
รายงานกิิจกิารประจำาปี ๒๕๖๓ สหกิรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชกิารสำานักิงานอัยกิารสูงสุด จำากิัด

รายงานกิิจกิารประจำาปี ๒๕๖๓ สหกิรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชกิารสำานักิงานอัยกิารสูงสุด จำากิัด





พระราชดำำารัส
พระบาทสมเดำ็จพระปรมินทรมหาภููมิพลอดำุลยเดำช

“สหกรณ์์ แปลว่่า การทำางานด้ำว่ยกัน หมายถึึง ผนึกกำาลัง 

ผู้ทำางานเก่�ยว่ข้้องกัน การทำางานท่�เก่�ยว่ข้้องกันนั�นให้พรักพร้อมกันทุกดำ้าน 

และต้้องกระทำางานนั�น ดำ้ว่ยคว่ามรู้คว่ามสามารถึ ด้ำว่ยคว่ามซ่ื่�อสัต้ย์ สุจริต้ 

ดำ้ว่ยคว่ามเมต้ต้าหวั่งดำ่ เอ่�อเฟ้ื้�อเผ่�อแผ่กันและกัน จึงจะเป็นสหกรณ์์แท้ 

ซึื่�งม่แต่้คว่ามเจริญก้าว่หน้า และอำานว่ยประโยชน์อันพึงประสงค์ ”

พระราชดำำารัส พระบาทสมเดำ็จพระปรมินทรมหาภููมิพลอดำุลยเดำช

พระต้ำาหนักจิต้รลดำารโหฐาน วั่นท่� 26 ม่นาคม พุทธศัักราช 2527



พระดำำารัส
พระราชว่รว่งศ์ัเธอ กรมหม่�นพิทยาลงกรณ์์

พระบิดำาแห่งสหกรณ์์ไทย

“สหกรณ์์เป็็นวิิธีีจััดการรูป็แบบหน่�ง 

ซึ่่�งบุคคลหลายคนรวิมกัน โดยควิามสมัครใจัของตนเอง 

ในฐานะที่ี�เป็็นมนุษย์ โดยมีสิที่ธีิ�เสมอหน้ากันหมด เพื่่�อบำรุงตนเอง

ให้เกิดควิามจัำเริญในที่างที่รัพื่ย์”

 

พระดำำารัส พระราชว่รว่งศ์ัเธอ กรมหม่�นพิทยาลงกรณ์์

พระบิดำาแห่งสหกรณ์์ไทย



เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด

 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด ได้มีการดําเนินงานอย่าง

ก้าวหน้า มั่นคงตลอดมา จนบัดนี้ ก้าวล่วงเข้าสูปี่ท่ี 44 แล้ว ปัจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯ 

มค่ีาหุน้ หรอืทนุเรือนหุน้สงูถึง 3,417,519,800 บาท นบัเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ ่ซึ่งมีผลการจัดมาตรฐาน

สหกรณ์ ประจําปี 2563 จากสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 ให้อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

มีเงินรับฝากทุกประเภท จนถึงวันสิ้นปี 1,383,037,867.07 บาท ผลการดําเนินการท่ีสําคัญ คือ ในปี

2563 สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประเภทต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกมากถึง 25,164,627.31 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 64.13 ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด และสําหรับเงินกู้ในปี 2563 สหกรณ์ฯ ได้ให้เงินกู้แก่สมาชิก

ท้ังหมด 2,140,155,509.83 บาท จนถึงปัจจุบันยังมีเงินกู้คงค้างท่ีสมาชิกอีก 4,292,575,536.97 บาท

ผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 สหกรณ์ฯ ดําเนินงานมีผลกําไรสุทธิรวม 211,153,191.50 บาท 

สูงกว่าท่ีประมาณการไว้ 8,714,191.50 บาท แต่เม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา กําไรสุทธิลดลง

494,857.67 บาท  ท้ังนี ้เนื่องจากสมาชกิชาํระหนีเ้งินกู้มากกว่าสมาชิกกู้เงินกับสหกรณฯ์ รวมท้ังการเกิด

สภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้สมาชิกบางส่วนมีปัญหาเดือดร้อน

จากค่าใชจ่้ายในชวิีตประจําวันอันเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวตกงานหรอืมรีายได้ลดน้อยลง สหกรณ์ฯ 

จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก โดยได้ดําเนินโครงการพักชําระหนี้

ต้นเงินงวดสหกรณ์สู้ภัย COVID สง่ผลให้กําไรของสหกรณ์ฯ ลดลงจากปีท่ีแล้ว

 ด้านสวัสดิการท่ีให้กับสมาชิก สหกรณ์ฯ ได้จัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่สมาชิกและ

บุตรสมาชิก จํานวน 130  ทุน เป็นเงินท้ังสิ้น 401,000 บาท และจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก

ถึงแก่กรรม จํานวน  17 ราย รายละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 85,000 บาท 

 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ในปีท่ีผ่านมาสหกรณ์ฯ ได้เริ่มดําเนินงานโครงการ

พฒันาระบบงานและแอปพลิเคชนัสหกรณ ์โดยวางระบบคอมพวิเตอรข์องสหกรณฯ์ เสยีใหมใ่หทั้นสมยั 

สามารถใหก้ารบรกิารสมาชกิด้วยความสะดวก รวดเรว็ มีคณุภาพมากยิง่ข้ึน และลดต้นทนุในการบรหิาร

จัดการลง  สง่ผลให้การบรหิารจัดการสหกรณฯ์ มปีระสทิธภิาพมากขึ้น โครงการฯ นีจ้ะแล้วเสรจ็ประมาณ

กลางปี 2564 

สารจากประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพย

ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด



	 ท้ายท่ีสุดนี้	 ในนามสหกรณ์ฯ	ผมขอส่งความปรารถนาดีและอำานวยพรมายังท่านสมาชิก	 

คณะกรรมการดำาเนนิการ	ผูต้รวจสอบกิจการ	และเจ้าหนา้ท่ีสหกรณท์กุท่าน	ขอใหมี้ความเจรญิก้าวหนา้

ประสบผลสำาเร็จในสิ่งท่ีปรารถนาทุกประการ	และร่วมกันเป็นพลังในการสร้างสรรค์	พัฒนาสหกรณ์ฯ	 

ของเราให้มีความมั่นคง	ก้าวหน้า	ยั่งยืนสืบไป

	 	 (นายวงศ์สกุล	กิตติพรหมวงศ์)

																																																																 ประธานกรรมการดำาเนินการ

																																														 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำานักงานอัยการสูงสุด	จำากัด



ท่ี	สอ.อส./พิเศษ		 	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์

	 	 	 	 ขา้ราชการสำานักงานอัยการสงูสดุ	จำากัด

	 	 	 	 11	กุมภาพันธ์	2564

เรื่อง			 ขอเชิญประชุมใหญส่ามัญประจำาปี	2563

เรยีน 		 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำานักงานอัยการสูงสุด	จำากัด

สิง่ทีส่ง่มาด้วย 		เอกสารรายงานกิจการประจำาปี	2563	จำานวน	1	ชุด

	 ด้วยประธานกรรมการดำาเนนิการสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสำานักงานอัยการสงูสดุ	จำากัด	

ได้กำาหนดวันประชุมใหญส่ามญัประจำาป	ี2563	ในวันศกุรที์�	5	มีนาคม	2564	เวลา	9.30	น.	ณ	ห้องประชุม 

120	 ปี	 และห้องจัดเลี�ยง	 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	 แจ้งวัฒนะ	สำานักงานอัยการสูงสุด	 

เพื�อพจิารณาเรื�องต่าง	ๆ	ตามระเบยีบวาระการประชุม	ดังนี�

	 ระเบียบวาระท่ี	1	 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

	 ระเบียบวาระท่ี	2	 รับรองรายงานการประชุมใหญส่ามัญประจำาปี	2562

	 	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	28	กุมภาพันธ์	2563	เวลา	9.30	น.

	 ระเบียบวาระท่ี	3	 เพื่อทราบ	 	

	 	 3.1		รับทราบสมาชิกเข้าใหมแ่ละลาออกจากสหกรณ์ประจำาปี	2563

	 	 3.2		รับทราบผลการดำาเนินการประจำาปี	2563

	 	 3.3		รายงานการตรวจสอบกิจการประจำาปี	2563

	 ระเบียบวาระท่ี	4		 เพื่อพิจารณา

	 	 4.1		พิจารณางบดุลฯ	ประจำาปี	2563

	 	 4.2		พิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี	2563

	 	 4.3		พิจารณาประมาณการรายได้รายจ่ายของสหกรณ์ประจำาปี	2564

	 	 4.4		พิจารณากำาหนดวงเงินกู้ยืมประจำาปี	2564

	 	 4.5		เลือกต้ังผู้ตรวจสอบบัญชีประจำาปี	2564

	 	 4.6		เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปี	2564	-	2565

	 	 	 และกำาหนดค่าตอบแทน

	 	 4.7		การเลือกต้ังกรรมการดำาเนินการสหกรณ์	ชุดท่ี	45	ประจำาปี	2564

	 	 4.8		การทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ฯ



		 ระเบียบวาระท่ี	5	 เรื่องอ่ืน	ๆ	

	 จึงเรยีนมาเพื่อทราบ	และขอเชญิชวนเข้ารว่มประชุมใหญส่ามัญประจำาปี	2563	ตามวัน	เวลา	

และสถานท่ีดัง	กล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน	และโปรดนำาบัตรข้าราชการ	หรือ	บัตรประชาชน	มาแสดงตน

เพื่อลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม	พร้อมรายงานกิจการประจำาปี	2563	ท่ีสง่มานี้ด้วย

	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 (นายวงศ์สกุล	กิตติพรหมวงศ์)

	 	 	 	 ประธานกรรมการ

	 	 	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำานักงานอัยการสูงสุด	จำากัด





รายนามคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที ่44
สหกรณ์ออมทรพัยข์้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด
รายนามคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที ่44
สหกรณ์ออมทรพัยข์้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด

นายวงศส์กลุ  กิตติพรหมวงศ ์ 
ประธานักรรมการ

นายวินัย  ดำารงค์มงคลกลุ  
รองประธานักรรมการ	คนัท่ี 1  

นายโสภณวิชญ์  มณโีรจน์ 
รองประธานักรรมการ	คนัท่ี 2

นายปรเมศวร ์ อินทรชุมนุม  
รองประธานักรรมการ	คนัท่ี 3

นายสงิหช์ัย  ทนินซอ้น  
รองประธานักรรมการ	คนัท่ี 4

นายมนต์ชัย  บอ่ทรพัย ์ 
รองประธานักรรมการ	คนัท่ี 5

นายสาวิตร  บุญประสทิธ์ิ  
รองประธานักรรมการ	คนัท่ี 6

นายสำาราญ  หวังกศุล  
กรรมการและเหรัญญิก

นางวรรณา  ศุภศกัด์ิโชติวิช   
กรรมการและผูู้้ชว่ย์เหรัญญิก

นางณฐนน  แก้วกระจ่าง 
กรรมการและผูู้้ชว่ย์เหรัญญิก

นายนันทวัชร ์ สพุัฒนานนท์  
กรรมการและเลข้านัุการ

นายรชัต์เทพ  ดปีระหลาด  
กรรมการและผูู้้ชว่ย์เลข้านัุการ

นางพรสรุยี ์ พลสมบติั 
ผูู้้ตรวจำสอบักิจำการ

นางพรศร ี ฤทธิจันทร ์ 
กรรมการและผูู้้ชว่ย์เลข้านัุการ



เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการ
สำานักงานอัยการสูงสุด จำากัด
เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการ
สำานักงานอัยการสูงสุด จำากัด

นายกิตติ  ไกรสงิห ์
ผูู้้จัำดการสหกรณ์์

นางวรญัญา  ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา  
รองผูู้้จัำดการสหกรณ์์

นางพัชษณา  โกมลบูรพ์ 
เจ้ำาหนั้าท่ีการเงินั

นางสาวไอฐกา  โสภาฐกา 
หัวหนั้างานัธุรการ

นางสาวชไมพร  บุญเฉลยีว
หัวหนั้างานัเงินักู้และ
สว่นักลางอัย์การ

นางศริมิา  วิปกรสห ์ 
เจ้ำาหนั้าท่ีคอมพิวเตอร์

และบัำานัาญ

นางสาวสายสนัุนท์  เก้ือกลู 
เจ้ำาหนั้าท่ีบััญชี

นางสาวสฏิกา  ชคณัฐช์ 
เจ้ำาหนั้าท่ีประจำำาหนัว่ย์	ภาค	7	

และสว่นักลางธุรการ

นางญาณมน  ชาติเชยแดง
เจ้ำาหนั้าท่ีประจำำาหนัว่ย์	
ภาค	4,	6	และการเงินั

นางสาวพรรณทิภา  อจลบุญ 
เจ้ำาหนั้าท่ีประจำำาหนัว่ย์	
ภาค	1,	2	และบััญชี

นางสาวสทุธิญาพิมพ์  จันทาครี ี
เจ้ำาหนั้าท่ีประจำำาหนัว่ย์	

ภาค	3,	5

นางสาววรรณกานต์  เล็กเขยีน  
เจ้ำาหนั้าท่ีประจำำาหนัว่ย์

นางสาวนันท์นภัส  เตยีสขุสวัสด์ิ  
เจ้ำาหนั้าท่ีประจำำาหนัว่ย์

นางสาวอารยี ์ ชูศร ี
เจ้ำาหนั้าท่ีประจำำาหนัว่ย์	

ภาค	8,	9

นางปุณยาพร  วรรณจรูญ  
เจ้ำาหนั้าท่ีบัริการท่ัวไป



ประมวลภาพพิธมีอบทุนการศกึษาปี 2563ประมวลภาพพิธมีอบทุนการศกึษาปี 2563



ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์ฯ
ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์ฯ



ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี 2562
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี 2562









พิธลีงนาม MOUพิธลีงนาม MOU 

สหกรณ์ออมทรพัยข์้าราชการสำานักงานอัยการสงูสดุ จำากัด
ลงนามบนัทึกข้อตกลงความรว่มมือโครงการประกันชวิีตคุ้มครองสนิเชื่อเพื่อสมาชิกสหกรณ์ 

	 สหกรณ์อ์อมทรัพย์ข์้า้ราชการสำานักังานัอัย์การสงูสุด	 จำำากัด	 โดย์	 นัาย์วงศ์์สกลุ	 กิตติพรหมวงศ์์

อัย์การสงูสดุ	 ในัฐานัะประธานักรรมการ	 รว่มลงนัามบันััทึกข้อ้ตกลงความรว่มมือ	 (MOU)	 โครงการประกันั

ชวิีตคุ้มครองสินัเชื�อเพื�อสมาชกิสหกรณ์	์ กับับัรษัิัท	 สหประกันัชวิีต	 จำำากัด	 (มหาชนั)	 โดย์พลตำารวจำเอก 

นัพิจำน์ั	 วีระสนุัทร	 ประธานักรรมการ	 และบัริษััท	 ซัมัซุัง	 ประกันัชวิีต	 (ประเทศ์ไทย์)	 จำำากัด	 (มหาชนั)	 โดย์

นัางสาวศ์ศิ์นันััท์	หิรญัโชติสเถีีย์ร	รองประธานัฝ่า่ย์บัริหารงานั	ณ์	หอ้งประชุม	901	ชั�นั	9	สำานักังานัอัย์การ

สงูสดุ	อาคารราชบุัรดิีเรกฤทธิ�	ศ์นูัย์ร์าชการเฉลิมพระเกีย์รติฯ	ถีนันัแจ้ำงวัฒนัะ	กรุงเทพฯ	เมื�อเรว็	ๆ	นัี�	

	 การลงนัามบัันัทึกข้้อตกลงดังกล่าวมีวัตถีุประสงค์เพื�อให้สมาชิกสหกรณ์์มีหลักประกันัคุ้มครอง

สินัเชื�อให้กับัตนัเอง	 	โดย์มีคณ์ะกรรมการดำาเนัินังานัสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการสำานัักงานัอัย์การสูงสุด

จำำากัด	คณ์ะผูู้บ้ัรหิาร	บัรษัิัท	สหประกันัชวิีต	จำำากัด	 (มหาชนั)	และคณ์ะผูู้้บัริหาร	บัรษัิัท	ซัมัซุัง	ประกันัชวิีต	 

(ประเทศ์ไทย์)	จำำากัด	(มหาชนั)	รว่มเปน็ัสกัข้พีย์านั



แผนภมูิแสดงการเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงาน
ในรอบ 5 ปี (2559 - 2563)

ตารางที ่1  แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน ทุนสหกรณ์

ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563

สนิทรพัย์  4,062,446,746.95  4,492,255,148.80  4,798,034,952.78  5,042,138,906.27  5,283,268,302.20 

หนี้สนิ  1,195,269,949.47  1,382,132,891.91  1,434,603,202.51  1,409,477,608.58  1,403,166,777.51 

ทนุสหกรณ์  2,689,985,258.41  2,916,517,626.89  3,160,882,769.39  3,421,013,248.52  3,668,948,333.19 

ป พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563

สินทรัพย 4,062,446,746.95   4,492,255,148.80   4,798,034,952.78   5,042,138,906.27      5,283,268,302.20  

หนี้สิน 1,195,269,949.47   1,382,132,891.91   1,434,603,202.51   1,409,477,608.58      1,403,166,777.51  

ทุนสหกรณ 2,689,985,258.41   2,916,517,626.89   3,160,882,769.39   3,421,013,248.52      3,668,948,333.19  

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในรอบ 5 ป (2559-2563)

 -

 1,000,000,000.00

 2,000,000,000.00

 3,000,000,000.00

 4,000,000,000.00

 5,000,000,000.00

 6,000,000,000.00

2559 2560 2561 2562 2563

ตารางท่ี 1 แสดงสินทรัพย หนี้สิน ทุนสหกรณ

สินทรัพย หนี้สิน ทุนสหกรณ

ตารางที ่2  แสดงทุนสะสม ทุนสํารอง ทุนเรือนหุ้น

ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563

ทนุสะสม  6,812,148.50  6,830,376.98  6,834,169.48  6,850,038.61  6,882,863.28 

ทนุสาํรอง  164,039,156.83  181,939,156.83  201,390,156.83  221,569,158.83  242,734,156.83 

ทนุเรอืนหุน้ 2,517,887,640.00 2,726,226,380.00 2,951,081,730.00  3,190,818,540.00  3,417,519,800.00 

 -

 500,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,500,000,000.00

 2,000,000,000.00

 2,500,000,000.00

 3,000,000,000.00

 3,500,000,000.00

2559 2560 2561 2562 2563

ตารางที่ 2 แสดงทุนสะสม ทุนส ารอง ทุนเรือนหุ้น

ทุนสะสม ทุนส ารอง ทุนเรือนหุ้น



แผนภมูิแสดงการเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงาน
ในรอบ 5 ปี (2559 - 2563)

ตารางที ่3  แสดงทุนเรือนหุ้น เงินให้สมาชิกกู้  เงินรับฝากรวม

ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 

ทุนเรือนหุ้น  2,517,887,640.00  2,726,226,380.00  2,951,081,730.00  3,190,818,540.00  3,417,519,800.00 

เงินให้สมาชิกกู้  3,920,496,966.22  2,373,091,500.00  2,138,162,930.00  2,323,724,500.00  2,124,519,000.00 

เงินรับฝากรวม  1,180,682,693.01  1,367,106,957.29  1,418,226,635.86  1,391,074,193.31  1,383,037,867.07 

 -

 500,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,500,000,000.00

 2,000,000,000.00

 2,500,000,000.00

 3,000,000,000.00

 3,500,000,000.00

 4,000,000,000.00

2559 2560 2561 2562 2563

ตารางที่ 3 แสดงทุนเรือนหุ้น เงินให้สมาชิกกู้  เงินรับฝากรวม

ทุนเรือนหุ้น เงินให้สมาชิกกู้ เงินรับฝากรวม

ตารางที ่4  แสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย กําไรสุทธิ

ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 

รายได้  221,460,292.52  239,504,010.57  248,599,519.98  256,817,070.33  250,393,197.92 

ค่าใชจ่้าย  44,277,815.79  45,899,380.57  46,050,539.10  45,169,021.16  39,240,006.42 

กําไรสทุธิ  177,182,476.73  193,604,630.00  202,548,980.88  211,648,049.17  211,153,191.50 

 -

 50,000,000.00

 100,000,000.00

 150,000,000.00

 200,000,000.00

 250,000,000.00

 300,000,000.00

2559 2560 2561 2562 2563

ตารางที� 4 แสดงรายได ้คา่ใชจ้า่ย กําไรสทุธิ

รายได ้ คา่ใชจ้่าย กําไรสทุธิ



แผนภมูิแสดงการเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงาน
ในรอบ 5 ปี (2559 - 2563)

