมูลค่าต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก สหกรณ์ไม่
ต้องมีการปรับปรุงบัญชีใดๆ แต่ต้องเปิดเผยการค านวณมูลค่าเงิน
ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนสมาชิกไว้ และให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน ส าหรับส่วนต่างของมูลค่า
หุ้นที่ก าหนดในขอ้บังคับข้อ 4 และข้อ 44 วรรคหก ซ่ึงอยู่ในบัญชี
ทุนเรือนหุ้นและเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแก่สมาชิก ในกรณี
สหกรณ์ขาดทุนสะสมให้น าไปลดยอดบญัชีขาดทุนสะสม 

เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว 
ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้
เป็นปัจจุบันทุกป ีและมูลค่าดังกลา่วจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้น
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 จนกวา่สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
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ข้อ  49 คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นข้าราชการหรือลูกจา้งประจ าที่เกษยีณอายุราชการ 

หรือพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการ
ที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม หรือเป็นเจ้าหนา้ที่ 
ของหน่วยงานภายใต้การก ากับดแูลของกระทรวงยุติธรรม 

(3) เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม 
(4) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มต ิ

และค าสั่งของสหกรณ์ 

ข้อ 49 คุณสมบตัิของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) ก. เป็นข้าราชการหรือลูกจา้งประจ าที่เกษยีณอายุ

ราชการจากหนว่ยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการ
ที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 

 ข. เป็นพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือ
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  

 ค. เป็นเจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานภายใต้การก ากับดแูลของ
กระทรวงยุติธรรม  

 ง. เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน พนักงานจ้าง
เหมาบริการ หรืออย่างอื่นท านองเดียวกนั ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมหรือสว่นราชการที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม   

 จ. เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะ
ของสมาชิก  

 ฉ. เป็นบุคคลธรรมดาที่คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควรด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการที่อยู่ในที่ประชุม 

(3) เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม 
(4) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มต ิ

และค าสั่งของสหกรณ์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม
ทรัพย์ในเครือญาติสมาชิก 
และบุคคลที่ท างานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมหรือสว่น
ราชการที่ขึ้นตรงต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม และเพือ่ความ
เจริญก้าวหนา้ของสหกรณ์ 

ข้อ  51 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 50 บาท  
(ห้าสิบบาทถ้วน)  

กรณีเคยเป็นสมาชิกสมทบแล้วมีความประสงค์จะกลับมา
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบใหม่ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาออกจากการเป็นสมาชกิ ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรก
เข้า คนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถว้น) 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถอืวา่เป็นรายได้ของสหกรณ์  
จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ 

ข้อ 51 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 
ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท 
(หนึ่งร้อยบาทถว้น)  

กรณีเคยเป็นสมาชิกสมทบแล้วมีความประสงค์จะกลับมา
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบใหม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคน
ละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถว้น) และหากลาออกจากการเป็น
สมาชิกสมทบอีกเป็นครั้งที่ 2 สหกรณ์จะไม่รับเข้าเป็นสมาชิก
สมทบใหม่อีกต่อไป 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถอืวา่เป็นรายได้ของสหกรณ์  
จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์เศรษฐกิจ 

ข้อ 52 การถือหุ้น สมาชิกสมทบต้องช าระค่าหุ้นเป็นราย
เดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ตามอัตราสว่นของ
จ านวนเงินได้รายเดือนของตนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือน 
หรือค่าจ้างประจ า หรือค่าตอบแทน และเงินที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน หรือค่าจ้างประจ า หรือค่าตอบแทน ซ่ึงสมาชิกสมทบ
ได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบ านาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ าเหนจ็บ านาญ ซ่ึงสมาชิกสมทบได้รับจากทางราชการ
ด้วย 

 

ข้อ 52 การถือหุ้น สมาชิกสมทบต้องช าระค่าหุ้นเป็นราย
เดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ตามอัตราสว่นของ
จ านวนเงินได้รายเดือนของตน หรือตามอัตราอื่นที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือน 
หรือค่าจ้างประจ า หรอืค่าตอบแทน และเงินที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน หรือค่าจ้างประจ า หรือค่าตอบแทน ซ่ึงสมาชิกสมทบ
ได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบ านาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ าเหนจ็บ านาญ ซ่ึงสมาชิกสมทบได้รับจากทางราชการ
ด้วย 
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ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่า
อัตราที่ก าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น
อีกเมื่อใดก็ยอ่มท าได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ แต่จ านวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่ง
ในห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 

สมาชิกสมทบจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิก
สมทบอยู่ไม่ได้ 

ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกสมทบยังไม่สิ้นสุด 
สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกสมทบเพื่อช าระหนีแ้ก่
เจ้าหนี้ของสมาชิกสมทบนั้น 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่า
อัตราที่ก าหนดไว ้หรือจะขอซ้ือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอ่มท าได้ 
โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ แต่
จ านวนหุ้นทั้งหมดต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 

สมาชิกสมทบจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิก
สมทบอยู่ไม่ได้ 

ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกสมทบยังไม่สิ้นสุด 
สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกสมทบเพื่อช าระหนีแ้ก่
เจ้าหนี้ของสมาชิกสมทบนั้น 

เพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของ
สมาชิกสมทบตามขอ้ 49 (2) 

ข้อ 60 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชกิสมทบอาจถูกให้
ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชกิสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคับ ระเบียบ มติและค าสั่ง

ของสหกรณ์ 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์ไม่

ว่าโดยประการใดๆ 

ข้อ 60 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชกิสมทบอาจถูกให้ออก
จากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่งหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนสามงวด ทัง้นี้โดยมิได้รับ

อนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลกัประกันส าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้

คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(5) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย

ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้
ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 

(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อ
สหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน หรอืเมื่อมีความผูกพันใน
หนี้สินต่อสหกรณ์อยูแ่ล้ว 

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคับ ระเบียบ มต ิ
และค าสั่งของสหกรณ์ หรือของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือ
ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่ือสัตย์สุจริต แสดงตน
เป็นปฏิปักษห์รือท าให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ 

เพื่อให้การเป็นสมาชกิสมทบ
เป็นไปด้วยความเหมาะสม  

 ข้อ 60/1 สมาชิกสมทบที่โอน หรือยา้ย หรือออกจาก
ราชการหรืองานประจ าโดยไมม่ีความผิด สมาชิกสมทบทีโ่อน 
หรือย้าย หรอืออกจากราชการหรืองานประจ าตามขอ้ 49 (2) โดย
ไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรอืเป็นคนไร้ความสามารถ 
หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้า
มิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วยก็ใหถ้ือวา่คงเป็นสมาชิกสมทบอยู่ 
และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ตอ่เมื่อมีหนี้สนิไม่เกินค่าหุ้น สมาชิก
สมทบเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

 

 

 

 

เพื่อสมาชิกสมทบที่ออกจาก
ราชการโดยไม่มีความผิด  
คงเป็นสมาชิกอยู ่
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ข้อ 63 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจาก
สมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะ
เหตุตามข้อ 58 (1) (2) หรือ (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น เงิน
ปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ใน
สหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น 
พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชกิ
สมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้น
นั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จา่ยคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น หรอืจะเรียกใหจ้่ายคืน
หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนส าหรับปีที่ออกนั้นดว้ยในเมื่อที่ประชมุใหญ่มีมติให้จัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจา่ยคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาด
จากสมาชกิภาพจะเกินร้อยละสบิแห่งทนุเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอ 
การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชกิที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี
นั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม ่

ข้อ 63 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจาก
สมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะ
เหตุตามข้อ 58 (1) (2) หรือ (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น เงิน
ปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ใน
สหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น 
พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชกิ
สมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้น
นั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จา่ยคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น หรอืจะเรียกใหจ้่ายคืน
หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนส าหรับปีที่ออกนั้นดว้ยในเมื่อที่ประชมุใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจา่ยคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาด
จากสมาชกิภาพจะเกินร้อยละสบิแห่งทนุเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอ 
การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชกิที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี
นั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม ่

ตามค าแนะน าของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง 
แนวทางปฏบิัติในการจา่ย
คืนค่าหุ้น กรณีสหกรณ์/
ชุมนุมสหกรณ์ขาดทุนสะสม 
พ.ศ. 2549 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตาม
ข้อ 58 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล และเงิน
เฉลี่ยคืนกับดอกเบีย้ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตาม 
ข้อ 58 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปันผล และเงินเฉลี่ย
คืนกับดอกเบี้ยค้างจา่ย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
ตั้งแต่ประจ าปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้
จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นป ีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปกี็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามข้อ 
58 (3) สหกรณ์จะจา่ยค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉลี่ย
คืนกับดอกเบี้ยค้างจา่ย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตาม 
ข้อ 58 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปันผล และเงินเฉลี่ย
คืนกับดอกเบี้ยค้างจา่ย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
ตั้งแต่ประจ าปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้
จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นป ีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปกี็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 

 กรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม 
ให้ชะลอการจา่ยคืนค่าหุ้นแก่สมาชกิสมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพ
ในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชปีระจ าปแีละค านวณมูลค่าหุ้นที่จะ
จ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ 

การค านวณมูลค่าหุ้นตามวรรคห้าให้ใช้เกณฑ์ค านวณ ดังนี้ 
มูลค่าต่อหุ้น   =    

ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น) 
จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 
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ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
 

ในการปรับลดมูลค่าต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ 
สหกรณ์ไม่ต้องมีการปรับปรุงบัญชีใดๆ แต่ต้องเปิดเผยการ
ค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นทีจ่ะจ่ายคืนสมาชิกสมทบไว ้
และให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน ส าหรับ
ส่วนต่างของมูลค่าหุ้นที่ก าหนดในข้อบังคับข้อ 4 และข้อ 63 
วรรคหก ซ่ึงอยู่ในบัญชีทุนเรือนหุ้นและเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแก่
สมาชิกสมทบ ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมให้น าไปลดยอดบัญชี
ขาดทุนสะสม 

เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว 
ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้
เป็นปัจจุบันทุกป ีและมูลค่าดังกลา่วจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้น
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 จนกวา่สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

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

................................................................................................................................................ .............. 
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ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาวิธีการสรรหาคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 

 

เพ่ือให้การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2558 ได้พิจารณาให้สหกรณ์สามารถน าเครื่องมือหรืออุปกรณ์
อย่างอ่ืนมาใช้นอกเหนือจากวิธีการหย่อนบัตรลงคะแนนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด พ.ศ. 2555  
ที่ก าหนดให้การสรรหาผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ให้เป็นไปตามวิธีที่ก าหนดไว้ใน ระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้สหกรณ์สามารถน าเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างอ่ืนมาใช้
นอกเหนือจากวิธีการหย่อนบัตรลงคะแนนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 

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

......................................................................................................................................................... ..... 
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ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาโอนเงินปนัผล เงนิเฉลีย่คืน 
เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจา่ยคืน 
เขา้บัญชทีุนส ารองของสหกรณ์ 

 

 

ด้วยปัจจุบันสหกรณ์มีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืนสะสม
อยู่ในงบการเงินเป็นระยะเวลานาน ท าให้งบการเงินต้องแสดงภาระผูกพันของสหกรณ์เกี่ยวกับการจ่ายคืนเงินปันผล   
เงินเฉลี่ยคืน เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืนนั้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งภาระผูกพันที่ไม่เคลื่อนไหวดังกล่าวหาก
มีจ านวนมากย่อมมีผลกระทบต่อข้อมูลที่จะแสดงให้บุคคลทั่วไปได้เห็นถึงสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ ดังนั้น 
เพ่ือปรับปรุงสถานะของภาระผูกพันดังกล่าวในงบการเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อาศัยค าแนะน าวิธีปฏิบัติกรณี
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานานจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2558 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาโอนเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน  
เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืน ที่ได้ตั้งบัญชีค้างไว้เป็นเวลานาน 5 ปี เข้าบัญชีทุนส ารองของสหกรณ์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย จ านวน 109 รายการ เป็นเงิน 4,678.45 บาท 

2) เงินรอตรวจสอบ จ านวน 16 รายการ เป็นเงิน 31,082.43 บาท 

3) เงินรอจ่ายคืน จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 209.14 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,970.02 บาท (สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสองสตางค์) 

ทั้งนี้ สหกรณ์จะแสดงรายละเอียดเพ่ือให้สมาชิกได้ตรวจสอบและติดประกาศไว้ ณ ที่ท าการสหกรณ์ 
และทางเว็บไซต์สหกรณ์ เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ โดยหากพ้นระยะเวลาที่ก าหนด สหกรณ์จะ
ด าเนินการโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

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

..............................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
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