ตารางที ่5  แสดงเงินฝากประจํา เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินรับฝากรวม

ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 

เงินฝากประจํา 12 เดือน  231,172.29  236,325.71  241,347.63  60,652.42  -   

เงินฝากออมทรัพย์  14,521,344.81  21,753,235.82  20,766,173.49  23,113,169.84  25,277,031.13 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  1,148,896,175.91  1,345,117,395.76  1,397,219,114.74  1,367,900,371.05  1,357,760,835.94 

เงินรับฝากรวม  1,180,682,693.01  1,367,106,957.29  1,418,226,635.86  1,391,074,193.31  1,383,037,867.07 

ตารางที ่6  แสดงดอกเบี้ยเงินฝากจ่ายให้สมาชิก

ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 

ประโยชนท่ี์สมาชกิได้รบัในรูปของ

ดอกเบี้ยเงินฝาก
 32,737,048.95  33,076,711.00  34,896,200.62  32,587,988.33  25,164,627.31 

 -

 200,000,000.00

 400,000,000.00

 600,000,000.00

 800,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,200,000,000.00

 1,400,000,000.00

 1,600,000,000.00

2559 2560 2561 2562 2563

ตารางที่ 5 แสดงเงินฝากประจ า เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินรับฝากรวม

เงินฝากประจ า 12 เดือน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินรับฝากรวม

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

 35,000,000.00

2559 2560 2561 2562 2563

ตารางที่ 6 แสดงดอกเบี้ยเงินฝากจ่ายให้สมาชิก

ประโยชน์ท่ีสมาชิกได้รับในรูปของดอกเบ้ียเงินฝาก



คณะกรรมการดำำาเนิินิการ

สหกรณ์ออมทรพัย์ข์้า้ราชการสำานัิกงานิอัย์การสงูสดุำ จำำากัดำ ชุดำท่� 44 

ประจำำาปี 2563

คณะกรรมการดำำาเนิินิการ ประกอบด้ำวย์

	 1.	 นายวงศ์์สกุลุ	 กิุตติพรหมวงศ์	์ ประธานกุรรมกุาร	

	 2.		 นายวินยั	 ดำำารงค์์มงค์ลกุลุ	 รองประธานกุรรมกุารค์นท่ี่�	1

	 3.		 นายโสภณวิชญ์์	 มณโ่รจน์		 รองประธานกุรรมกุารค์นท่ี่�	2

	 4.		 นายปรเมศ์วร	์ อินที่รชุมนุม	 รองประธานกุรรมกุารค์นท่ี่�	3

	 5.		 นายสิงหช์ยั	 ที่นนิซ้้อน	 รองประธานกุรรมกุารค์นท่ี่�	4	

	 6.	 นายมนต์ชยั	 บ่อ่ที่รัพย์	 รองประธานกุรรมกุารค์นท่ี่�	5

	 7.	 นายสาวิตร	 บุ่ญ์ประสทิี่ธิ�	 รองประธานกุรรมกุารค์นท่ี่�	6

	 8.	 นายสำาราญ์	 หวังกุศุ์ล	 กุรรมกุารและเหรญั์ญ์กิุ

	 9.	 นางวรรณา	 ศ์ภุศ์กัุดิำ�โชติวิช		 กุรรมกุารและผู้้ช้ว่ยเหรญั์ญ์กิุ

	 10.	 นางณฐนน	 แกุ้วกุระจ่าง	 กุรรมกุารและผู้้ช้ว่ยเหรญั์ญ์กิุ	

	 11.	 นายนนัที่วัชร์	 สพุฒันานนท์ี่		 กุรรมกุารและเลขานกุุาร	

	 12.	 นายรชัต์เที่พ	 ด่ำประหลาดำ		 กุรรมกุารและผู้้ช้ว่ยเลขานกุุาร	

	 13.	 นางพรศ์ร	่ ฤที่ธจัินที่ร	์	 กุรรมกุารและผู้้ช้ว่ยเลขานกุุาร	 	

คณะกรรมการเงินิกู้เพ่�อเหตุฉุุุกเฉิุนิ ประกอบด้ำวย์

	 1.	 นายสาวิตร	 บุ่ญ์ประสทิี่ธิ�	 ประธานกุรรมกุาร

	 2.	 นายสำาราญ์	 หวังกุศุ์ล	 กุรรมกุาร

	 3.	 นางพรศ์ร	่ ฤที่ธจัินที่ร	์ กุรรมกุารและเลขานกุุาร

คณะกรรมการเงินิกู้สามญั ประกอบด้ำวย์

	 1.	 นายวินยั	 ดำำารงค์์มงค์ลกุลุ		 ประธานกุรรมกุาร

	 2.	 นายนนัที่วัชร์		 สพุฒันานนท์ี่	 กุรรมกุาร

	 3.	 นางพรศ์ร	่ ฤที่ธจัินที่ร	์	 กุรรมกุารและเลขานกุุาร



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำานักงานอัยการสูงสุด จำากัด 21

คณะกรรมการเงินกู้สามญัระยะ 1 ปี ประกอบด้วย

 1. นายสงิหช์ยั ทนนิซ้ัอน ประธานกรรมการ

 2. นายรชัต์ิเทพ ดีประหลาด  กรรมการ

 3. นางวรรณา ศภุศกัดิ�โชติิวิช กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการเงินกู้พิเศษ ประกอบด้วย

 1. นายโสภณวิชญ์  มณโีรจน ์ ประธานกรรมการ

 2. นางณฐนน แก้วกระจ่าง กรรมการ

 3. นางวรรณา  ศภุศกัดิ�โชติิวิช  กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการการศกึษาและประชาสมัพนัธ์์ 

 1. นายมนต์ิชยั บีอ่ทรพัย์ ประธานกรรมการ

  2. นายปรเมศวร ์ อินทรชุมนุม  กรรมการ

  3. นางพรศร ี ฤทธจัินทร ์ กรรมการและเลขานกุาร

ผูู้ต้รวจสอบกิจการ

  1. นางพรสรุยี ์ พลสมบีติัิ 

  2. นางลาภิศคณนิ  ทองเสวก

  3. นางสาวสภุาพร  มหารตัินว์งศ์

รายนามเจ้าหน้าที�สหกรณ์

 1. นายกิติติิ  ไกรสงิห ์ ผูจั้ดการ

 2. นางวรญัญา ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา รองผูจั้ดการ

 3. นางสาวไอฐกา โสภาฐกา หวัหนา้งานธุรการ

 4. นางสาวชไมพร บุีญเฉลียว หวัหนา้งานเงินกู้ - สว่นกลางอัยการ

 5. นางพชัษณา โกมลบูีรพ์ เจ้าหนา้ที�การเงิน

 6. นางสาวสายสนุนัท์ เก่�อกลู เจ้าหนา้ที�บีญัชี

 7. นางศริมิา วิปกรสห ์ เจ้าหนา้ที�คอมพวิเติอรแ์ละบีำานาญ

 8. นางสาวพรรณทิภา อจลบุีญ เจ้าหนา้ที�ประจำาหนว่ย ภาค 1, 2 และบัีญชี

 9. นางญาณมน ชาติิเชยแดง เจ้าหน้าที�ประจำาหนว่ย ภาค 4, 6 และการเงิน

 10. นางสาวสฏิิกา ชคณฐัช์  เจ้าหนา้ที�ประจำาหนว่ย ภาค 7 

    และสว่นกลางธุรการ

 11. นางสาวสทุธญิาพมิพ ์ จันทาคีร ี เจ้าหนา้ที�ประจำาหนว่ย ภาค 3, 5 
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ระเบยีบวาระที ่1

เรื่องประธ์านแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ

 ระเบยีบวาระที ่2

 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562

 ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมใหญส่ามัญประจำาป ี 2562 ซัึ�งได้ 

ประชุมเม่�อวันศกุรที์� 28 กมุภาพันธ ์ 2563 เวลา 9.30 น. ติามเอกสารที�เสนอ 

ต่ิอที�ประชุมเพ่�อติรวจสอบีและรบัีรอง   



รายงานกิจการประจําป 256324

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562
สหกรณ์ออมทรพัยข์้าราชการสำานักงานอัยการสงูสดุ จำากัด ชุดที ่43

วันศุกรท์ี ่28 กมุภาพันธ์์ 2563
ณ หอ้งประชุม 120 ปี สำานักงานอัยการสงูสดุ อาคารราชบุรดิีเรกฤทธ์ิ์

ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติฯ แจ้งวัฒนะ
…………………………………

ผูู้ม้าประชุม
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    8. นางวรรณา  ศุภศักด์ิโชติิวิช  กรรมการและผู้ชว่ยเหรัญญิก

   9. นายนันทวัชร์  สุพัฒนานนท์  กรรมการและเลขานุการ

   10. นายรัชต์ิเทพ  ดีประหลาด  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ

   11. นางพรศรี  ฤทธิจันทร์  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ

ผูู้ไ้ม่มาประชุม

  1. นายเศกสรรค์ บีางสมบุีญ  รองประธานกรรมการคนท่ี 4

ผูู้เ้ข้ารว่มประชุม

  1.  นายกิติติิ  ไกรสิงห์  ผู้จัดการสหกรณ์ 

  2.  นางพรสุรีย์ พลสมบีัติิ  ผู้ติรวจสอบีกิจการ

  3. นางสิริวิมล ศักด์ิวีระกุล  ผู้ติรวจสอบีบีัญชีภาคเอกชน
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เริ�มประชุมเวลา 09.30 น.

  นายนันทวัชร์ สุพัฒนานนท์ กรรมการและเลขานุการฯ กล่าวขอบีคุณสมาชิก 

ทุกท่านที�ให้เกียรติิมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562 และขอดำาเนินการประชุม  

โดยแจ้งให้ที�ประชุมทราบีว่า ขณะนี�มีสมาชิกมาลงทะเบีียนทั�งสิ�นแล้ว จำานวน 1,600 คน  

ถ่ีอว่าสมาชิกที�มาประชุมครบีองค์ประชุมแล้ว เน่�องจากติามข้อบีังคับีสหกรณ์ฯ กำาหนดว่า 

จำานวนสมาชิกที�มาประชุมใหญต้่ิองไมน่อ้ยกว่า 100 คน 

   นายวงศ์สกุล กิติติิพรหมวงศ์ รองประธานกรรมการดำาเนินการ ทำาหน้าที�แทน

ประธานกรรมการดำาเนินการ ชุดที� 43 กล่าวเปดิการประชุมว่า ในป ี2562 สหกรณอ์อมทรัพย์

ข้าราชการสำานักงานอัยการสูงสุด จำากัด ได้ดำาเนินงานอย่างก้าวหน้ามั�นคง จนบัีดนี�ก้าวล่วง 

เข้าสู่ปีที� 43 แล้ว นับีแต่ิการจดทะเบีียนการจัดตัิ�งเม่�อวันที� 20 กรกฎาคม 2520 เป็นต้ินมา

ปัจจุบีัน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ฯ มีทุนเร่อนหุ้น 3,190,818,540 บีาท นับีเป็น 

สหกรณ์ฯ ขนาดใหญ ่ซัึ�งมผีลการจัดมาติรฐานสหกรณ ์ประจำาป ี2562 จากสำานกังานสง่เสรมิ 

สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ่�นที� 2 อยู่ในระดับี ดีเลิศ ทั�งนี� ด้านเงินรับีฝ่ากจากสมาชิก  

สหกรณ์ฯ มีเงินรับีฝ่ากทุกประเภท จนถึีงวันสิ�นปี เป็นจำานวนเงิน 1,391,074,193.31 บีาท  

ผลการดำาเนินการ ที�สำาคัญในฐานะที�เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ค่อ ในปี 2562 สหกรณ์ฯ  

จ่ายดอกเบีี�ยเงินฝ่ากประเภทต่ิาง ๆ ให้แก่สมาชิกมากถึีง 32,587,988.33 บีาท ในด้าน

เงินกู้ จ่ายเงินกู้แก่สมาชิกทั�งหมด 2,323,724,500 บีาท โดยยังมีเงินกู้คงค้างที�สมาชิกอีก 

4,596,617,170.33 บีาท และในปีนี�สหกรณ์มีผลกำาไรทั�งสิ�น จำานวน 211,648,049.17 บีาท

มากกว่าในปีที�ผ่านมา 9,099,068.29 บีาท สหกรณ์ฯ เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก 

ผู้ถ่ีอหุ้นร้อยละ 5.28 เป็นเงิน 159,134,182 บีาท และเงินเฉลี�ยค่น 11.35 ของดอกเบีี�ย 

สำาหรับีผู้กู้ เป็นเงิน 28,472,298.50 บีาท ทางด้านสวัสดิการที�ให้กับีสมาชิก ได้จัดสรรทุน 

ส่งเสริมการศึกษาให้แก่สมาชิกและบุีติรสมาชิก จำานวน 123 ทุน เป็นเงิน 360,000 บีาท

และจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึีงแก่กรรม ศพละ 5,000 บีาท รวมเป็นเงินทั�งสิ�น  

100,000 บีาท และจากสภาพการณ์ในปัจจุบีันที�มีการเปลี�ยนแปลงทั�งทางด้านเศรษฐกิจ  

สังคม และรูปแบีบีเทคโนโลยี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำานักงานอัยการสูงสุด จำากัด  

จำาเป็นต้ิองปรับีตัิวให้ทันกับีการเปลี�ยนแปลงดังกล่าว และด้วยเหตุิที�ต้ิองให้บีริการแก่สมาชิก

ที�มีจำานวนเพิ�มมากขึ�น ดังนั�น ในปีถัีดไปจึงตัิ�งเป้าหมายในการพัฒนาสหกรณ์ฯ ด้วยการนำา

เทคโนโลยีที�ทันสมัยมาใช้ในการปรับีปรุงระบีบีการบีริหารจัดการและการให้บีริการแก่สมาชิก 

ให้รวดเรว็มากยิ�งขึ�น รวมทั�งเพ่�อใหม้ผีลประกอบีการที�สงูยิ�งขึ�นด้วย 
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  ในนามของคณะกรรมการดำาเนนิการ ชุดที� 43 และเจ้าหนา้ที�สหกรณฯ์ ขอขอบีคณุ

สมาชกิทกุท่านที�ใหก้ารสนบัีสนนุและความไว้วางใจ รวมทั�งใหค้วามรว่มมอ่ต่ิาง ๆ  กับีสหกรณฯ์

ด้วยดีติลอดมา และหวังว่าจะช่วยกันผลักดันให้สหกรณ์ฯ ของเราเจริญก้าวหน้า และประสบี

ผลสำาเรจ็ยิ�ง ๆ ขึ�นต่ิอไป

ระเบยีบวาระที� 1   เร่�องที�ประธานแจ้งใหที้�ประชุมทราบี

   นายนันทวัชร์ สุพัฒนานนท์ กรรมการและเลขานุการฯ ขออนุญาติเป็นผู้แจ้งให้

ที�ประชุมทราบีว่า ด้วย นายเขม็ชยั ชุติิวงศ ์ประธานกรรมการสหกรณ ์ได้ลาออกจากการเปน็

สมาชิกสหกรณ์ ดังนั�น ในวันนี�จะมีการเล่อกตัิ�งประธานกรรมการแทนนายเข็มชัย ชุติิวงศ ์

จึงแจ้งที�ประชุมเพ่�อโปรดทราบี จากนั�นขอแก้ไขเอกสารรายงานการประชุมใหญส่ามญัประจำาป ี

2562 ว่า เน่�องจากการติรวจทานเอกสารรายงานประจำาปมีขีอ้ผดิพลาด จึงขอใหที้�ประชุมแก้ไข

เอกสารดังนี� หน้าที� 35 - 36 สหกรณ์มีเงินรับีฝ่ากในวันสิ�นปี 1,375,609,525.39 บีาท แก้ไข

เปน็ 1,391,074,193.31 บีาท เงินรบัีฝ่ากลดลงจากปก่ีอน 42,617,112.47 บีาท คิดเปน็รอ้ยละ 

0.31 แก้ไขเปน็ 27,152,142.55 บีาท คิดเปน็รอ้ยละ 1.92 เงินฝ่ากออมทรัพย ์22,672,607.63 

บีาท แก้ไขเปน็ 23,113,169.84 บีาท เงินฝ่ากออมทรัพยพิ์เศษ 1,352,876,263.34 บีาท แก้ไข

เป็น 1,367,900,371.05 บีาท หน้าที� 36 ในวันสิ�นปี 2562 สหกรณ์มีเงินกู้คงค้างที�สมาชิก 

4,348,424,145.83 บีาท แก้ไขเปน็ 4,596,617,170.33 บีาท และเพิ�มขึ�น 33,306,112.66 บีาท 

คิดเปน็รอ้ยละ 0.78 แก้ไขเปน็ 281,499,137.16 บีาท คิดเปน็ร้อยละ 6.53 

มติที�ประชุม   ที�ประชุมรบัีทราบี 

ระเบยีบวาระที� 2   รบัีรองรายงานการประชุมใหญส่ามญัประจำาป ี2561

  ประธานกรรมการเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561 เม่�อวันที�

27 กมุภาพนัธ ์2562 เพ่�อสมาชกิติรวจสอบีและรับีรองรายงานการประชุม โดยมรีายละเอียด

ปรากฏิติามเอกสารแนบีวาระการประชุม

มติที�ประชุม ที�ประชุมรับีรองรายงานการประชุมใหญส่ามัญประจำาปี 2561 โดยไมม่ีสมาชิก

 ผูใ้ดขอแก้ไข
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ระเบยีบวาระที� 3   เร่�องเพ่�อทราบี

  3.1  รบัทราบจำานวนสมาชิกเขา้ใหมแ่ละลาออกจากสหกรณ์ ประจำาปี 2562

  ประธานกรรมการเสนอรายงานต่ิอที�ประชุมใหญเ่พ่�อทราบีว่า

  ณ วันสิ�นป ี2561  สหกรณฯ์ มสีมาชกิ 7,319  คน

  ระหว่างป ี2562 มสีมาชกิเขา้ใหม ่  382  คน

  สมาชกิลาออก  189 คน

  สมาชกิถึีงแก่กรรม   20 คน

  คงเหล่อ ณ วันสิ�นป ี2562   7,492 คน

มติที�ประชุม   ที�ประชุมรบัีทราบี

 3.2 รบัทราบผู้ลการดำาเนินงานของสหกรณ์ประจำาปี 2562

   ประธานกรรมการเสนอรายงานผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ประจำาปี 2562  

ให้ที�ประชุมทราบีว่า ในป ี2562 สหกรณ์มกีำาไรสทุธิ 211,648,049.17 บีาท เม่�อเปรียบีเทียบี 

กับีปี 2561 สหกรณ์มีกำาไรสุทธิ 202,548,980.88 บีาท กำาไรเพิ�มขึ�น 9,099,068.29 บีาท  

คิดเปน็รอ้ยละ 4.50

  การดำาเนินงานของสหกรณ์ วัติถีุประสงค์ที�สำาคัญที�สุดค่อ ส่งเสริมให้สมาชิกมีการ  

ออมทรพัย ์ทั�งในรูปการออมทรพัย ์ทั�งในรูปการถ่ีอหุ้นและการรบัีฝ่ากเงิน

  1. ด้านการถืือหุน้

    ในปี 2562 สหกรณม์ค่ีาหุน้ 3,190,818,540 บีาท เม่�อเทียบีกับีป ี2561 สหกรณ์

มค่ีาหุน้ 2,951,081,730 บีาท ค่าหุน้เพิ�มขึ�น 239,730,810 บีาท คิดเปน็ร้อยละ 8.13

  2. ด้านการรบัฝากเงิน

     สหกรณบ์ีรกิารรบัีฝ่ากเงินจากสมาชกิในรูปเงินฝ่ากออมทรพัย ์, ออมทรพัยพ์เิศษ 

และเงินฝ่ากประจำา 

    สำาหรับีการ รับีฝ่ากเ งินในปี  2562  สหกรณ์มี เ งินรับีฝ่ากในวันสิ� นป ี

1,391,074,193.31 บีาท เทียบีกับีป ี2561 สหกรณ์มเีงินรบัีฝ่ากสิ�นป ี1,418,226,635.86 บีาท

เงินรบัีฝ่ากลดลงจากปก่ีอน 27,152,142.55 บีาท คิดเปน็ร้อยละ 1.92 โดยมรีายละเอียด ดังนี�

    1.  เงินฝ่ากประจำา  60,652.42 บีาท

   2.  เงินฝ่ากออมทรพัย ์ 23,113,169.84 บีาท

   3.  เงินฝ่ากออมทรพัยพ์เิศษ  1,367,900,371.05 บีาท

    สหกรณ์จ่ายดอกเบีี�ยให้แก่ผู้ฝ่าก จำานวน  32,587,988.33 บีาท
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  3. ด้านเงินใหกู้้แก่สมาชกิ

   ในด้านบีริการสมาชิกในรูปการให้เงินกู้ ประกอบีด้วย เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญ ระยะหนึ�งปี และเงินกู้พิเศษ ทั�งนี� ในปี 2562 สหกรณ์จ่ายเงินกู้แก่สมาชิก

ทั�งหมด 2,323,724,500 บีาท แยกเปน็

   1.  เงินกู้ฉกุเฉนิ  29 ราย  วงเงิน  1,087,500 บีาท

   2.  เงินกู้สามญั  1,730 ราย  วงเงิน  2,185,385,000 บีาท

   3.  เงินกู้สามญัระยะ 1 ป ี 1,154   ราย  วงเงิน  102,658,000 บีาท

   4.  เงินกู้พเิศษ  24  ราย  วงเงิน  34,594,000 บีาท

  ในวันสิ�นป ี2562 สหกรณม์เีงินกู้คงค้างที�สมาชกิ 4,348,424,145.83 บีาท เทียบีกับี

ป ี2561 เงินกู้คงค้างที�สมาชกิ 4,315,118,033.17 บีาท เพิ�มขึ�น 33,306,112.66 บีาท คิดเปน็

รอ้ยละ 0.78

  4. ด้านสวัสดิการที�ใหกั้บสมาชกิ สหกรณ์ได้มกีารใหส้วัสดิการแก่สมาชกิ ดังนี�

   4.1 การใหท้นุการศกึษาบุตรสมาชกิ

     ด้วยคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำานักงาน

อัยการสูงสุด จำากัด จัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุีติรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำาปี 2562 

เป็นจำานวนเงิน 360,000 บีาท และนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ร่วมสมทบีทุนการศึกษา 

25,000 บีาท โดยแยกเป็นทุนประถีมศึกษา จำานวน 2 ทุน ทุนละ 2,500 บีาท เป็นเงิน 

5,000 บีาท ทนุมธัยมศกึษา 5 ทนุ ทนุละ 3,000 บีาท ทนุสำาหรับีสมาชกิ จำานวน 1 ทนุ ทนุละ 

5,000 บีาท รวมเปน็ทนุ 131 ทนุ เปน็จำานวนเงินทั�งสิ�น 385,000 บีาท ดังมรีายละเอียดต่ิอไปนี�

   ประเภทที� 1 ทนุสำาหรบับุตรสมาชกิ

    1.  ทนุประถีมศกึษา จำานวน 66 ทนุ ทนุละ 2,500 บีาท  เปน็เงิน 165,000 บีาท

    2.  ทนุมธัยมศกึษา จำานวน 51 ทนุ ทนุละ 3,000 บีาท  เปน็เงิน 153,000 บีาท

    3.  ทุนอาชวีศกึษา (ปวช.) จำานวน 3 ทนุ ทนุละ 4,000 บีาท 

     เปน็เงิน 12,000 บีาท 

    4.  ทนุ ปวส. ปรญิญาติรบุีีติรสมาชกิ จำานวน 5 ทนุ ทนุละ 5,000 บีาท 

เปน็เงิน 25,000 บีาท

   ประเภทที� 2 ทนุสำาหรบัสมาชกิ

   1.  ทนุปรญิญาติรสีมาชกิ 6 ทุน ทนุละ 5,000 บีาท  เปน็เงิน 30,000 บีาท

       รวม 131 ทนุ  เปน็เงิน 385,000 บีาท
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  4.2 การจ่ายทนุสาธ์ารณประโยชน์เพื�อสงเคราะหก์รณสีมาชกิถึืงแก่กรรม สำาหรบัี

สมาชิกถึีงแก่กรรม สิทธิได้รับีเงินสงเคราะห์เกี�ยวกับีการจัดการศพรายละ 5,000 บีาท โดย 

ผูที้�จะขอรบัีทนุสาธารณประโยชนก์รณนีี�ต้ิองแจ้งเปน็หนงัส่อถึีงคณะกรรมการดำาเนนิการทราบี 

เพ่�อขอรบัีเงินสงเคราะห์ภายใน 1 ปี ตัิ�งแต่ิวันถึีงแก่กรรม

   ทั�งนี� ในปี 2562 สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินเพ่�อสงเคราะห์กรณสีมาชกิถึีงแก่กรรม ดังนี�

    สมาชกิถึีงแก่กรรม 20 ราย รวมเปน็เงินทั�งสิ�น 100,000 บีาท

        จำานวนเงิน

  1. นายประเวศ  มะกรวัฒนะ 5,000 บีาท

  2. นายเฉลิม  เพชรยอดศรี 5,000 บีาท

  3. นางรุจิรา  สงัขด์ลุย ์ 5,000 บีาท

  4. นายสาเรศ  ชาญเชี�ยว 5,000 บีาท

  5. นายบีำารุง  สวัสดิพงศ ์ 5,000 บีาท

  6. นายเกรียง โพธิ�แก้ว 5,000 บีาท

  7. นายไกรเวช  กองจันทร ์ 5,000 บีาท

  8. นายชนะวงศ์ โคติรมลู 5,000 บีาท

  9. นายศักดิ�ชยั จิรวุฒวิงศ์ชยั 5,000 บีาท

  10. นายสมปอง ธารรัีติน ์ 5,000 บีาท

  11. นายจุฑามาศ วงศอั์ศวทรพัย ์ 5,000 บีาท

  12. นายดินทอง มงคลเดชคณุ 5,000 บีาท

  13. นายธงชัย  รญิพวง 5,000 บีาท

  14. นางสาววันทนีย ์ ส่�อบีริรักษ์ 5,000 บีาท

  15. นายสมศักดิ� วีระสมวงศ ์ 5,000 บีาท

  16. นายอำาไพ โสมสิน 5,000 บีาท

  17. ร.ติ.อ.อิศรา ปุราสะเก 5,000 บีาท

  18. นายสมศักดิ� พานชิพงษ์พนัธุ ์ 5,000 บีาท

  19. นายไสว จงกล 5,000 บีาท

  20. นางสุมณฑา ทองนวล 5,000 บีาท

    รวมเป็นเงินทั�งสิ�น  100,000 บาท
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  รวมเป็นเงินทุนสาธารณประโยชน์ที�จ่ายสงเคราะห์สมาชิกที�ถึีงแก่กรรม จำานวน 

100,000 บีาท

  นอกจากนี�สหกรณ์ฯ ได้จัดสรรเงินจำานวน 140,000 บีาท ใหแ้ก่สำานกังานอัยการสงูสดุ

เปน็ค่าติอบีแทนการใชอ้าคารสถีานที� 

มติที�ประชุม   ที�ประชุมรบัีทราบี

 3.3 รายงานการตรวจสอบกิจการประจำาปี 2562

  นางพรสุรีย์ พลสมบีัติิ ผู้ติรวจสอบีกิจการ นำาเสนอรายงานเกี�ยวกับีการติรวจสอบี

กิจการในรอบีระยะเวลาบีญัชสีิ�นสดุ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 ต่ิอที�ประชุมเพ่�อโปรดทราบี 

มติที�ประชุม   ที�ประชุมรบัีทราบี

ระเบยีบวาระที� 4   เร่�องเพ่�อพจิารณา

 4.1  พจิารณางบดลุฯ ประจำาปี 2562

  ประธานฯ เสนองบีดลุ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 ที�ผูส้อบีบีญัชสีหกรณต์ิรวจสอบี

รบัีรองรายละเอียดปรากฏิติามเอกสารประกอบีการประชุม

มติที�ประชุม   ที�ประชุมอนมุติัิงบีดลุ ประจำาปี 2562

 4.2 พจิารณาจัดสรรกำาไรสทุธิ์ประจำาปี 2562

  ประธานฯ เสนอต่ิอที�ประชุมว่า ในป ี2562 สหกรณฯ์ ดำาเนนิการมกีำาไรสุทธิประจำาป ี

2562 จำานวน 211,648,049.17 บีาท ขอเสนอการจัดสรร ดังนี�
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   ปี 2562  

   บาท รอ้ยละ

 ทุนสำารอง 10%  21,165,000.00  10.00

 บีำารุงสนันบิีาติสหกรณ์  30,000.00 0.01

 ทุนรกัษาระดับีเงินปนัผล  32,824.67  0.02

 เงินปนัผล (5.28)  159,134,182.00  75.19

 เงินเฉลี�ยค่น (11.35)  28,472,298.50 13.45

 ทุนสง่เสริมการศกึษา  400,000.00  0.19

 ทุนสาธารณประโยชน์  125,000.00  0.06

 โบีนสักรรมการ 13 คน  790,000.00  0.37

 โบีนสัเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 13 คน   1,327,144.00  0.63

 โบีนสัผูจั้ดการ   171,600.00  0.08

  211,648,049.17 100.00

มติที�ประชุม   ที�ประชุมอนุมติัิการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาป ี2562 ติามที�คณะกรรมการฯ เสนอ 

 4.3 พจิารณาประมาณการรายได้รายจ่ายของสหกรณ์ประจำาปี 2563

  ประธานกรรมการนำาเสนอประมาณการรายได้รายจ่ายประจำาปี 2563 ของสหกรณ ์

ออมทรพัยข์า้ราชการสำานกังานอัยการสูงสดุ จำากัด เพ่�ออนุมติัิ

มติที�ประชุม ที�ประชุมอนุมัติิประมาณการรายได้และรายจ่ายของสหกรณ์ประจำาปี 2563 

  ติามเอกสารที�เสนอต่ิอที�ประชุม ซัึ�งการเบีิกจ่ายหมวดใดหากไม่เพียงพอให ้

  สามารถีถัีวจ่ายได้ทกุหมวดรายจ่าย ยกเว้น หมวดครุภัณฑ์ อาคารและสถีานที�

 4.4 พจิารณากำาหนดวงเงินกู้ยมืประจำาปี 2563

  ประธานกรรมการฯ เสนอว่าติามข้อบัีงคับีของสหกรณ์ ข้อ 25 เกี�ยวกับีเร่�องวงเงิน 

กู้ย่มที�ประชุมใหญ่อาจกำาหนดวงเงินกู้ย่ม สำาหรับีปีหนึ�ง ๆ ไว้ติามความจำาเป็นและสมควร 

แก่การดำาเนนิการ

  ในป ี2562 ที�ประชุมใหญก่ำาหนดวงเงินกู้ยม่ไว้ 200 ล้านบีาท

   ในป ี2563 เหน็สมควรเสนอที�ประชุมใหญใ่ห้อนุมติัิวงเงินกู้ยม่ 200 ล้านบีาท เท่าเดิม

มติที�ประชุม   ที�ประชุมอนมุติัิใหก้ำาหนดวงเงินกูย้ม่ประจำาป ี2563 จำานวน 200 ล้านบีาท เท่าเดิม 
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  4.5 เลือกผูู้ส้อบบญัชปีระจำาปี 2563

  เลขานกุารสหกรณฯ์ นำาเสนอว่า ติามขอ้บีงัคับีของสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2555 ขอ้ 25 ได้

กำาหนดให้บัีญชีของสหกรณ์ต้ิองได้รับีการติรวจสอบีอย่างน้อยปีละหนึ�งครั�งติามมาติรฐาน

การสอบีบีัญชีที�รับีรองทั�วไป และติามระเบีียบีที�นายทะเบีียนสหกรณ์กำาหนด โดยผู้สอบีบีัญชี

ซัึ�งนายทะเบียีนสหกรณแ์ต่ิงตัิ�ง

  ทั�งนี� ติามระเบียีบีกรมติรวจบีญัชสีหกรณ ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการ

เสนอช่�อผู้สอบีบีัญชีภาคเอกชนเพ่�อแต่ิงตัิ�งเป็นผู้สอบีบัีญชีสหกรณ์ ติามระเบีียบีกรมติรวจ

บีญัชสีหกรณ ์ว่าด้วย การแต่ิงตัิ�งผูส้อบีบีญัชรีบัีอนญุาติหร่อบุีคคลอ่�นเปน็ผู้สอบีบีญัชสีหกรณ์

พ.ศ. 2562 ได้กำาหนดว่า จะต้ิองได้รับีการคัดเล่อกจากที�ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จึงเสนอ

ต่ิอที�ประชุมว่ามผีูเ้สนอสอบีบีญัชมีา 2 ราย ค่อ

  1. สำานักงานธนสารการบีัญชี นางจารุณี ศุภกาญจน์ ผู้จัดการสำานักงาน โดย

นางจารุณ ีศภุกาญจน ์ขอเสนอราคาค่าบีรกิาร 90,000 บีาท

  2. สำานักงานของนางสาวชวลิติ ศาสนนันทน์ ผู้สอบีบีัญชี ขอเสนอราคาค่าบีริการ 

95,000 บีาท

รายละเอียด
ผู้สอบีบีัญชีรับีอนุญาติ

นางจารุณี ศุภกาญจน์ นางสาวชวลิติ ศาสนนันทน์

ช่่อสำานักงาน/นิติิบุีคคล สน.ธนสารการบีัญชี

ต้ัิงอยูท่ี่ 66/1 ซั.ประชาราษฎร์สาย 1 
ถี.ประชาราษฎร์สาย 1 บีางซั่่อ 
กรุงเทพฯ 10800

64/1 ซั.กรุงเทพ-นนท์ 31 
ถี.กรุงเทพ-นนท์ แขวงบีางซั่่อ 
เขติบีางซั่่อ กรุงเทพฯ 10800

เลขทะเบีียนผู้สอบีบีัญชีท่ี 4424 1594

เข้าติรวจสอบีอยา่งน้อยปีละ 3 ครั้ง 2 ครั้ง

เข้าติรวจครั้งละ (วันทำาการ) ไมน่้อยกว่า 2 วัน ไมน่้อยกว่า 2 วัน

จำานวนผู้เข้าติรวจครั้งละ 2 - 3 คน 2 คน

ผู้สอบีบีัญชี/ผู้ชว่ยผู้สอบีบีัญชี 1/6 คน ไมน่้อยกว่า 2 คน

รายงานผลการติรวจสอบี
ระหว่างปี

6 เด่อนต่ิอครั้ง 6 เด่อน

ค่าธรรมเนียม 90,000 บีาท 95,000 บีาท

ขอรับีเงินค่าธรรมเนียม วันลงช่่อรับีรองงบีการเงินสิ้นปี วันลงช่่อรับีรองงบีการเงินสิ้นปี
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  จึงเสนอที�ประชุมเพ่�อพจิารณา

มติที�ประชุม ที�ประชุมมมีติิเปน็เอกฉนัท์ใหว่้าจ้าง สำานกังานธนสารการบัีญช ี 

  นางจารุณ ีศภุกาญจน ์เปน็ผู้สอบีบีญัช ีประจำาป ี2563

 4.6  การเลือกตั�งกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ชุดที� 44 ประจำาปี 2563

   เลขานุการฯ นำาเสนอว่า ด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที� 43 จะครบีวาระการ 

ดำารงติำาแหน่ง ดังนี� ประธานกรรมการ 1 คน (ลาออก) กรรมการ 6 คน จึงคงมีกรรมการ 

ที�ยงัดำารงติำาแหนง่อยู ่6 คน ประกอบีด้วย 

   กรรมการที�คงเหลือ จำานวน 6 ท่าน 

   1.  นายวงศ์สกลุ กิติติิพรหมวงศ ์ รองประธานกรรมการ

   2.  นายวินยั ดำารงค์มงคลกลุ รองประธานกรรมการ 

   3.  นายปรเมศวร์ อินทรชุมนมุ รองประธานกรรมการ

   4.  นายสำาราญ หวังกศุล กรรมการและเหรญัญกิ 

   5.  นางวรรณา ศุภศกัดิ�โชติิวิช กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร

   6.  นางพรศร ี ฤทธิจันทร ์ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ

   ดังนั�น คณะกรรมการดำาเนินการจึงต้ิองจัดให้มกีารเล่อกตัิ�งคณะกรรมการดำาเนินการ

จากสมาชกิ เขา้ดำารงติำาแหนง่เปน็คณะกรรมการดำาเนนิการในชุดที� 44 จำานวน 7 คน โดยเปน็

ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 6 คน ติามพระราชบีญัญติัิสหกรณ ์พ.ศ. 2542 มาติรา 

40 และข้อบีงัคับีสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการสำานกังานอัยการสูงสุด จำากัด ขอ้ 66 และเพ่�อ

ใหก้ารเล่อกตัิ�งเป็นไปด้วยความเรียบีร้อยและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มสีว่นรว่ม คณะกรรมการ

ดำาเนินการฯ จึงขอให้สมาชิกเสนอตัิวบุีคคลที�สมควรได้รับีการเล่อกตัิ�งเข้าดำารงติำาแหน่ง 

รายละเอียด
ผู้สอบีบีัญชีรับีอนุญาติ

นางจารุณี ศุภกาญจน์ นางสาวชวลิติ ศาสนนันทน์

ผลงานการติรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีผา่นมา

21 สหกรณ์ เชน่ 
โรงเรียนเติรียมทหาร
กรมพลาธิการทหารบีก
กรมประมง

4 สหกรณ์ เชน่
ติำารวจติระเวนชายแดนท่ี 21
มณฑลทหารบีกท่ี 13
โรงเรียนเติรียมทหาร
ข้าราชการท้องถ่ิีนสุรินทร์
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ประธานกรรมการอยา่งเปดิเผยในที�ประชุมใหญ ่โดยมสีมาชกิรับีรองไมน่อ้ยกว่า 5 คน หากมี

การเสนอช่�อประธานกรรมการมากกว่า 1 คน คณะกรรมการจัดการเล่อกตัิ�งจะนบัีคะแนนโดย

วิธียกม่อ ผู้ถีูกเสนอตัิวได้คะแนนสูงสุดจะได้เป็นประธานกรรมการ สำาหรับีติำาแหน่งกรรมการ 

6 คน ใหส้มาชกิทำาการเล่อกตัิ�งโดยการลงคะแนนลับี ติามประกาศสหกรณอ์อมทรัพยข์า้ราชการ

สำานกังานอัยการสงูสดุ จำากัด ฉบีบัีที� 2/2563 ลงวันที� 29 มกราคม 2563 เร่�อง แจ้งวันประชุม

ใหญป่ระจำาป ี2562 และการย่�นใบีสมคัรเขา้เปน็กรรมการดำาเนนิการสหกรณ ์และได้ประกาศ

รายช่�อผูไ้ด้รบัีการเสนอช่�อใหท้ราบีโดยทั�วกันแล้ว

   ในขั�นติอนแรก จึงขอให้ที�ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีพิจารณาเล่อกสมาชิกที�อยู่

ในที�ประชุมจำานวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการสักขีพยานการเล่อกตัิ�ง และจะได้ดำาเนินการ

เล่อกตัิ�งประธานกรรมการ และกรรมการดำาเนินการสหกรณฯ์ ต่ิอไป

  นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองประธานกรรมการ นำาเสนอว่า นายเข็มชัย ชุติิวงศ์

ประธานกรรมการดำาเนินการฯ ได้ขอลาออกจึงต้ิองดำาเนินการเล่อกประธานกรรมการ

ดำาเนินการฯ คนใหม ่โดยการโหวติในที�ประชุมเพ่�อเล่อกตัิ�งประธานกรรมการ 1 คน ติามขอ้บีงัคับี

สหกรณอ์อมทรพัย์ขา้ราชการสำานกังานอัยการสงูสดุ พ.ศ. 2561 และนายปรญิญา ฐานะทานต์ิไท

สมาชิกเลขที� 10671 เสนอนายวงศ์สกุล กิติติิพรหมวงศ์ เป็นประธานกรรมการดำาเนินการ

สหกรณฯ์ ชุดที� 44 และไมม่สีมาชกิเสนอช่�อผูอ่้�น จึงถ่ีอว่า นายวงศ์สกลุ กิติติิพรหมวงศ์ ได้รับี

การเล่อกตัิ�งเปน็ประธานกรรมการสหกรณฯ์ ชุดที� 44 ด้วยคะแนนเสียงเปน็เอกฉนัท์ 

มติที�ประชุม สมาชกิมมีติิเล่อกนายวงศส์กลุ กิติติิพรหมวงศ์ เปน็ประธานกรรมการสหกรณฯ์

   ดำารงติำาแหนง่ 2 ป ีด้วยคะแนนเสียงเปน็เอกฉนัท์

  นายปรเมศวร ์อินทรชุมนมุ รองประธานกรรมการ นำาเสนอว่า การเล่อกตัิ�งกรรมการ

6 คน ควรมกีรรมการสกัขพียานการเล่อกตัิ�ง ให้เล่อกตัิ�งกรรมการ 6 คน ผู้ได้รับีเล่อกตัิ�งลำาดับี

ที� 7 ดำารงติำาแหนง่ได้ 1 ป ีเน่�องจากเปน็การทดแทนนายวงศ์สกลุ กิติติิพรหมวงศ์ ในลงคะแนน

การเล่อกตัิ�งใหเ้ล่อก 6 คน ถ้ีาเล่อก 7 คน เปน็บีตัิรเสีย 

   นายนันทวัชร์ สุพัฒนานนท์ กรรมการและเลขานุการ ชี�แจงว่า ในการนับีคะแนน

จะต้ิองมีกรรมการสักขีพยานในการเล่อกตัิ�งจำานวนไม่เกิน 3 คน จึงขอให้สมาชิกเสนอช่�อ

กรรมการสกัขพียาน ขั�นติอนการลงคะแนนและนบัีคะแนน

มติที�ประชุม ที�ประชุมเห็นชอบีกรรมการสักขีพยานในการเล่อกตัิ�ง 3 คน ประกอบีด้วย 

   1. นายณชัพงศธ์ร คงแขง็ 2. นางกสุมุา เมฆเมฆา 3. นางสาวพรพมิล พวัพนัประเสรฐิ 

   ทั�งนี� ประธานสหกรณไ์ด้กำาหนดให้ปดิหีบีลงคะแนนในเวลา 12.00 น. 
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  จากนั�น ประธานสหกรณ์ฯ ขอพักการประชุมชั�วคราวเพ่�อเริ�มนับีคะแนนในเวลา 

12.00 น. ซัึ�งเปน็เวลาปิดหีบีลงคะแนน ทั�งนี� คณะกรรมการจัดการเล่อกตัิ�งได้ดำาเนนิการปดิหีบี

ลงคะแนน และนับีคะแนนตัิ�งแต่ิเวลา 12.00 น. เปน็ต้ินไป และประกาศผลการเล่อกตัิ�ง

  ปรากฏิผลการเล่อกตัิ�งได้คะแนนติามลำาดับี ดังนี�

  1.  นายสิงหช์ยั ทนนิซัอ้น   ได้คะแนน 1,827 คะแนน

   2.  นายรัชต์ิเทพ ดีประหลาด   ได้คะแนน  1,476 คะแนน

   3.  นายนันทวัชร ์ สพุฒันานนท์   ได้คะแนน 1,280 คะแนน

   4.  นายมนต์ิชยั บีอ่ทรพัย ์  ได้คะแนน 1,241 คะแนน

  5.  นายโสภณวิชญ ์ มณโีรจน ์  ได้คะแนน 1,094  คะแนน 

  6. นางณฐนน แก้วกระจ่าง   ได้คะแนน 1,048 คะแนน 

   7. นายสาวิติร บุีญประสทิธิ�   ได้คะแนน  949 คะแนน

  8. นายวิเชยีร สดุรุง่  ได้คะแนน   863 คะแนน

  9.  นางพยอม แย้มอุทัย  ได้คะแนน   655 คะแนน

   10. นางสมเพลิน เจรญิศกัดิ�ไพบูีลย ์  ได้คะแนน   618 คะแนน

  11. นายประสิทธิ�  ศิรภิากรณ ์  ได้คะแนน 467 คะแนน

มติที�ประชุม ที�ประชุมให้ผู้ที�ได้รับีคะแนนเรียงลำาดับีที� 1 ถึีง 7 เป็นผู้ได้รับีเล่อกตัิ�งเป็น 

   คณะกรรมการดำาเนินการของสหกรณ ์ชุดที� 44 ผู้ได้รบัีเล่อกตัิ�งลำาดับีที� 7 ดำารง 

   ติำาแหนง่ได้ 1 ป ีเน่�องจากเปน็การทดแทนนายวงศส์กลุ กิติติิพรหมวงศ ์กรรมการ 

   ที�ได้รับีการเล่อกจากที�ประชุมใหญ่ให้ดำารงติำาแหน่งประธานกรรมการ และ 

   คณะกรรมการชุดใหม่จะต้ิองเล่อกรองประธานกรรมการ, เหรัญญิก และ 

   เลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการดำาเนนิการครั�งแรก

 

 4.7 การพิจารณาแก้ไขระเบียบสหกรณ์ข้าราชการสำานักงานอัยการสูงสุด จำากัด  

ว่าด้วยวิธ์กีารเลือกตั�งคณะกรรมการดำาเนินการ พ.ศ. 2561

   ด้วยในการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ฯ ครั�งที� 12/2562 เม่�อวันที�

 29 มกราคม 2563 คณะกรรมการดำาเนินการฯ เห็นชอบีให้แก้ไขระเบีียบีสหกรณ์ข้าราชการ

สำานกังานอัยการสูงสดุ จำากัด ว่าด้วยวิธกีารเล่อกตัิ�งคณะกรรมการดำาเนนิการ พ.ศ. 2561 โดย

เปิดทางให้สหกรณ์สามารถีนำาเคร่�องนับีคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการนับีคะแนน ติามที� 
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คณะกรรมการดำาเนินการฯ แต่ิละชุดจะพจิารณาเห็นสมควร จึงขอแก้ไขเพิ�มเติิมระเบียีบีสหกรณ์

ออมทรัพย์ข้าราชการสำานักงานอัยการสูงสุด จำากัด ว่าด้วยวิธีการเล่อกตัิ�งคณะกรรมการ

ดำาเนนิการ พ.ศ. 2561 โดยเพิ�มเติิมขอ้ 21/2 ด้วยขอ้ความ ดังนี�

  ขอ้ 21/2 ในการนบัีคะแนน คณะกรรมการจัดการเล่อกตัิ�งโดยความเห็นชอบีของคณะ

กรรมการดำาเนนิการฯ อาจนำาวิธีการนับีด้วยเคร่�องนบัีคะแนนอิเล็กทรอนกิสม์าใชก้ารนบัีคะแนน

ให้เกิดความรวดเร็วก็ได้ ทั�งนี� หากนำาวิธีการนับีคะแนนด้วยเคร่�องนับีคะแนนอิเล็กทรอนิกส์

มาใชใ้นการเล่อกตัิ�ง ใหค้ณะกรรมการจัดการเล่อกตัิ�งกำาหนดวิธีการในการนบัีคะแนนด้วยเคร่�อง

นบัีคะแนนอิเล็กทรอนกิส ์แล้วประกาศใหส้มาชกิทราบีในประกาศสหกรณต์ิามขอ้ 9

  ในการดำาเนินการเล่อกตัิ�งในครั�งดังกล่าว ให้ยกเลิกการใช้ระเบีียบีข้อ 13 ข้อ 14 

ขอ้ 15 ขอ้ 17 ขอ้ 18 ขอ้ 19 ขอ้ 20 ขอ้ 21 วรรคแรก ขอ้ 23 ขอ้ 24 ขอ้ 25 เปน็การชั�วคราว 

ในครั�งที�กำาหนดใหม้กีารนบัีคะแนนด้วยเคร่�องนบัีคะแนนอิเล็กทรอนกิส์

    

มติที�ประชุม   ที�ประชุมเหน็ชอบีติามเสนอ

ปดิประชุมเวลา 16.00 น.

  ผู้ติรวจรายงานการประชุม

(นายนันทวัชร ์สพุฒันานนท์)

 กรรมการและเลขานกุาร

  ผูบ้ีนัทึกรายงานการประชุม 

(นายกิตติ ไกรสงิห)์

 ผู้จัดการสหกรณ์

  ผูบ้ีนัทึกรายงานการประชุม

(นางสาวไอฐกา โสภาฐกา)

 เจ้าหนา้ที�สหกรณ์
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ระเบยีบวาระที� 3

เรื�องเพื�อทราบ

 3.1 รบัทราบสมาชกิเขา้ใหมแ่ละลาออกจากสหกรณ์ ประจำาปี 2563

 ณ วันสิ�นป ี2562 สหกรณม์สีมาชกิ 7,492 คน

 ระหว่างป ี2563 มีสมาชกิเขา้ใหม ่ 413 คน

  สมาชกิลาออก 170 คน

  สมาชกิถึีงแก่กรรม 17 คน

 คงเหล่อสมาชกิ ณ วันสิ�นป ี 2563 7,718  คน

 จึงเสนอที�ประชุมเพ่�อรบัีทราบี

มติที�ประชุม

ปี พ.ศ. ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

จำานวนสมาชกิ (คน) 6,545 6,826 7,319 7,492 7,718

ตารางจำานวนสมาชิก (คน)

ป พ.ศ. ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

จํานวนสมาชิก (คน) 6,545 6,826 7,319 7,492 7,718

6,545 

6,826 

7,319 
7,492 

7,718 
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 3.2 รบัทราบผู้ลการดำาเนินงานของสหกรณ์ประจำาปี 2563

  ประธานฯ เสนอรายงานต่ิอที�ประชุมใหญเ่พ่�อทราบีว่า

  ในปี 2563 สหกรณ์มีกำาไรสุทธิ 211,153,191.50 บีาท เม่� อเปรียบีเทียบีกับี

ปี 2562 สหกรณ์มีกำาไรสุทธิ 211,648,049.17 บีาท กำาไรลดลง 494,857.67 บีาท คิดเป็น

รอ้ยละ 0.23

  การดำาเนินงานของสหกรณ์ วัติถีุประสงค์ที�สำาคัญที�สุดค่อ ส่งเสริมให้สมาชิก

มกีารออมทรพัย ์ทั�งในรูปการออมทรพัย ์ทั�งในรูปการถ่ีอหุ้นและการรับีฝ่ากเงิน

  1. ด้านการถืือหุน้

   ในป ี2563 สหกรณม์ค่ีาหุน้ 3,417,519,800 บีาท เม่�อเทียบีกับีป ี2562 สหกรณ์

มค่ีาหุน้ 3,190,818,540 บีาท ค่าหุน้เพิ�มขึ�น 226,701,260 บีาท คิดเปน็ร้อยละ 7.10

  2. ด้านการรบัฝากเงิน

    สหกรณ์บีริการรับีฝ่ากเงินจากสมาชกิในรูปเงินฝ่ากออมทรพัย,์ ออมทรพัยพิ์เศษ 

และเงินฝ่ากประจำา 

   สำาห รับีการ รับีฝ่ากเ งินในปี  2563  สหกรณ์มี เ งินรับีฝ่ากในวันสิ�นป ี

1,383,037,867.07 บีาท เทียบีกับีป ี2562 สหกรณม์เีงินรับีฝ่ากสิ�นป ี1,391,074,193.31 บีาท 

เงินรบัีฝ่ากลดลงจากปก่ีอน 8,036,326.24 บีาท คิดเปน็รอ้ยละ 0.58 โดยมรีายละเอียด ดังนี�

  1.  เงินฝ่ากประจำา  0.00 บีาท

  2.  เงินฝ่ากออมทรพัย ์ 25,277,031.13 บีาท

  3.  เงินฝ่ากออมทรพัยพ์เิศษ 1,357,760,835.94 บีาท

  (สหกรณจ่์ายดอกเบีี�ยใหแ้ก่ผูฝ้่าก จำานวน 25,164,627.31 บีาท รายละเอียดปรากฏิ

ติามติารางที� 5 และ 6)

 3. ด้านเงินใหกู้้แก่สมาชกิ

  ในด้านบีริการสมาชิกในรูปการให้เงินกู้ ประกอบีด้วย เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญระยะหนึ�งปี และเงินกู้พิเศษ ทั�งนี� ในปี 2563 สหกรณ์จ่ายเงินกู้แก่สมาชิกทั�งหมด 

2,124,519,000 บีาท แยกเปน็

   1. เงินกู้ฉกุเฉนิ  20 ราย  วงเงิน  841,000 บีาท

   2.  เงินกู้สามญั  1,526 ราย  วงเงิน  1,998,438,000 บีาท

   3. เงินกู้สามญัระยะ 1 ป ี 1,052   ราย  วงเงิน  95,588,000 บีาท

   4. เงินกู้พเิศษ  20  ราย  วงเงิน  29,652,000 บีาท
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 ในวันสิ�นปี 2563 สหกรณ์มีเงินกู้คงค้างที�สมาชิก 4,292,575,536.97 บีาท  

เทียบีกับีป ี2562 เงินกู้คงค้างที�สมาชิก 4,348,424,145.83 บีาท ลดลง 55,848,608.86 บีาท

คิดเปน็รอ้ยละ 1.28

4. ด้านสวัสดิการที�ใหกั้บสมาชกิ สหกรณ์ได้มกีารใหส้วัสดิการแก่สมาชกิ ดังนี�

 4.1 การใหท้นุการศกึษาบุตรสมาชกิ

  ด้วยคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำานักงานอัยการสูงสุด 

จำากัด จัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุีติรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำาปี 2563 เป็นจำานวนเงิน  

400,000 บีาท และนายปรเมศวร์ อินทรชุมนมุ รว่มสมทบีทุนการศึกษา 1,000 บีาท รวมเป็น

ทนุ 130 ทุน เปน็จำานวนเงินทั�งสิ�น 401,000 บีาท ดังมรีายละเอียดต่ิอไปนี�

  ประเภทที� 1 ทนุสำาหรบับุตรสมาชกิ

  1.  ทนุประถีมศึกษา จำานวน 50 ทนุ ทนุละ 2,500 บีาท   เปน็เงิน  125,000  บีาท

  2. ทนุมธัยมศกึษา จำานวน 60 ทนุ ทนุละ 3,000 บีาท   เปน็เงิน   180,000 บีาท

  3.  ทนุอาชวีศกึษา (ปวช.) จำานวน 4 ทนุ ทนุละ 4,000 บีาท เปน็เงิน  16,000  บีาท 

  4. ทนุ ปวส. ปริญญาติรีบุีติรสมาชกิ จำานวน 12 ทนุ ทนุละ 5,000 บีาท  

     เปน็เงิน 60,000 บีาท

  ประเภทที� 2 ทนุสำาหรบัสมาชกิ

 5. ทนุปรญิญาติรีสมาชกิ 4 ทุน ทนุละ 5,000 บีาท เปน็เงิน  20,000 บีาท

        รวม 130 ทนุ  เปน็เงิน 401,000 บีาท

 4.2 การจ่ายทุนสาธ์ารณประโยชน์เพื�อสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึืงแก่กรรม สำาหรับี

สมาชกิถึีงแก่กรรม สทิธิได้รบัีเงินสงเคราะห์เกี�ยวกับีการจัดการศพรายละ 5,000 บีาท โดยผู้ที�

จะขอรับีทุนสาธารณประโยชน์ กรณีนี�ต้ิองแจ้งเป็นหนังส่อถึีงคณะกรรมการดำาเนินการทราบี 

เพ่�อขอรบัีเงินสงเคราะห์ 
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ในปี พ.ศ. 2563 สมาชกิถึืงกรรม จำานวน 17 ราย ดังนี� 

จำานวนเงิน

 1. นายเจรญิ  เอกวงศ์ 5,000 บีาท

 2. นายดนยั  บุีษปวนชิ 5,000 บีาท

 3. นายบุีญเอ่�อ  บีวัสรวง 5,000 บีาท

 4. นายเจษฎา  เขียวชยั 5,000 บีาท

 5. นายดำาเกิง  บูีรณกนษิฐ 5,000 บีาท

 6. นายกมล พชัราวนชิ 5,000 บีาท

 7. นางสาวอาทิติยา  ธาราทอง 5,000 บีาท

 8. นายเกษม สกิุจบีรหิาร 5,000 บีาท

 9. นายบีญัญติัิ สขุใจ 5,000 บีาท

 10. นายสขุุม โกมาสถิีติย ์ 5,000 บีาท

 11. นายวิสษิฐ ์ สรุยิะจันทร์ 5,000 บีาท

 12. นางสาวกัลยาณ ี มเีพียร 5,000 บีาท

 13. นางสาวสริมิา  พมิมณ ี 5,000 บีาท

 14. นายพจิิติร โอภาสนวคณุ 5,000 บีาท

 15. นายสมยั รสัสัยการ 5,000 บีาท

 16. นายสรวิทย ์ เนติริยานนท์ 5,000 บีาท

 17. นายวงศภิ์ญโญ เชยีงทอง 5,000 บีาท

   รวมเป็นเงินทั�งสิ�น  85,000 บาท

  รวมเป็นเงินทุนสาธารณประโยชน์ที�จ่ายสงเคราะห์สมาชิกที�ถึีงแก่กรรม จำานวน 

85,000 บีาท

  นอกจากนี�สหกรณ์ฯ ได้จัดสรรเงินจำานวน 200,000 บีาท ใหแ้ก่สำานกังานอัยการสงูสดุ

เปน็ค่าติอบีแทนการใชอ้าคารสถีานที�
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 3.3 รายงานการตรวจสอบกิจการประจำาปี 2563

  ผู้ติรวจสอบีกิจการนำาเสนอรายงานเกี�ยวกับีการติรวจสอบีกิจการในรอบีระยะเวลา

บีญัชสีิ�นสดุ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

มติที�ประชุม
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รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการสำานักงานอัยการสงูสดุ จำากัด

สำาหรบัปีสิ�นสดุวันที� 31 ธั์นวาคม 2563

เรยีน  ที�ประชุมใหญส่หกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสำานกังานอัยการสูงสดุ จำากัด

  ติามที�ที�ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561 เม่�อวันพุธที� 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้

เล่อกตัิ�งข้าพเจ้าเป็นผู้ติรวจสอบีกิจการประจำาปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำานักงาน

อัยการสูงสุด จำากัด สำาหรับีปีทางบัีญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 ซัึ�งข้าพเจ้าได้ทำาการ

ติรวจสอบีและเสนอรายงานผลการติรวจสอบีต่ิอคณะกรรมการดำาเนนิการเปน็ประจำาทกุเด่อน

ที�เขา้ติรวจสอบี ขอเสนอสรุปผลการติรวจสอบีประจำาป ีดังนี�

1. วัตถืปุระสงค์ของการตรวจสอบ

  1.1 เพ่� อติรวจสอบีการดำาเนินงานอ่� น ๆ ของสหกรณ์ การบีริหารงานของ

คณะกรรมการดำาเนนิการ

  1.2  เพ่�อให้การปฏิิบีติัิงานเกี�ยวกับีเอกสารการบีญัชแีละการควบีคมุภายในถีกูต้ิอง

และเปน็ไปติามระเบียีบี ขอ้บีงัคับีที�กำาหนดและหนงัส่อเวียนที�เกี�ยวขอ้ง 

  1.3  เพ่�อใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้แนะนำาที�เปน็ประโยชนต่์ิอสหกรณ์

2. ขอบเขตการตรวจสอบ

  2.1 ติรวจสอบีความถีูกต้ิองของการบีันทึกบีัญชี ติามเอกสารหลักฐาน ทะเบีียน 

ติลอดจนทรัพย์สิน หนี�สินทั�งปวงของสหกรณ์ เพ่�อทราบีฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์

ที�เปน็อยูจ่รงิ

  2.2 ติรวจสอบีการควบีคุมด้านการเงิน เป็นไปติามระเบีียบีและข้อกำาหนดของ

สหกรณ์ เพ่�อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำาแก่คณะกรรมการดำาเนินการ และเจ้าหน้าที�

ของสหกรณ ์

  2.3  ติรวจสอบีการดำาเนนิงานติามวัติถีปุระสงค์ ขอ้บีงัคับี ระเบียีบี และมติิที�ประชุม

  2.4 ติรวจสอบีการบีริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินงานติามแผนงาน

และงบีประมาณที�กำาหนดไว้
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3. ผู้ลการตรวจสอบ

  3.1  ด้านบรหิารงานทั�วไป

   3.1.1  มีการกำาหนดนโยบีายการดำาเนินงาน กำาหนดกรรมการรับีผิดชอบี 

ด้านต่ิาง ๆ ไว้ชดัเจน

   3.1.2 มีการประชุมคณะกรรมการต่ิาง ๆ และนำาข้อเสนอผลการดำาเนนิงาน

ในที�ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการเป็นประจำาทกุเด่อน เพ่�อรับีทราบีข้อมูลต่ิาง ๆ

   3.1.3 มกีารประชุมคณะกรรมการดำาเนนิงานประจำาเด่อน และบีนัทึกรายงาน

การประชุมเปน็ลายลักษณอั์กษรทกุครั�ง

   3.1.4 มกีารปฏิิบีติัิติามขอ้บีงัคับี ระเบียีบีและกฎหมายอ่�นที�เกี�ยวขอ้ง มติิของ

ที�ประชุมใหญแ่ละมติิคณะกรรมการดำาเนินการอยา่งเหมาะสม

  3.2 ด้านบญัชี

   3.2.1  ในรอบีปีบีัญชี สหกรณ์จัดทำาบีัญชีเรียบีร้อย เป็นปัจจุบีัน มีเอกสาร 

หลักฐานประกอบีการลงบัีญชคีรบีถ้ีวน

   3.2.2  สหกรณ์ใช้คอมพิวเติอร์บีันทึกระบีบีลูกหนี�เงินให้กู้ ระบีบีเงินฝ่าก  

และระบีบีทุนเร่อนหุ้นอย่างเป็นระบีบี ซึั�งรายงานที�ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเติอร ์

ให้ขอ้มลูที�ถีกูต้ิอง

   ณ วันสิ�นปี สหกรณ์มีการตัิ�งค่าเผ่�อหนี�สงสัยจะสูญเต็ิมจำานวน ประกอบีด้วย  

ค่าเผ่�อหนี�สงสัยจะสูญ – ลูกหนี�ติามคำาพิพากษา, ลูกหนี�ระหว่างดำาเนินคดี และลูกหนี�อ่�น  

ในทางบีัญชี ค่าเผ่� อหนี�สงสัยจะสูญที�คำานวณได้มีจำานวนมากกว่ายอดคงเหล่อในบีัญช ี

ค่าเผ่�อหนี�สงสัยจะสูญในปี 2562 ถึีงแม้ส่วนหนึ�งได้รับีชำาระเงินติามสัญญาประนีประนอม  

ค่าเผ่�อหนี�สงสัยจะสูญที�คำานวณได้เป็นไปติามระเบีียบีนายทะเบีียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั�น

คุณภาพลูกหนี�เงินกู้และการเผ่�อหนี�สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และติามคำาแนะนำานายทะเบีียน

สหกรณ์ เร่�อง วิธปีฏิิบีติัิทางบัีญชเีกี�ยวกับีลกูหนี� พ.ศ. 2547

  3.3 ด้านการเงิน

   3.3.1  สหกรณ์มเีงินสดคงเหล่อ ณ วันสิ�นป ีจำานวน 1,576.54 บีาท ถีกูต้ิอง 

ติรงติามบัีญช ีซัึ�งอยูใ่นความรบัีผดิชอบีของนางพัชษณา โกมลบูีรพ ์ติำาแหนง่เจ้าหนา้ที�การเงิน

ยอดเงินฝ่ากธนาคารติามสมุดคู่ฝ่ากและใบีแจ้งยอดของธนาคารกระทบียอดแล้ว ปรากฏิว่า 

มยีอดคงเหล่อติรงติามบีญัชขีองสหกรณ์
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   3.3.2 มีการควบีคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปติามระเบีียบีว่าด้วยการรับี – จ่าย 

และเก็บีรกัษาเงินสหกรณ์ได้เบีกิจ่ายไปเพ่�อกิจการของสหกรณ ์เปน็ไปติามงบีประมาณรายจ่าย

ที�ที�ประชุมใหญก่ำาหนดไว้

   3.4 ด้านสนิเชื�อ

   3.4.1 ณ วันสิ�นป ีสหกรณใ์ห้เงินกู้แก่สมาชกิ 4 ประเภท ได้แก่ เงินกู้ฉกุเฉิน

เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้สามัญระยะหนึ�งปี รวมทุกประเภทมีจำานวน 3,942 สัญญา 

จำานวนเงินกู้คงเหล่อลดลงจากปก่ีอน 54,041,633.03 บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.24 ดังนี�

  เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามญั เงินกู้พเิศษ เงินกู้สามญัหนึ�งปี รวม

ลกูหนี�ต้ินป ี 336,100.00 4,204,854,579.58 97,935,190.75 43,491,300.00 4,346,617,170.33

กู้ระหว่างป ี 841,000.00 2,014,071,109.83 29,652,000.00 95,591,400.00 2,140,155,509.83 

รวม  1,277,100.00 6,218,925,689.41 127,587,190.75 147,025,900.00 6,486,772,680.16 

ชำาระระหว่างป ี 917,100.00 2,072,681,421.44 22,313,489.75 98,285,132.00 2,194,197,143.19 

ลกูหนี�สิ�นป ี 260,000.00 4,146,244,267.97 105,273,701.00 40,797,568.00 4,292,575,536.97

   3.4.2 การปฏิิบีติัิในการใหกู้้ยม่เปน็ไปติามขอ้บีงัคับีและระเบียีบีของสหกรณ์

เอกสาร หลักฐาน แสดงการเป็นหนี� การคำาประกัน เอกสารประกอบีสัญญาเงินกู้ส่วนใหญ่

ถีกูต้ิองครบีถ้ีวน มขีอ้บีกพรอ่งเล็กนอ้ย

  3.5  ด้านการลงทนุ

   3.5.1  ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563 มเีงินลงทนุคงเหล่อรวม 3,390,500.00 บีาท

ประกอบีด้วย

   หุน้บีรษัิทสหประกันชวิีติ จำากัด 200,000.00 บีาท

   หุน้ชุมนมุสหกรณอ์อมทรพัย์แหง่ประเทศไทย 3,190,500.00  บีาท

     รวม 3,390,500.00 บาท

   3.5.2 การลงทุนดังกล่าวเป็นไปติามพระราชบีัญญัติิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

มาติรา 62 (7) และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์หง่ชาติิ เร่�อง ขอ้กำาหนดการฝ่าก

หรอ่ลงทนุอยา่งอ่�นของสหกรณแ์ละเปน็ไปติามที�ประชุมคณะกรรมการดำาเนนิการ
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  3.6	 ด้้านการรบัฝากเงิิน ณ 31 ธัันวาคม 2563 สหกรณ์ให้บริการในด้้านการรับ 

ฝากเงิินแก่สมาชิิก ดั้งิน้� การปฏิิบัติิในการรับฝากและถอนเงิินถูกต้ิองิ การคำานวณด้อกเบ้�ย 

เงิินฝากและภาษ้ีเงิินได้้หกั ณ ท้ี่�จ่่าย ถูกต้ิองิ 

  ออมทรพัย์	์ ออมทรพัย์พ์เิศษ	 ประจำำา	 รวม

เงิินรบัฝากต้ินป ี 23,113,169.84 1,367,900,371.05 60,652.42 1,391,074,193.31

รบัฝากระหว่างิป ี  5,723,003.05   168,917,873.96  1,288.86  174,642,165.87 

รวม   28,836,172.89   1,536,818,245.01   246,476.27   1,565,716,359.18 

ถอนระหว่างิป ี  3,559,141.76   179,057,409.27   61,941.28   182,678,492.11 

เงิินรบัฝากสิ�นป ี 25,277,031.13 1,357,760,835.94 0.00  1,383,037,867.07 

เงิินรบัฝากจ่ากสมาชิกิลด้ลงิจ่ากต้ินปี 8,036,326.24 บาที่ หรอืคิด้เปน็รอ้ยละ 0.58

  3.7	 ด้้านทนุ

    3.7.1  ทุนเรอืนหุุ้้น	ณ	 วันต้้นปีจำำานวน	3,190,818,540.00	บาท เพิ่ิ�มขึ้้�น 

ระหว่างิปี จ่ำานวน 299,299,000.00 บาที่ ลด้ลงิระหว่างิปี 72,597,740.00 บาที่ คงิเหลือ  

ณ วันสิ�นป ีจ่ำานวน 3,417,519,800.00 บาที่ การรับเงิินค่าห้้นและการจ่่ายคืนค่าห้้นแก่สมาชิกิ

สหกรณ์ได้้ปฏิิบัติิเป็นไปติามขึ้้อบังิคับและระเบ้ยบขึ้องิสหกรณ์กำาหนด้ การรับสมาชิิกเขึ้้าใหม่

และการลาออกจ่ากสมาชิกิได้้ผ่า่นการอนมั้ติิจ่ากท้ี่�ประช้ิมคณะกรรมการด้ำาเนนิการที่ก้ราย

 

   3.7.2  ทุนสำำารองิและทุนสำะสำมต่้างิ	ๆ	สหกรณ์ได้้รับจั่ด้สรรเพิิ่�มระหว่างิปี 

เป็นไปติามขึ้้อบังิคับสหกรณ์ออมที่รัพิ่ย์ขึ้้าราชิการสำานักงิานอัยการสูงิส้ด้ จ่ำากัด้ พิ่.ศ. 2555  

และเป็นไปติามท้ี่�ได้้รับอน้มัติิการจั่ด้สรรกำาไรส้ที่ธัิประจ่ำาปี 2562 จ่ากท้ี่�ประช้ิมใหญ่่ สหกรณ์

ด้ำาเนินการเป็นไปติามวัติถ้ประสงิค์แห่งิที่้นและระเบ้ยบท้ี่�สหกรณ์กำาหนด้ไว้ให้ประโยชิน์ 

แก่สมาชิกิติามควรแก่กรณน้ั�น ๆ

  3.8	 ด้้านราย์ได้้ ในปี 2563 สหกรณ์ม้รายได้้รวมทัี่�งิสิ�น 250,393,197.92 บาที่ 

ประกอบด้้วย ด้อกเบ้�ยรับเงิินให้กู้, ด้อกเบ้�ยเงิินฝากธันาคาร, ค่าธัรรมเนย้มแรกเข้ึ้า, เงิินปันผ่ล, 

ด้อกเบ้�ยรับตัิ� วสัญ่ญ่าใชิ้ เ งิินและด้อกเบ้�ยรับเงิินฝากขึ้องิช้ิมน้มสหกรณ์ออมที่รัพิ่ย ์

แหง่ิประเที่ศไที่ย และรายได้้อื�น ๆ  ซ้ึ่�งิรายได้้สว่นใหญ่ ่(ร้อยละ 97.33) สหกรณ์ได้้รบัจ่ากด้อกเบ้�ย

รับเงิินให้กู้จ่ากสมาชิิกขึ้องิสหกรณ์ รายได้้ต่ิางิ ๆ เป็นไปติามธ้ัรกิจ่ขึ้องิสหกรณ์ การคำานวณ 

และบันท้ี่กรายการบัญ่ชิเ้ก้�ยวกับรายได้้ถกูต้ิองิและครบถ้วน
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  3.9  ด้านรายจ่าย

   3.9.1 รายจ่ายต่ิาง ๆ  ของสหกรณไ์ด้จ่ายไปเพ่�อกิจการของสหกรณ ์เปน็ไปติาม

มติิที�ประชุมใหญส่ามญัประจำาป ี2562 และอยูภ่ายในวงเงินงบีประมาณที�กำาหนดไว้มเีอกสาร

หลักฐานประกอบีรายการครบีถ้ีวนเพยีงพอที�จะใชเ้ปน็หลักฐานทางบีญัชไีด้

   3.9.2 มีรายจ่ายจำานวน 2 รายการที�ไม่มีการเบิีกจ่ายเงิน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย

ในการพัฒนาบุีคลากร 100,000.00 บีาท และครุภัณฑ์ 400,000.00 บีาท มีรายจ่ายจำานวน 

4 รายการที�เบีกิจ่ายเกินกว่าประมาณการที�ได้รบัีอนมุติัิจากที�ประชุมใหญ ่ได้แก่ สำารองบีำาเหนจ็

เจ้าหน้าที� ประมาณการรายจ่ายที�ตัิ�งไว้ 1,300,000.00 บีาท จ่ายจริง 1,344,040.00 บีาท 

ค่าซั่อมแซัมเคร่�องใช้สำานักงานตัิ�งไว้ 50,000.00 บีาท จ่ายจริง 54,000.00 บีาท ค่าเส่�อม

ราคาเคร่�องใช้สำานักงาน 20,000.00 บีาท เม่�อคำานวณค่าเส่�อมราคา 55,584.29 บีาท และ

หนี�สงสัยจะสูญ ประมาณการที�ตัิ�งไว้ 1,000,000 บีาท สิ�นปีค่าเผ่�อหนี�สงสัยจะสูญที�คำานวณ

ได้มีจำานวนมากกว่ายอดคงเหล่อในบัีญชี ผลต่ิางตัิดเป็นค่าใช้จ่าย 2,566,868.71 บีาท 

(ซึั�งรายจ่ายบีำาเหนจ็เจ้าหนา้ที� ค่าเส่�อมราคา และหนี�สงสยัจะสญู เปน็การตัิดจ่ายติามระบีบีบีญัช)ี

โดยสรุปยอดรายจ่ายรวมทุกรายการไม่เกินวงเงินงบีประมาณที�ได้ประมาณการไว้ สหกรณ์

สามารถีเบิีกจ่ายงบีประมาณถัีวจ่ายได้ทุกหมวดรายจ่าย ยกเว้น รายการครุภัณฑ์ อาคาร

และสถีานที� สหกรณ์เบิีกจ่ายสำาหรับีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานยอดรวมทุกรายการเป็นเงิน

จำานวน 39,240,006.42 คิดเป็นร้อยละ 62.68 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ ได้แก่ ดอกเบีี�ยจ่ายเงิน

รับีฝ่ากจากสมาชิกจากประมาณการที�ตัิ�งไว้ 45,000,000 บีาท สหกรณ์จ่ายดอกเบีี�ยรวม 

25,164,627.31 บีาท (ร้อยละ 64.13) ของค่าใช้จ่ายทั�งหมด โดยดอกเบีี�ยจ่ายในปีนี�น้อยกว่า

ปทีี�แล้ว จำานวน 7,423,361.02 บีาท (รอ้ยละ 22.78)

  3.10 ผู้ลการดำาเนินงาน

    สหกรณ์มีสมาชิกเม่� อต้ินปี 7,492 คน ระหว่างปีมีสมาชิกสมัครใหม่

และลาออกจากสหกรณ์ คงเหล่อสมาชกิ ณ วันสิ�นป ี7,718 คน ในวันสิ�นปสีหกรณม์ทีนุดำาเนนิงาน

ทั�งสิ�น 3,668,948,333.19 บีาท และในรอบีปีสหกรณ์มีรายได้ทั�งสิ�น 250,393,197.92 บีาท 

ค่าใชจ่้ายทั�งสิ�น 39,240,006.42 บีาท
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    ในปี 2563 สหกรณ์ดำาเนินงานมีผลกำาไรสุทธิรวม 211,153,191.50 บีาท

สูงกว่าที�ประมาณการไว้ 8,714,191.50 บีาท คิดเป็นร้อยละ 4.30 ซัึ�งรายได้ส่วนใหญ่มาจาก

ดอกเบีี�ยเงินกู้ของสมาชิก กำาไรสุทธิของปีนี�เปรียบีเทียบีกับีปีที�แล้วลดลง 494,857.67 บีาท

เน่�องจากอัติราลดลงของรายได้ร้อยละ 2.50 และอัติราลดลงของค่าใช้จ่ายปี 2563 ร้อยละ 

13.13 โดยรวมกำาไรสุทธิลดลงจากปีที�แล้วร้อยละ 0.23 สาเหติุเกิดจากสมาชิกชำาระหนี�เงินกู้

มากกว่าสมาชิกกู้เงินกับีสหกรณ์ ประกอบีกับีสหกรณ์ลดดอกเบีี�ยเงินฝ่ากทุกประเภทลง และ

ในระหว่างปีสมาชิกถีอนเงินฝ่ากยอดรวมมากกว่าสมาชิกฝ่ากเงินกับีสหกรณ์ มีผลให้ ณ สิ�นป ี

ทางบีัญชี สหกรณ์จ่ายดอกเบีี�ยเงินฝ่ากให้แก่สมาชิกลดลงโดยดอกเบีี�ยจ่ายในปีนี�น้อยกว่า 

ปทีี�แล้ว จำานวน 7,423,361.02 บีาท หรอ่ร้อยละ 22.78

   จึงเรียนมาเพ่�อโปรดทราบี 

 

 ลงช่�อ         ผู้ติรวจสอบีกิจการ

  (นางพรสรีุย ์พลสมบีติัิ)

 

 ลงช่�อ  คณะทำางานผู้ติรวจสอบีกิจการ 

  (นางลาภิศคณนิ ทองเสวก)

     

 ลงช่�อ  คณะทำางานผู้ติรวจสอบีกิจการ

  (นางสาวสุภาพร มหารัตินวงค์)

วันที� 5 กุมภาพนัธ ์2564
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สหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการสำานักงานอัยการสงูสดุ จำากัด
หนังสอืรบัรองของสหกรณ์

    11 กมุภาพันธ์ 2564

เรยีน  นางจารุณ ีศภุกาญจน ์

 หนังส่อรับีรองฉบีับีนี�ให้ไว้เพ่�อประโยชน์ของท่านในการติรวจสอบีงบีการเงินของ

สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสำานกังานอัยการสูงสุด จำากัด สำาหรับีปสิี�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

2563 เพ่�อแสดงความเหน็ว่า งบีการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563 

ผลการดำาเนินงาน และงบีกระแสเงินสด สำาหรับีปีสิ�นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการสำานักงานอัยการสูงสุด จำากัด โดยถีูกต้ิองติามที�ควรในสาระสำาคัญติามระเบีียบี

ที�นายทะเบียีนสหกรณก์ำาหนดหรอ่ไม่

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับีผิดชอบีในความถีูกต้ิองและครบีถ้ีวนของข้อมูลในงบีการเงินที�ท่าน

ติรวจสอบี ซัึ�งงบีการเงินดังกล่าวได้จัดทำาขึ�นติามระเบียีบีที�นายทะเบียีนสหกรณก์ำาหนด

 ข้าพเจ้าขอรับีรองรายละเอียดเกี�ยวกับีงบีการเงิน ติามที�ข้าพเจ้าทราบีและคิดว่า

ควรจะเปน็ ดังต่ิอไปนี� 

 1.  งบีการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่ิอข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ซัึ�งรวมถึีง

การละเว้นการแสดงรายการและขอ้มลูต่ิาง ๆ 

 2.  ข้าพเจ้าได้จัดทำาเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่ิอไปนี�ให้ท่านติรวจสอบี

ครบีถ้ีวนแล้ว ค่อ

  2.1 บีันทึกทางการบีัญชี เอกสารหลักฐานประกอบีรายการบีัญชี และข้อมูลอ่�น

ที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด

  2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำาเนนิการและรายงานการประชุมใหญ่

 3.  ไม่มีรายการผิดปกติิที�เกี�ยวข้องกับีการกระทำาของคณะกรรมการดำาเนินการหร่อ

เจ้าหน้าที�ของสหกรณ์ ผู้ซึั�งมีหน้าที�สำาคัญเกี�ยวกับีระบีบีบัีญชี และระบีบีการควบีคุมภายใน 

หรอ่รายการผดิปกติิที�มผีลกระทบีอยา่งเปน็สาระสำาคัญต่ิองบีการเงิน

 4. สหกรณ์ได้ปฏิิบีัติิติามเง่�อนไขของสัญญาทั�งหมด ซัึ�งหากไม่ปฏิิบีัติิติามอาจมี

ผลกระทบีอย่างมีสาระสำาคัญต่ิองบีการเงิน นอกจากนี� สหกรณ์ได้ปฏิิบีัติิติามระเบีียบีและ

ข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ หร่อหน่วยงานที�กำากับีดูแล ซัึ�งหากไม่ปฏิิบีัติิติามอาจมี

ผลกระทบีอยา่งมสีาระสำาคัญต่ิองบีการเงิน
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 5. สหกรณ์ไม่ได้รับีหนังส่อแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่ิองบีการเงินเพราะมิได้

ปฏิิบีัติิติามกฎหมายหร่อข้อบัีงคับี ซัึ�งรวมถึีงการถูีกเรียกชดเชย หร่อถูีกประเมินภาษีอากร  

หรอ่มีหนี�สนิที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้า ซัึ�งควรจะได้นำามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุิประกอบี

งบีการเงินหรอ่ใช้เปน็หลักเกณฑ์ในการตัิ�งสำารองค่าเสยีหายที�อาจเกิดขึ�น

 6. รายการหร่อข้อมูลดังต่ิอไปนี�มีการบีันทึกหร่อเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและ 

เหมาะสมในงบีการเงิน

  6.1 รายการธุรกิจที�มกัีบีสาขาของสหกรณห์ร่อบุีคคลอ่�น

  6.2 ข้อติกลงกับีสถีาบีนัการเงินเกี�ยวกับีภาระผกูพันเงินฝ่าก หรอ่ขอ้จำากัดการใช้

เงินกู้

  6.3 สินทรัพยที์�ใชเ้ปน็หลักประกัน

 7. สหกรณม์กีรรมสทิธิ�ในทรพัยส์นิทั�งหมดอยา่งถีกูต้ิองติามกฎหมาย และไมม่ภีาระ

ผกูพนัหรอ่ขอ้ผกูมดัใด ๆ ในสนิทรัพยข์องสหกรณ ์เว้นแต่ิที�ได้เปดิเผยไว้ในหมายเหติปุระกอบี

งบีการเงิน

 8. สหกรณ์ได้บีนัทึกหรอ่เปิดเผยรายการหนี�สนิทั�งหมดของสหกรณ์ ทั�งที�เกิดขึ�นแล้ว

และอาจเกิดขึ�นภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั�งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหติุประกอบี 

งบีการเงินเกี�ยวกับีหลักประกันทั�งหมดที�สหกรณ์ให้แก่บุีคคลที�สาม นอกจากนี� สหกรณ์ไมม่คีดี

ฟ้อ้งรอ้งอ่�นและไมม่คีดีที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

 9. นอกจากเร่�องที�อธิบีายไว้ในหมายเหติุประกอบีงบีการเงินแล้ว ไม่มีเหติุการณ์ใด

เกิดขึ�น หร่อไม่ปรากฏิข้อเท็จจริงใดที�มีผลกระทบีต่ิองบีการเงินอย่างมีสาระสำาคัญ ซัึ�งต้ิอง 

นำามาปรบัีปรุงงบีการเงินหรอ่เปิดเผยในหมายเหติปุระกอบีงบีการเงินอีก

    ขอแสดงความนับีถ่ีอ

 

    (นายวงศ์สกลุ กิติติิพรหมวงศ)์

     ประธานกรรมการ

    สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสำานกังานอัยการสูงสุด จำากัด

    (นายนนัทวัชร ์สพัุฒนานนท์)

    กรรมการและเลขานกุาร
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รายงานของผูู้ส้อบบญัชี

เสนอ   สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสำานกังานอัยการสูงสุด จำากัด

ความเหน็

 ข้าพเจ้าได้ติรวจสอบีงบีการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำานักงานอัยการ

สงูสดุ จำากัด ซัึ�งประกอบีด้วยงบีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563 งบีกำาไรขาดทนุ

และงบีกระแสเงินสด สำาหรับีปีสิ�นสุดวันเดียวกันและหมายเหติุประกอบีงบีการเงิน รวมถึีง

หมายเหติสุรุปนโยบีายการบีญัชทีี�สำาคัญ

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบีการเงินข้างต้ินนี�แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการสำานักงานอัยการสูงสุด จำากัด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 ผลการดำาเนินงานและ

กระแสเงินสด สำาหรับีปีสิ�นสุดวันเดียวกัน โดยถีูกต้ิองติามที�ควรในสาระสำาคัญติามระเบีียบี

นายทะเบียีนสหกรณ์

เกณฑ์์ในการแสดงความเหน็

 ขา้พเจ้าได้ปฏิิบีติัิงานติรวจสอบีติามมาติรฐานการสอบีบีญัช ีและระเบียีบีนายทะเบียีน

สหกรณ์ ความรับีผิดชอบีของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับีผิดชอบีของผู้สอบีบีัญชี

ต่ิอการติรวจสอบีงบีการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์

และได้ปฏิิบีัติิติามจรรยาบีรรณของผู้สอบีบีัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าเช่�อว่าหลักฐานการสอบีบีัญชี

ที�ขา้พเจ้าได้รบัีเพยีงพอและเหมาะสมเพ่�อใชเ้ปน็เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า

เรื�องสำาคัญในการตรวจสอบ

 เร่� องสำาคัญในการติรวจสอบี ค่อ เร่� องต่ิาง ๆ ที�มีนัยสำาคัญที�สุดติามดุลยพินิจ 

เยี�ยงผู้ประกอบีวิชาชีพของข้าพเจ้าในการติรวจสอบีงบีการเงินสำาหรับีงวดปัจจุบีัน ข้าพเจ้า

ได้นำาเร่�องเหล่านี�มาพิจารณาในบีริบีทของการติรวจสอบีงบีการเงินโดยรวม และในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจ้า ทั�งนี� ขา้พเจ้าไมไ่ด้แสดงความเหน็แยกต่ิางหากสำาหรับีเร่�องเหล่านี�

เรื�องสำาคัญในการตรวจสอบพรอ้มวิธ์กีารตรวจสอบแต่ละเรื�อง มดัีงต่อไปนี�

 ติามที�กล่าวไว้ในหมายเหติุประกอบีงบีการเงิน ข้อ 4 เงินให้กู้ย่ม ณ วันที� 31 

ธนัวาคม 2563 สหกรณม์เีงินใหกู้้ยม่คงเหล่อ จำานวน 4,297,542,186.10 บีาท คิดเปน็ร้อยละ 

81.46 ของสินทรัพย์ทั�งสิ�นและหมายเหติุประกอบีงบีการเงิน ข้อ 7 เงินรับีฝ่าก ณ วันที�
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31 ธันวาคม 2563 คงเหล่อจำานวน 1,383,037,867.07 บีาท คิดเป็นร้อยละ 99.10 ของ 

หนี�สนิรวม ซัึ�งเปน็เร่�องสำาคัญในการติรวจสอบีเน่�องจากมีจำานวนเงินเปน็นยัสำาคัญ

 ข้าพเจ้าได้กำาหนดวิธกีารติรวจสอบีที�สำาคัญ ดังนี�

 -  สอบีทานระเบียีบีว่าด้วยการใหเ้งินกู้แก่สมาชกิ อัติราดอกเบีี�ยเงินใหกู้้ทกุประเภท

 - สอบีทานรายงานการประชุมเกี�ยวกับีการพิจารณาอนุมัติิเงินให้กู้แต่ิละประเภท 

ว่าได้ปฏิิบีติัิติามระเบียีบีที�สหกรณ์กำาหนด

 - วิเคราะห์เปรียบีเทียบียอดคงเหล่อของลูกหนี�เงินให้กู้แต่ิละประเภทปีปัจจุบีัน 

กับีปก่ีอนเพ่�อวิเคราะห์ผลแติกต่ิางที�เป็นสาระสำาคัญ และสาเหติทีุ�ก่อให้เกิดผลแติกต่ิางนั�น

 - ติรวจสอบีสัญญาเงินกู ้และการคำาประกัน ว่าเป็นไปติามระเบีียบีที�สหกรณ์กำาหนด

 - ติรวจสอบีเอกสารหลักฐานเกี�ยวกับีการจ่ายเงินกู้  และเอกสารการรับีเงิน  

เพ่�อติรวจสอบีความถูีกต้ิองครบีถ้ีวน และใชเ้ปน็หลักฐานประกอบีการบัีนทึกบีญัชี

 - เงินรบัีฝ่ากจะสอบีทานระเบียีบีการรับีฝ่ากของสมาชิก และสหกรณ์อ่�น สอบีถีาม 

ขั�นติอนการปฏิิบีัติิงานของเจ้าหน้าที� ติรวจหลักฐานการขอเปิดบีัญชี หลักฐานการฝ่าก 

และถีอน การบีันทึกบัีญชี การคำานวณดอกเบีี�ยจ่ายว่าปฏิิบีัติิทุกขั�นติอนเป็นไปติามระเบีียบี 

ที�สหกรณ์กำาหนด

 - มีการย่นยันยอดเงินฝ่ากคงเหล่อรายคน และด้านลูกหนี�เงินกู้จะมีการขอย่นยัน

ยอดเชน่เดียวกัน

ความรบัผู้ดิชอบของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน

 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์มีหน้าที�รับีผิดชอบีในการจัดทำาและนำาเสนอ 

งบีการเงินเหล่านี�โดยถีูกต้ิองติามที�ควร ติามระเบีียบีนายทะเบีียนสหกรณ์ และรับีผิดชอบี 

เกี�ยวกับีการควบีคุมภายในที�คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจำาเป็นเพ่�อให้ 

สามารถีจัดทำางบีการเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่ิอข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ 

ไมว่่าจะเกิดจากการทจุรติิหรอ่ขอ้ผดิพลาด

 ในการจัดทำางบีการเงิน คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์รับีผิดชอบีในการประเมิน

ความสามารถีของสหกรณใ์นการดำาเนนิงานต่ิอเน่�อง การเปดิเผยเร่�องที�เกี�ยวกับีการดำาเนนิงาน 

ต่ิอเน่�องในกรณีที�มีเร่�องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัีญชีสำาหรับีการดำาเนินงานต่ิอเน่�อง 

เว้นแต่ิคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์มีความตัิ�งใจที�จะเลิกสหกรณ์หร่อหยุดดำาเนินงาน 

หรอ่ไมส่ามารถีดำาเนินงานต่ิอเน่�องต่ิอไปได้
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ความรบัผู้ดิชอบของผูู้ส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงิน

 การติรวจสอบีของข้าพเจ้ามีวัติถุีประสงค์เพ่�อให้ได้ความเช่�อมั�นอย่างสมเหติุสมผล

ว่างบีการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่ิอข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหร่อไม่

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริติหร่อข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบีบีัญชี ซัึ�งรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่�อมั�นอย่างสมเหติุสมผล ค่อ ความเช่�อมั�นในระดับีสูง 

แต่ิไมไ่ด้ เปน็การรบัีประกันว่าการปฏิิบีติัิงานติรวจสอบีติามมาติรฐานการสอบีบีญัชแีละระเบียีบี

กรมติรวจบัีญชีสหกรณ์จะสามารถีติรวจพบีข้อมูลที�ขัดต่ิอข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที�มี

อยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขัดต่ิอข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริติหร่อข้อผิดพลาด และถ่ีอว่า

มีสาระสำาคัญเม่�อคาดการณ์ได้อย่างสมเหติุสมผลว่ารายการที�ขัดต่ิอข้อเท็จจริงแต่ิละรายการ

หร่อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่ิอการตัิดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบีการเงินจากการใช้

งบีการเงินเหล่านี�

 ในการติรวจสอบีของข้าพเจ้าติามมาติรฐานการสอบีบีัญชีและระเบีียบีนายทะเบีียน

สหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกติและสงสัยเยี�ยงผู้ประกอบีวิชาชีพติลอดการ

ติรวจสอบีการปฏิิบีติัิงานของขา้พเจ้า รวมถึีง

l ระบุีและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่ิอข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

สำาคัญในงบีการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริติหร่อข้อผิดพลาด ออกแบีบีและปฏิิบีัติิงาน

ติามวิธีการติรวจสอบีเพ่�อติอบีสนองต่ิอความเสี�ยงเหล่านั�น และได้หลักฐานการสอบีบีัญชี

ที�เพียงพอและเหมาะสมเพ่�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี�ยงที�ไม่พบี

ข้อมูลที�ขัดต่ิอข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซัึ�งเป็นผลมาจากการทุจริติจะสูงกว่าความเสี�ยง

ที�เกิดจากข้อผิดพลาด เน่�องจากการทุจริติอาจเกี�ยวกับีการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลักฐาน การตัิ�งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ติรงติามข้อเท็จจริง

หรอ่การแทรกแซังการควบีคมุภายใน

l ทำาความเข้าใจในระบีบีการควบีคุมภายในที� เกี�ยวข้องกับีการติรวจสอบี 

เพ่�อออกแบีบีวิธีการติรวจสอบีที�เหมาะสมกับีสถีานการณ์ แต่ิไม่ใช่เพ่�อวัติถีุประสงค์ในการ

แสดงความเหน็ต่ิอความมปีระสทิธผิลของการควบีคมุภายในของสหกรณ์

l ประเมนิความเหมาะสมของนโยบีายการบีญัชทีี�คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์

ใช้ และความสมเหติุสมผลของประมาณการทางบีัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้อง

ซัึ�งจัดทำาขึ�นโดยคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์
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 l สรุปเกี�ยวกับีความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบีัญชีสำาหรับีการดำาเนินงาน

ต่ิอเน่�องของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบีบัีญชีที�ได้รับีว่า 

มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสำาคัญที�เกี�ยวกับีเหตุิการณ์หร่อสถีานการณ์ที�อาจเป็นเหตุิให้เกิด

ข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่ิอความสามารถีของสหกรณ์ในการดำาเนินงานต่ิอเน่�องหร่อไม ่

ถ้ีาข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้ิองให้ข้อสังเกติไว้ 

ในรายงานของผู้สอบีบีัญชีของข้าพเจ้าถึีงการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องในงบีการเงิน หร่อถ้ีา

การเปดิเผยดังกล่าวไมเ่พยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของข้าพเจ้า

ขึ�นอยู่กับีหลักฐานการสอบีบัีญชีที�ได้รับีจนถึีงวันที�ในรายงานของผู้สอบีบัีญชีของข้าพเจ้า 

อย่างไรก็ติาม เหตุิการณ์หร่อสถีานการณ์ในอนาคติอาจเป็นเหตุิให้สหกรณ์ต้ิองหยุด 

การดำาเนินงานต่ิอเน่�องได้

 l ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเน่� อหาของงบีการเงินโดยรวม รวมถึีง 

การเปดิเผยว่างบีการเงินแสดงรายการและเหติกุารณที์�เกิดขึ�นโดยถีกูต้ิองติามที�ควรหร่อไม่

 ข้าพเจ้าได้ส่� อสารกับีคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์เ กี�ยวกับีขอบีเขติ 

และช่วงเวลาของการติรวจสอบีติามที�ได้วางแผนไว้ ประเด็นที�มีนัยสำาคัญที�พบีจาก 

การติรวจสอบี รวมถึีงข้อบีกพร่องที�มีนัยสำาคัญในระบีบีการควบีคุมภายใน ซัึ�งข้าพเจ้าได้พบี 

ในระหว่างการติรวจสอบีของข้าพเจ้า

 จากเร่� องทั�งหลายที�ส่� อสารกับีคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้

พิจารณาเร่�องต่ิาง ๆ ที�มีนัยสำาคัญที�สุดในการติรวจสอบีงบีการเงินในงวดปัจจุบีันและกำาหนด 

เป็นเร่�องสำาคัญในการติรวจสอบี ข้าพเจ้าได้อธิบีายเร่�องเหล่านี�ไว้ในรายงานของผู้สอบีบัีญชี 

เว้นแต่ิกฎหมายหร่อข้อบีังคับีห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่�องดังกล่าวต่ิอสาธารณะหร่อในสถีานการณ ์

ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่�อสารเร่�องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า 

เพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถีคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตุิสมผลว่าจะมีผลกระทบีในทางลบี

มากกว่าผลประโยชน์ที�ผูม้สีว่นได้เสยีสาธารณะจะได้จากการส่�อสารดังกล่าว

    ลายมอ่ช่�อ

     (นางจารุณ ี ศภุกาญจน์)

     ผู้สอบีบีญัชสีหกรณ์

66/1 ซัอยประชาราษฎร์ 10 ถีนนประชาราษฎร ์1

แขวงบีางซ่ั�อ เขติบีางซั่�อ กรุงเทพมหานคร 10800

วันที� 11 กมุภาพนัธ ์2564
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ระเบยีบวาระที� 4

เร่�องเพ่�อพิจารณา

 4.1 พจิารณางบดลุฯ ประจำาปี 2563

  ประธานฯ เสนองบีดลุ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ที�ผูส้อบีบีญัชสีหกรณต์ิรวจสอบี

รบัีรอง รายละเอียดปรากฏิติามเอกสารที�เสนอมาพร้อมนี�

มติที�ประชุม
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สหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการสำานักงานอัยการสงูสดุ จำากัด

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที�  31 ธั์นวาคม  2563

      ปี 2563  ปี 2562 

    หมายเหต ุ บาท  บาท 

 สนิทรพัย ์      

สนิทรพัยห์มนุเวยีน      

 เงินสดและเงินฝ่ากธนาคาร 2  682,696,053.12  331,521,447.91 

 เงินฝ่ากประจำา-ชุมนมุสหกรณ์

 ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   290,000,000.00 250,000,000.00 

 เงินลงทนุระยะสั�น 3   -  100,000,000.00 

 เงินให้กู้ยม่ระยะสั�น-สุทธิ 4  622,272,327.54  620,027,599.86 

 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่�น 5  1,426,487.15 1,502,613.55 

  รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน   1,596,394,867.81  1,303,051,661.32 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน      

 เงินลงทนุระยะยาว 3  3,390,500.00  3,151,500.00 

 เงินให้กู้ยม่ระยะยาว-สุทธ ิ 4  3,675,269,858.56 3,730,760,765.54 

 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ-์สทุธิ 6  83,831.39 139,415.68 

 โปรแกรมระหว่างพฒันา    526,812.00  - 

  รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน   3,679,271,001.95 3,734,051,681.22 

      5,275,665,869.76  5,037,103,342.54 
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      ปี 2563 ปี 2562

    หมายเหต ุ บาท บาท

หนี�สนิและทนุสหกรณ์      

หนี�สนิหมนุเวยีน      

 เงินรบัีฝ่าก 7  1,383,037,867.07  1,391,074,193.31 

 หนี�สนิหมนุเวียนอ่�น 8  459,998.00  552,771.54 

  รวมหนี�สนิหมนุเวียน    1,383,497,865.07  1,391,626,964.85 

หนี�สนิไมห่มนุเวยีน      

 สำารองบีำาเหนจ็เจ้าหนา้ที�    12,066,480.00  12,815,080.00 

  รวมหนี�สนิไมห่มนุเวยีน    12,066,480.00 12,815,080.00 

  รวมหนี�สนิ    1,395,564,345.07  1,404,442,044.85 

ทนุของสหกรณ์      

  ทนุเรอ่นหุน้ 

  (มลูค่าหุน้ละ 10.00 บีาท)

  หุน้ที�ชำาระเต็ิมมลูค่าแล้ว    3,417,519,800.00  3,190,818,540.00 

 ทนุสำารอง    242,734,156.83 221,569,156.83 

 ทนุสะสมติามขอ้บีงัคับี 

 ระเบียีบีและอ่�น ๆ 9  8,694,376.36  8,625,551.69 

 กำาไรสทุธ ิ    211,153,191.50  211,648,049.17 

  รวมทนุของสหกรณ์    3,880,101,524.69  3,632,661,297.69 

  รวมหนี�สนิและทนุของสหกรณ์   5,275,665,869.76  5,037,103,342.54 

หมายเหต ุ ประกอบีงบีการเงินเปน็สว่นหนึ�งของงบีการเงินนี�

     (ลงช่�อ)

      นายวงศ์กลุ  กิติติิพรหมวงศ์)

      ประธานกรรมการ

     (ลงช่�อ)

      (นายนนัทวัชร์  สุพัฒนานนท์)

      เลขานกุาร

วันที�  11 กมุภาพนัธ ์2564



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำานักงานอัยการสูงสุด จำากัด 57

สหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการสำานักงานอัยการสงูสดุ จำากัด
งบกำาไรขาดทนุ

สำาหรบัปีสิ�นสดุวันที� 31 ธั์นวาคม 2563

    ปี 2563   ปี 2562
    บาท  %  บาท  %

รายได้ดอกเบี�ยและผู้ลตอบแทนจากเงินลงทนุ

 ดอกเบีี�ยรับีเงินใหกู้้ 243,696,935.62  97.42  252,146,931.75 98.22 

 ดอกเบีี�ยรับีเงินฝ่าก 774,433.25  0.31  3,122,429.40  1.22 

 ผลติอบีแทนจากการลงทนุ  5,668,928.08 2.27 1,450,572.18  0.57 

 รวมรายได้ดอกเบีี�ยและผลติอบีแทน

 จากเงินลงทนุ 250,140,296.95  100.00  256,719,933.33  100.00 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยและเงินลงทนุ      

 ดอกเบีี�ยจ่ายเงินรบัีฝ่าก 25,164,627.31 10.06 32,587,988.33 12.69 

 รวมค่าใชจ่้ายดอกเบีี�ยและเงินลงทนุ 25,164,627.31  10.06  32,587,988.33  12.69 

หกั หนี�สงสยัจะสญูและหนี�สญู

 หนี�สงสยัจะสญู - ลกูหนี�เงินใหกู้้  -  -  (1,806,975.50) (0.70)

 หนี�สงสยัจะสญู-ลกูหนี�ติามคำาพพิากษา 1,023,375.06   0.41  (304,949.08) (0.12)

 หนี�สงสยัจะสญู-ลกูหนี�อ่�น 1,075,200.15  0.43  1,075,200.15 0.42 

 หนี�สงสยัจะสญู-ลกูหนี�ระหว่างดำาเนินคดี 468,293.50   0.19  1,806,975.50  0.70 

 รวมหนี�สงสัยจะสญูและหนี�สญู 2,566,868.71  1.03  770,251.07  0.30 

รายได้ดอกเบี�ยและผู้ลตอบแทน

จากเงินลงทนุสทุธิ์ 222,408,800.93   89.94 223,361,693.93 87.01 

บวก รายได้อื�น       

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 36,600.00  0.01  49,880.00 0.02 

 รายได้อ่�น   216,300.97  0.09  47,257.00  0.02 

  รวมรายได้อ่�น  252,900.97   0.10  97,137.00  0.04 

หกั ค่าใชจ่้ายในการดำาเนินงาน  

 ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกับเจ้าหน้าที�      

  เงินเด่อนและค่าครองชพี 6,674,860.00  2.67  6,935,280.00  2.70 

  บีำาเหนจ็เจ้าหนา้ที� 1,344,040.00  0.54  1,089,570.00  0.42 

  ค่าสวัสดิการเจ้าหนา้ที� 72,516.25   0.03  93,918.25 0.04 

  ค่าล่วงเวลา 263,643.00   0.11  315,696.25  0.12 

  เงินสมทบีกองทนุประกันสงัคม  89,984.00  0.04  119,933.00  0.05 
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    ปี 2563  ปี 2562   
    บาท  %  บาท  %

  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกับที�ดิน อาคารและอุปกรณ์      

  ค่าเส่�อมราคาเคร่�องใชส้ำานกังาน 55,584.29 0.02  130,230.54  0.05 

  ค่าปรบัีปรุงพฒันาระบีบีคอมพวิเติอร ์ 54,000.00  0.02 12,490.00  0.00 

  ค่าเชา่และค่าถ่ีายเอกสาร 41,970.45  0.02  39,087.53  0.02 

  ค่าซัอ่มแซัมครุภัณฑ์ -    -    4,173.00  0.00 

  ค่าใชจ่้ายดำาเนินงานอื�น      

  ค่าใชจ่้ายในการโอน 7,259.25 0.00  193,296.55 0.08 

  ค่ารบัีรอง 34,400.00  0.01  31,512.00  0.01 

  วัสดคุอมพวิเติอรใ์ชไ้ป 118,114.46 0.05 95,695.26 0.04 

  ค่าเคร่�องเขยีนแบีบีพมิพ ์ 92,141.87  0.04 132,844.47 0.05 

  ค่าใชจ่้ายประชุมใหญ ่ 1,168,961.40   0.47  1,202,238.00 0.47 

  ค่าไปรษณยี ์ 189,489.00 0.08  173,786.00 0.07 

  ค่าธรรมเนยีมธนาคาร 37,060.00  0.01 36,523.00 0.01 

  เงินรางวัลติอบีแทนในการเก็บีเงิน 255,300.00  0.10  252,000.00 0.10 

  ค่าพมิพห์นงัสอ่รายงานประจำาป ี 150,000.00  0.06 142,350.00  0.06 

  ค่าโทรศพัท์ 32,676.68  0.01 42,246.91 0.02 

  ค่าติรวจสอบีกิจการ 90,000.00  0.04  90,000.00  0.04 

  ค่าธรรมเนยีมการสอบีบีญัช ี 90,000.00  0.04 90,000.00 0.04 

  ค่าเบีี�ยพาหนะ 338,000.00  0.14 268,650.00  0.10 

  ค่าใชจ่้ายทั�วไป 12,435.00 0.00  24,091.00 0.01 

  ค่าใชจ่้ายในการดำาเนนิคดี 222,366.00  0.09  155,210.00 0.06 

  ค่าสวัสดิการสำานกังานอัยการสงูสดุ 67,288.75  0.03  139,960.00  0.05 

  ค่าเว็บีไซัต์ิ 6,420.00  0.00 -      -   

 รวมค่าใชจ่้ายในการดำาเนนิงาน 11,508,510.40 4.60 11,810,781.76  4.60 

กำาไรสทุธิ์  211,153,191.50  85.44  211,648,049.17  82.44 
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สหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการสำานักงานอัยการสงูสดุ จำากัด
งบกระแสเงินสด

สำาหรบัปีสิ�นสดุวันที� 31 ธั์นวาคม 2563

    ปี 2563 ปี 2562
    บาท  บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

 กำาไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ  211,153,191.50  211,648,049.17 

 รายการปรบัีปรุงเพ่�อกระทบียอด 

 กำาไร (ขาดทนุ) สทุธ ิเปน็เงินสดสุทธ ิ   

 จากกิจกรรมดำาเนนิงาน   

  ค่าเส่�อมราคาอาคารและอุปกรณ ์ 55,584.29 130,230.54 

  หนี�สงสยัจะสูญ 2,566,868.71   770,251.07 

  สำารองบีำาเหนจ็เจ้าหน้าที� (748,600.00) 1,089,570.00 

  รายได้ค้างรบัี  (1,275,643.82)  (1,358,904.11)

  ค่าใชจ่้ายค้างจ่าย 255,300.00   317,300.54 

  ค่าวัสดสุำานกังานใชไ้ป 210,256.33  228,539.73 

 กำาไร (ขาดทนุ) จากการดำาเนนิงานก่อนการ 

 เปลี�ยนแปลงในสนิทรพัย์และหนี�สนิ  212,216,957.01   212,825,036.94 

 ดำาเนินงาน   

สนิทรพัยด์ำาเนนิงาน   

 เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินกู้ฉุกเฉนิ  (841,000.00)  (1,087,500.00)

 เงินสดรับีจากลกูหนี�เงินกู้ฉุกเฉนิ 917,100.00   1,090,100.00 

 เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินกู้สามญั  (2,094,026,000.00)  (2,288,043,000.00)

 เงินสดรับีจากลกูหนี�เงินกู้สามญั 2,150,320,643.48  2,255,265,253.03 

 เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินกู้พิเศษ  (29,652,000.00)  (34,594,000.00)

 เงินสดรับีจากลกูหนี�เงินกู้พิเศษ 22,313,489.75   18,132,523.00 

 เงินสดรับีจากลกูหนี�ติามคำาพพิากษา 783,600.44   304,949.08 

 เงินสดรับีจากลกูหนี�อ่�น 863,476.92   14,334,322.34 

 เงินสดจ่ายซ่ั�อวัสดสุำานกังาน  (217,390.22)  (230,953.87)

 เงินสดรับีรายได้ค้างรบัี 1,358,904.11   150,684.92 

หนี�สนิดำาเนินงาน   

 เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายค้างจ่าย  (317,300.54)  (250,025.99)

 เงินสดรับีเงินรอจ่ายค่น 1,099,846.34   5,133,431.20 

 เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายค่น  (1,130,619.34)  (5,073,178.20)

 เงินฝ่ากธนาคารรอการติรวจสอบี -   39,500.00 

เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนนิงาน 263,689,707.95   177,997,142.45 
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    ปี 2563  ปี 2562

     บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ   

 เงินสดจ่ายซั่�อหุน้ชุมนมุสหกรณอ์อมทรัพย์

  แหง่ประเทศไทย จำากัด (239,000.00)  (225,500.00)

 เงินสดรบัีตัิ�วสัญญาใชเ้งินชุมนมุ

  สหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 100,000,000.00  50,000,000.00 

 เงินสดจ่ายซั่�อโปรแกรมระหว่างพฒันา (526,812.00)  - 

 เงินสดจ่ายซั่�อเคร่�องใชส้ำานกังาน -   (11,235.00)

เงินสดสทุธไิด้มาจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 99,234,188.00  49,763,265.00 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

 เงินสดรบัีจากเงินรบัีฝ่ากออมทรพัย ์ 5,723,003.05  7,171,125.52 

 เงินสดจ่ายค่นเงินรบัีฝ่ากออมทรพัย ์ (3,559,141.76)  (4,824,129.17)

 เงินสดรบัีจากเงินรบัีฝ่ากออมทรพัยพ์เิศษ 168,917,873.96   201,587,879.97 

 เงินสดจ่ายค่นเงินรบัีฝ่ากออมทรพัยพ์เิศษ  (179,057,409.07)  (230,906,623.66)

 เงินสดรบัีจากเงินรบัีฝ่ากประจำา 1,288.86   5,128.64 

 เงินสดจ่ายค่นเงินรบัีฝ่ากประจำา (61,941.28)  (185,823.85)

 เงินสดจ่ายค่าบีำารุงสันนบิีาติสหกรณแ์หง่ประเทศไทย (30,000.00)  (30,000.00)

 เงินสดจ่ายเงินปันผล (159,134,182.00)  (151,585,367.00)

 เงินสดจ่ายเฉลี�ยค่น  (28,472,298.50)  (27,866,800.75)

 เงินสดจ่ายเงินโบีนสักรรมการและเจ้าหนา้ที�  (2,288,744.00)  (2,180,944.00)

 เงินสดรบัีจากทุนเรอ่นหุน้ 298,915,700.00   327,581,420.00 

 เงินสดจ่ายค่นทุนเรอ่นหุน้  (72,214,440.00)  (87,844,610.00)

 เงินสดจ่ายทนุสาธารณประโยชน ์ (89,000.00)  (132,200.00)

 เงินสดจ่ายทนุสง่เสรมิการศึกษา (400,000.00)  (360,000.00)

เงินสดสทุธไิด้มาจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 28,250,709.26   30,429,055.70 

เงินสดสทุธเิพิ�มขึ�น (ลดลง) 391,174,605.21  258,189,463.15 

เงินสด ณ วันต้ินป ี 581,521,447.91   323,331,984.76 

เงินสด ณ วันสิ�นปี 972,696,053.12   581,521,447.91 
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สหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการสำานักงานอัยการสงูสดุ จำากัด
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

สำาหรบัปีสิ�นสดุวันที� 31 ธั์นวาคม 2563

1.  สรุปนโยบายการบญัชทีี�สำาคัญ        

 - สหกรณบ์ีนัทึกบีญัชโีดยใช้เกณฑ์คงค้าง     

 - สหกรณร์บัีรูร้ายได้ดอกเบีี�ยติามเกณฑ์สดัสว่นของเวลา สว่นจำานวนรายได้จะเท่ากับีอัติรา

ดอกเบีี�ยคูณด้วยจำานวนเงินต้ินที�ค้างชำาระติามระยะเวลาที�กู้ยม่   

 - สหกรณร์ะงับีการรบัีรู้รายได้ที�เกิดจากดอกเบีี�ยเงินใหกู้ข้องลกูหนี�ที�ไมก่่อใหเ้กิดรายได้ติาม

เกณฑ์คงค้าง จำานวน 417,326.50 บีาท ซัึ�งหากสหกรณ์รบัีรูด้อกเบีี�ยเงินใหกู้้ของลกูหนี�ดังกล่าว

แล้ว จะทำาใหส้หกรณ์มกีำาไรสุทธิประจำาปเีปน็จำานวน 214,137,386.71 บีาท

 - เงินลงทุนระยะยาวที�เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที�ไม่อยู่ในความต้ิองการของติลาด 

แสดงด้วยราคาทุน         

 - สหกรณ์ตัิ�งค่าเผ่�อหนี�สงสัยจะสูญติามหลักเกณฑ์ที�กำาหนดไว้ในระเบีียบีนายทะเบีียน

สหกรณ์ ว่าด้วย การจัดชั�นคณุภาพลูกหนี�เงินกู้และการเผ่�อหนี�สงสยัจะสูญ พ.ศ. 2544

 - สหกรณตี์ิราคาวัสดคุงเหล่อ/ของใชสิ้�นเปล่องติามราคาทนุ

 - ค่าเส่�อมราคาอาคารและอุปกรณ์คำานวณโดยวิธีเส้นติรงในอัติราที�นายทะเบีียนสหกรณ์

กำาหนด ทั�งนี�ยกเว้นที�ดิน

 - ค่าซัอ่มบีำารุง ค่าซัอ่มแซัม รวมทั�งการเปลี�ยนแทนสำาหรบัีสินทรพัยร์ายการยอ่ย ๆ  ถ่ีอเปน็

ค่าใช้จ่ายหักจากรายได้  การต่ิอเติิมหร่อเพิ�มเติิมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ  ถ่ีอเป็นราคาทุน

ของสนิทรพัย์ 

 - เงินสดในงบีกระแสเงินสด หมายถึีง เงินสดในมอ่ เงินฝ่ากธนาคารทุกประเภทและเงินฝ่าก

สหกรณ์ทกุประเภท

2. เงินสดและเงินฝากธ์นาคาร ประกอบีด้วย

        ปี 2563  ปี 2562 

         บาท บาท 

 เงินสด  1,576.54  1,966.13 

 เงินฝ่ากธนาคาร    

  กระแสรายวัน 

  ออมทรพัย ์ 682,694,476.58 331,519,481.78 

   รวม 682,696,053.12 331,521,447.91
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3. เงินลงทนุ ประกอบีด้วย
     ปี 2563   ปี 2562
     บาท   บาท

    มลูค่ายุติธ์รรม  ราคาทนุ มลูค่ายุติธ์รรม ราคาทนุ

เงินลงทนุระยะสั�น
 เงินลงทนุที�ไมอ่ยูใ่นความต้ิองการของติลาด

  - ตัิ�วสญัญาใชเ้งิน-ชุมนมุสหกรณอ์อมทรพัย์

   แหง่ประเทศไทย - 100,000,000.00 

   รวม - 100,000,000.00 

เงินลงทนุระยะยาว   

เงินลงทนุที�ไมอ่ยูใ่นความต้องการของตลาด   

  - หุน้บีรษัิทสหประกันชวิีติ จำากัด 200,000.00  200,000.00 

  - หุน้ชุมนมุสหกรณ ์ 3,190,500.00  2,951,500.00 

    รวมเงินลงทนุระยะยาว  3,390,500.00  3,151,500.00 

  รวมเงินลงทนุสทุธ ิ  3,390,500.00  103,151,500.00 

4. เงินใหกู้้ยมื - สทุธิ์ ประกอบีด้วย
      ปี  2563   ปี  2562  
      บาท   บาท  
     ระยะสั�น  ระยะยาว ระยะสั�น    ระยะยาว

เงินใหกู้้ยมื - ปกติ   

  ลกูหนี�เงินกู้ฉกุเฉนิ  260,000.00    336,100.00    -   

  ลกูหนี�เงินกู้สามญั  606,969,678.41  3,580,072,157.56   606,445,104.79  3,641,900,774.79 

  ลกูหนี�เงินกู้พเิศษ 10,076,000.00  95,197,701.00   9,075,200.00  88,859,990.75 

  ลกูหนี�ติามคำาพพิากษา  2,794,010.06   -    1,770,635.00    -   

  ลกูหนี�ระหว่างดำาเนนิคดี  2,275,269.00    -    1,806,975.50   -   

  ลกูหนี�อ่�น (ลกูหนี�พน้สภาพ)  7,499,802.51   -    5,629,148.30  -   

   รวมเงินให้กู้ยม่ -ปกติิ 629,874,759.98   3,675,269,858.56 625,063,163.59  3,730,760,765.54 

 เงินใหกู้้ยม่ - ไมก่่อใหเ้กิดรายได้      

  ลกูหนี�เงินกู้สามญั -     -     -      -   

 รวมเงินใหกู้้ยม่ - 

  ไมก่่อใหเ้กิดรายได้    -     -   

  รวมเงินใหกู้้ยม่ 629,874,759.98  3,675,269,858.56  625,063,163.59  3,730,760,765.54 

  หกั  ค่าเผ่�อหนี�สงสยัจะสญู 7,602,432.44    5,035,563.73    -   

    เงินใหกู้้ยม่ - สทุธ ิ  622,272,327.54  3,675,269,858.56  620,027,599.86 3,730,760,765.54 
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 ณ วันที� 31 ธันวาคม  2563  ค่าเผ่�อหนี�สงสัยจะสูญข้างต้ิน แยกเป็น ลูกหนี� 

ติามคำาพิพากษา จำานวน 2,794,010.06 บีาท, ลูกหนี�ระหว่างดำาเนินคดี จำานวน  

2,275,269.00  บีาท  และลูกหนี�อ่�น จำานวน  2,533,153.38 บีาท

 ในระหว่างปคีณะกรรมการดำาเนนิการ ชุดที� 44 ครั�งที� 3 เม่�อวันที� 30 เมษายน 2563 

ได้มีมติิให้ความช่วยเหล่อติามมาติรการบีรรเทาความเด่อดร้อนอันเน่�องมาจากสถีานการณ ์

แพรร่ะบีาดโรคโควิด-19 โดยพักชำาระหนี�เงินกูส้ามญั พกัชำาระเฉพาะต้ินเงิน สามารถีพักชำาระหนี� 

ได้สงูสดุไมเ่กิน  3 งวด ระหว่างเด่อนมถิีนุายนถึีงสงิหาคม 2563

5. สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น ประกอบีด้วย    
     ปี 2563  ปี 2562
     บาท  บาท

  เคร่�องเขยีนแบีบีพิมพ์  91,841.33  82,890.44 

  วัสดคุอมพวิเติอร ์ 59,002.00   60,819.00 

  ดอกเบีี�ยตัิ�วสญัญาใชเ้งินชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์

  แหง่ประเทศไทยจำากัด ค้างรบัี  -    133,150.69 

  ดอกเบีี�ยเงินฝ่ากประจำาใชเ้งินชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัย์

  แหง่ประเทศไทยจำากัด ค้างรบัี   1,275,643.82  1,225,753.42 

  รวม   1,426,487.15  1,502,613.55 

6. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์-สทุธิ์ ประกอบีด้วย
     ปี 2563  ปี 2562 
     บาท  บาท

 ครุภัณฑ์ 83,831.39  139,415.68 

  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ-์สทุธ ิ 83,831.39  139,415.68 

7. เงินรบัฝาก ประกอบีด้วย    

     ปี 2563   ปี 2562 
     บาท  บาท

 เงินรบัีฝ่าก - สมาชกิ    

 เงินรบัีฝ่ากออมทรพัย์  25,277,031.13  23,113,169.84 

 เงินรบัีฝ่ากออมทรพัย์พเิศษ  1,357,760,835.94  1,367,900,371.05 

 เงินฝ่ากประจำา 12 เด่อน -    60,652.42 

  รวมเงินรับีฝ่าก  1,383,037,867.07  1,391,074,193.31 
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8. หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น ประกอบีด้วย    

     ปี 2563   ปี 2562
      บาท  บาท

 เงินรางวัลเก็บีเงินค้างจ่าย 255,300.00  252,000.00 

 เงินรบัีเกินรอจ่ายค่น 165,198.00  195,971.00 

 ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย -    63,805.00 

 เงินฝ่ากธนาคารรอการติรวจสอบี 39,500.00  39,500.00 

 ดอกเบีี�ยเงินฝ่ากประจำาค้างจ่าย -    1,495.54 

  รวม   459,998.00  552,771.54 

9. ทนุสะสมตามขอ้บงัคับ ระเบยีบ และอื�น ๆ ประกอบีด้วย

    ปี 2563 ปี 2562 
     บาท  บาท

 ทนุสาธารณประโยชน ์ 1,811,513.08  1,775,513.08 

 ทนุรกัษาระดับีอัติราเงินปันผล   6,882,863.28  6,850,038.61 

  รวม    8,694,376.36  8,625,551.69 
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 4.2 พจิารณาจัดสรรกำาไรสทุธิ์ประจำาปี 2563

  ประธานฯ เสนอที�ประชุมว่า ในป ี2563 สหกรณ์ฯ ดำาเนนิงานมกีำาไรสทุธปิระจำาป ี2563 

จำานวน 211,153,191.50 บีาท ขอเสนอการจัดสรร ดังนี�

   ปี 2563

   บาท  รอ้ยละ 

 ทุนสำารอง 10% 21,116,000.00  10.00 

 บีำารุงสนันบิีาติสหกรณ์ 30,000.00  0.01

 ทุนรกัษาระดับีเงินปนัผล 22,724.75 0.01

 เงินปนัผล  (5.00) 163,196,538.75  77.29 

 เงินเฉลี�ยค่น (10.00) 24,169,453.00    11.45 

 ทุนสง่เสริมการศกึษา 400,000.00 0.19

 ทุนสาธารณประโยชน์ 70,000.00 0.04

 โบีนสักรรมการ 13 คน 790,000.00 0.37

 โบีนสัเจ้าหน้าที�ที�สหกรณ์ 12 คน 1,184,725.00 0.56

 โบีนสัผูจั้ดการ 173,750.00 0.08

   211,153,191.50  100.00

มติที�ประชุม
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4.3 พจิารณาประมาณการรายได้ - รายจ่ายของสหกรณ์ประจำาปี 2564

    ประธานฯ เสนอประมาณการรายได้ - รายจ่ายประจำาปี 2564 เพ่�อพิจารณาอนุมัติิ

รายละเอียดติามเอกสารที�เสนอต่ิอประชุม ดังนี�

ประมาณการรายได้ - รายจ่ายของสหกรณ์ประจำาปี 2564

ประมาณการรายได้ ปี 2563

หมวดรายได้
ปี 2563 ปี 2563 ปี 2564

คำาชี�แจง
(ประมาณการ) (รายได้จรงิ) (ประมาณการ)

ดอกเบีี�ยเงินใหกู้้ 260,000,000.00 243,696,935.62 280,000,000.00 รายได้จากดอกเบีี�ยเงิน

ใหส้มาชกิกู้

ดอกเบีี�ยเงินฝ่าก

ธนาคาร

800,000.00 774,433.25 900,000.00 ดอกเบีี�ยเงินฝ่าก

ธนาคาร

ค่าธรรมเนยีมแรกเข้า 50,000.00 36,600.00 50,000.00 ประมาณ 200 คน

- สมคัรสมาชกิใหม ่

คนละ 20 บีาท

- ลาออกสมคัรใหม ่

คนละ 500 บีาท

ปันผล-ชุมนุมสหกรณ์ 140,000.00 150,407.54 170,000.00 เงินปนัผลค่าหุน้

ชุมนมุสหกรณ์

ดอกเบีี�ยเงินรับีฝ่าก

ประจำาชุมนมุสหกรณ์

2,500,000.00 5,048,383.55 6,000,000.00

ดอกเบีี�ยรบัีตัิ�วสัญญา

ใชเ้งินชุมนมุสหกรณ์

1,500,000.00 470,136.99 700,000.00 ปจัจุบีนัสหกรณ์

ซั่�อตัิ�วสญัญาใชเ้งิน

นอ้ยลงและนำาไปลงทนุ

ในเงินฝ่ากชุมนมุฯ 

แทนเน่�องจากดอกเบีี�ย

มากกว่า

รายได้อ่�น ๆ 50,000.00 216,300.97 100,000.00 รายได้เบีด็เติล็ดอ่�น ๆ 

รวมเปน็เงินทั�งสิ�น 265,040,000.00 250,393,197.92 287,920,000.00



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำานักงานอัยการสูงสุด จำากัด 67

 หมวดรายจ่าย 
ปี 2563   ขออนุมติัปี 2564 

คำาชี�แจงประกอบ 
 ประมาณการ   จ่ายจรงิ  ประมาณการ   จ่ายจรงิ 

หมวดเงินเด่อน 
1. เงินเด่อน 

 
7,200,000.00 

 
6,658,000.00 

 
7,500,000.00 -เพ่�อจ่ายเป็นเงินเด่อนเจ้าหน้าที�

สหกรณ ์14 คน และผู้จัดการ 1 คน  

2. ค่าครองชพี  18,000.00  16,860.00  40,000.00 -เพ่�อจ่ายเปน็ค่าครองชพี
ใหเ้จ้าหน้าที�สหกรณ์ที�มเีงินเด่อน
ไมถึ่ีง 13,285 บีาท

รวมหมวดเงินเด่อน  7,218,000.00  6,674,860.00  7,540,000.00 

หมวดค่าตอบแทน

3. ค่าธรรมเนยีมการสอบีบีญัช ี 90,000.00  90,000.00 100,000.00 -เปน็ค่าติรวจสอบีบัีญชี  
ผูส้อบีบัีญชีภาคเอกชน 

4. ค่าติรวจสอบีกิจการ  90,000.00  90,000.00  100,000.00 -เปน็ค่าติรวจสอบีกิจการ 

5. ค่าพาหนะ และเบีี�ยประชุม  400,000.00  338,000.00  600,000.00 -เปน็ค่าพาหนะและเบีี�ยประชุม
กรรมการ, อนกุรรมการ 
คณะทำางานฯ ค่าพาหนะผูแ้ทน
กรมสง่เสริมสหกรณ์ และ 
ค่าพาหนะเจ้าหน้าที�ติิดต่ิอ 
หนว่ยงานภายนอก

6. เงินประกันสงัคม  140,000.00  87,084.00  140,000.00 -เพ่�อจ่ายค่าประกันสงัคมติลอดป ี

7. เงินสมทบีกองทนุทดแทน  13,000.00  2,900.00  13,000.00 -เพ่�อจ่ายเงินสมทบีกองทนุ
ทดแทนเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 

8. ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที�   350,000.00  72,516.25  210,000.00 -เพ่�อเปน็ค่าเล่าเรยีนบุีติร, 
ค่ารกัษาพยาบีาลบิีดามารดา และ
ครอบีครวั รวม 14 คน 
(ประมาณการเบีกิคนละ 
15,000  บีาท ต่ิอป/ีต่ิอคน)   

9. สำารองบีำาเหนจ็  1,300,000.00  1,344,040.00  1,600,000.00 -เพ่�อเปน็เงินสำารองบีำาเหน็จ 
เจ้าหน้าที� 14 คน ในแต่ิละป ี 

 รวมหมวดค่าติอบีแทน  2,383,000.00  2,024,540.25  2,763,000.00 

หมวดค่าใช้สอย

10. ค่ารบัีรอง  50,000.00  34,400.00  50,000.00 -เปน็เงินค่ารบัีรองในการประชุม
คณะกรรมการและคณะทำางาน 
ผู้มาติรวจสอบีและค่ารบัีรอง
บุีคคลผู้มาเยี�ยมชมสหกรณ์

11. ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ ่  1,500,000.00  1,168,961.40  1,500,000.00 -เปน็ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่
สามญั ประจำาป ี2563 ค่าวัสดุ
อุปกรณใ์นวันประชุมใหญ ่ 
ค่ายานพาหนะผู้เขา้รว่มประชุม
และค่าใชจ่้ายอ่�นที�จำาเปน็ในการ
ประชุม

12. ค่าล่วงเวลา   350,000.00  263,643.00  410,000.00 -สำาหรับีเจ้าหน้าที�ต้ิองทำางาน 
ล่วงเวลาในกรณมีีความจำาเปน็
เรง่ด่วน จำานวน 14 คน

13. ค่าสวัสดิการ สนง.อัยการสูงสุด  200,000.00  67,288.75  200,000.00 -เป็นสวัสดิการให้ สนง. อัยการสูงสุด
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 หมวดรายจ่าย 
ปี 2563   ขออนุมัติปี 2564 

คำาชี�แจงประกอบ 
 ประมาณการ   จ่ายจรงิ  ประมาณการ   จ่ายจรงิ 

14. เงินรางวัล  300,000.00  255,300.00  300,000.00 -ค่าติอบีแทนเจ้าหน้าที�ประสาน
งานสมาชิกสหกรณ ์จำานวน 169 
ที�ทำาการและสว่นกลางที�จัดเก็บี
ประจำาเด่อน ภายในวันที� 3 
ของเด่อน

15. ค่าพมิพร์ายงานกิจการ
ประจำาป ี

 160,000.00  150,000.00  160,000.00 -ค่าจัดพมิพเ์อกสารในการประชุม
ใหญ่สามัญประจำาปีเพ่�อรายงาน
ผลการดำาเนินงานในรอบีปี (ให้
สมาชิกทกุคน จำานวน 8,000 คน)

16. ค่าไปรษณยีอ์ากร  220,000.00  189,489.00  220,000.00 -ค่าเพ่� อจัดส่งใบีเสร็จเรียกเก็บี
เงินประจำาเด่อน เอกสารในการ
ประชุมใหญ่ และจัดทำาหนังส่อ
ยน่ยนัยอดหุน้หนี�

17. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา อบีรม
สมัมนา

 100,000.00  -    100,000.00 -ค่าใช้จ่ายในการส่งเจ้าหน้าที�
ก ร ร ม ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร อ บี ร ม
สัมมนาหร่อดูงานที�เกี�ยวกับีงาน
ของสหกรณ ์

18. ค่าใชจ่้ายในการโอนเงิน  300,000.00  7,259.25  30,000.00 -ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจาก
ต่ิางจังหวัดเขา้บัีญชีสหกรณ์

19. ค่าใชจ่้ายทั�วไป  60,000.00  12,435.00  70,000.00 -ค่าใช้จ่ายทั�วไป ค่าซั่อมอุปกรณ์
สำานักงาน, ค่าบีำารุงเคร่� องถ่ีาย
เอกสาร ฯลฯ

20. ค่าธรรมเนยีมธนาคาร  50,000.00  37,060.00  180,000.00 -ค่าธรรมเนียมขึ�นเช็คและซั่� อ
สมุดเช็ค 

-ค่าธรรมเนียมโอนเงินปันผลและ
เฉลี�ยค่น 

21. ดอกเบีี�ยจ่าย  45,000,000.00 25,164,627.31 42,000,000.00 - เพ่�อเปน็ค่าดอกเบีี�ยจ่ายเงินฝ่าก
ออมทรัพย์  ออมทรัพย์พิเศษ, 
ประจำา (ประมาณการจ่ายดอกเบีี�ย
เด่อนละ 3.5 ล้านบีาท)

22. ค่าใชจ่้ายดำาเนนิคดี  300,000.00  222,366.00  400,000.00 -เพ่�อใชจ่้ายค่าดำาเนนิคดีและ
ค่าธรรมเนียมศาล 

23. ค่าเชา่และค่าถ่ีายเอกสาร  50,000.00  41,970.45  50,000.00 -ค่าบีรกิารเชา่เคร่�องถ่ีายเอกสาร
รายเด่อน 

24. ค่าดแูลเว็บีไซัต์ิ (รายป)ี  10,000.00  6,420.00  10,000.00 

25. ค่าซัอ่มแซัมเคร่�องใช้
 สำานกังาน

 50,000.00  54,000.00  200,000.00 -เพ่�อการซัอ่มแซัม
เคร่�องใช้สำานักงาน

26. หนี�สงสยัจะสญู  1,000,000.00  2,566,868.71  3,000,000.00 -กรณสีมาชิกไมช่ำาระเงินกู้
ติามกำาหนด 

รวมหมวดค่าใชส้อย 49,700,000.00 30,242,088.87 48,880,000.00 

หมวดค่าวัสดุ

27. ค่าเคร่�องเขยีนแบีบีพมิพ์  170,000.00  92,141.87  170,000.00 -เพ่�อเป็นค่าเคร่�องเขยีนแบีบีพมิพ์
และเคร่�องใช้สำานักงานที�เป็นของ
สิ�นเปล่อง
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 หมวดรายจ่าย 
ปี 2563   ขออนุมติัปี 2564 

คำาชี�แจงประกอบ 
 ประมาณการ   จ่ายจรงิ  ประมาณการ   จ่ายจรงิ 

28. ค่าวัสดคุอมพวิเติอร์  150,000.00  118,114.46  180,000.00 -ค่าหมกึพมิพ์ Printer 7 เคร่�อง
กระดาษต่ิอเน่�อง ใบีเสรจ็รับีเงิน
สง่สมาชิก

รวมหมวดค่าวัสดุ  320,000.00  210,256.33  350,000.00

หมวดค่าสาธ์ารณูปโภค

29. ค่าโทรศพัท์  60,000.00  32,676.68  50,000.00 -ค่าโทรศพัท์ติิดต่ิอธุรกิจของ
สหกรณทั์�งโทรศพัท์ทางไกล
ติิดต่ิอหนว่ยงานต่ิางจังหวัด 
เปน็ครั�งคราวติามความจำาเปน็ 
และค่าอินเทอรเ์น็ติ

รวมหมวดสาธารณูปโภค  60,000.00  32,676.68  50,000.00 

หมวดอาคารและสถืานที�

30. ค่าเส่�อมราคา
เคร่�องใชส้ำานกังาน

 20,000.00  55,584.29  150,000.00 -ค่าเส่�อมราคาเคร่�องใชส้ำานักงาน 

31. ค่าเชา่อาคารสถีานที�  - - 360,000.00 -เพ่�อจัดเก็บีเอกสาร 

รวมหมวดอาคารและสถีานที�   20,000.00  55,584.29 510,000.00 

หมวดครุภัณฑ์์

32. ค่าครุภัณฑ์  400,000.00 -  500,000.00 -เคร่�องฟ้อกอากาศ  2  เคร่�อง
-เคร่�องคอมพิวเติอร ์3 เคร่�อง
ซั่�อมาใช้กับีระบีบีใหม่ และทดแทน
เคร่�องเก่าที�ใชง้านเกิน 5 ปี
-เคร่�องโทรสาร  2  เคร่�อง
-เคร่�องบีวกเลข 14 หลัก  
8 เคร่�อง
-เคร่�องเก็บีสำารองขอ้มลู 5 เคร่�อง
-เคร่�อง printer 2 เคร่�อง 
(Laser printer)
-สำารองไฟ้
-ค่าอุปกรณส์ำานักงาน ฯลฯ

33. ค่าปรับีปรุงพัฒนาระบีบี 
คอมพวิเติอรแ์ละค่าใช้จ่าย
ที�เกี�ยวเน่�อง (โครงการพฒันา
ระบีบีงานและแอปพลิเคชนั 
สำาหรบัีสหกรณ)์ 

2,500,000.00  526,812.00  2,000,000.00 -ค่าใชจ่้ายในการจ้างพัฒนา
ระบีบีงานสหกรณฯ์ จำานวน
13 ระบีบี ได้แก่
1. ระบีบีทะเบีียนสมาชกิ
2. ระบีบีทนุเรอ่นหุน้
3. ระบีบีเงินกู้และการคำาประกัน
4. ระบีบีประมวลผลและ
การจัดเก็บีรายเด่อน
5. ระบีบีเงินปนัผลและเฉลี�ยค่น
6. ระบีบีการเงิน
7. ระบีบีเงินฝ่าก
8. ระบีบีเงินบัีญชี
9. ระบีบีสารสนเทศ
เพ่�อการบีรหิาร
10. ระบีบีผู้ดแูลระบีบี
(กำาหนดสทิธิการใช้งาน)
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 หมวดรายจ่าย 
ปี 2563   ขออนุมัติปี 2564 

คำาชี�แจงประกอบ 
 ประมาณการ   จ่ายจรงิ  ประมาณการ   จ่ายจรงิ 

11. ระบีบีสำารองและกู้ค่น
ขอ้มูล
12. ระบีบีสมาชิกออนไลน์
13. ระบีบีบีรกิารสมาชิก
สอบีถีามขอ้มูลผา่นมอ่ถ่ีอ
(Mobile  Application) ที�ยงัอยู่
ในระหว่างการดำาเนินการ
อีก 2 งวดงาน

รวมหมวดครุภัณฑ์  2,900,000.00  526,812.00  2,500,000.00 

รวมเปน็เงินทั�งสิ�น 62,601,000.00 39,766,818.42  62,593,000.00 

หมายเหต ุ การเบีกิจ่ายงบีประมาณใหถั้ีวจ่ายได้ทกุหมวด ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์อาคารและ

 สถีานที�

  จึงเรยีนมาเพ่�อโปรดพจิารณา

มติที�ประชุม ......................................................................................................................................................

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................................
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 4.4 พจิารณากำาหนดวงเงินกู้ยมืประจำาปี 2564

  ประธานฯ เสนอว่าติามข้อบีังคับีของสหกรณ์ ข้อ 25 เกี�ยวกับีเร่�องวงเงินกู้ย่ม  

ที�ประชุมใหญ่อาจกำาหนดวงเงินกู้ย่ม สำาหรับีปีหนึ�ง ๆ ไว้ติามความจำาเป็นและสมควรแก่ 

การดำาเนินการ

  ในป ี2563 ที�ประชุมใหญก่ำาหนดวงเงินกู้ยม่ไว้ 200 ล้านบีาท

  ในป ี2564 เหน็สมควรเสนอที�ประชุมใหญใ่ห้อนุมติัิวงเงินกู้ยม่ 200 ล้านบีาท เท่าเดิม

  จึงเสนอที�ประชุมเพ่�อพจิารณา

มติที�ประชุม

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

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

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

 4.5  เลือกผูู้ส้อบบญัชปีระจำาปี 2564

  เลขานุการสหกรณ์ฯ นำาเสนอว่า ติามข้อบีังคับีของสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2555 ข้อ 25  

ได้กำาหนดให้บีัญชีของสหกรณ์ต้ิองได้รับีการติรวจสอบีอย่างน้อยปีละหนึ�งครั�งติามมาติรฐาน 

การสอบีบีัญชีที�รับีรองทั�วไปและติามระเบีียบีที�นายทะเบีียนสหกรณ์กำาหนดโดยผู้สอบีบีัญช ี

ซัึ�งนายทะเบียีนสหกรณ์แต่ิงตัิ�ง

  ติามระเบียีบีกรมติรวจสอบีบัีญชสีหกรณ ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธกีาร

เสนอช่�อผู้สอบีบีัญชีภาคเอกชนเพ่�อแต่ิงตัิ�งเป็นผู้สอบีบีัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ได้กำาหนดว่า 

จะต้ิองได้รบัีการคัดเล่อกจากที�ประชุมใหญข่องสหกรณ์  จึงเสนอต่ิอที�ประชุมว่ามีผู้เสนอสอบี

บีญัชมีา 2 ราย ค่อ

  1. บีริษัท ธนสารการบัีญชี จำากัด นางจารุณี ศุภกาญจน์  ผู้จัดการสำานักงาน โดย  

นางจารุณ ีศภุกาญจน ์ขอเสนอราคาค่าบีรกิาร 90,000 บีาท

  2. นางสาวชวลิติ  ศาสนนันท์  ผู้สอบีบีญัชรัีบีอนุญาติ เลขทะเบียีน 1594 ขอเสนอ

ราคาค่าบีรกิาร 95,000 บีาท



รายงานกิจการประจําป 256372

รายละเอยีดทีนํ่ามาพจิารณา มดัีงนี้

รายละเอยีด
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต

นางจารุณ ีศภุกาญจน์ นางสาวชวลิต  ศาสนนันทน์

ชื่อสาํนกังาน/นติิบุคคล บรษัิท ธนสารการบญัช ี จํากัด -

ต้ังอยูท่ี่ 66/1 ซ.ประชาราษฎร ์10 

ถ.ประชาราษฎรส์าย 1 

แขวงบางซ่ือ เขตบางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800  

64/1 ซอยกรุงเทพ-นนท์ 31 

ถนนกรุงเทพ-นนท์  

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800

เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชท่ีี 4424 1594

เขา้ตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 3 ครั้ง 3 ครั้ง

เขา้ตรวจครั้งละ (วันทําการ) ไมน่อ้ยกว่า 2 วัน ไมน่อ้ยกว่า 2 วัน

จํานวนผูเ้ขา้ตรวจครั้งละ ไมน่อ้ยกว่า 3 คน ไมน่อ้ยกว่า 2 คน

ผูส้อบบญัช/ีผูช้ว่ยผูส้อบบญัชี 1/6 คน 2 คน

รายงานผลการตรวจสอบ

ระหว่างปี

6 เดือน ต่อครั้ง 6 เดือน

ค่าธรรมเนยีม 90,000 บาท 95,000 บาท

ขอรบัเงินค่าธรรมเนยีม วันลงชื่อรบัรองงบการเงิน

สิน้ปี

วันลงชื่อรบัรองงบการเงินสิน้ปี

ผลงานการตรวจ 

สหกรณอ์อมทรัพยท่ี์ผา่นมา

28 สหกรณ ์เชน่ 

โรงเรยีนเตรยีมทหาร

กรมพลาธกิารทหารบก

กรมประมง

4 สหกรณ ์เชน่

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 21

มณฑลทหารบกท่ี 13

โรงเรยีนเตรยีมทหาร

ขา้ราชการท้องถ่ินสรุนิทร์

มติทีป่ระชุม

 4.6 เลือกผูต้รวจสอบกิจการประจําปี 2564 - 2565 และกําหนดค่าตอบแทน

  เลขานกุารสหกรณ ์นาํเสนอว่า ตามขอ้บงัคับสหกรณข์องสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการ

สาํนักงานอัยการสูงสุด จํากัด ข้อ 95 ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก

ผู้ทรงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ
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รายละเอยีด
ผูู้ต้รวจสอบกิจการผู้า่นการอบรมการตรวจสอบกิจการ

นางพรสรุยี ์ พลสมบัีติิ นางอุบีลรตัิน ์ ลิ�มสวัสดิ�

รายช่�อผูเ้สนอติรวจสอบีกิจการ 
การเขา้ปฏิิบีติัิงาน

เข้าติรวจสอบีกิจการทุกเด่อน
เด่อนละไมน่อ้ยกว่า 2 – 4 วัน

เข้าติรวจสอบีกิจการทุกเด่อน 
เด่อนละไมน่อ้ยกว่า 2 วัน

การรายงานผลการติรวจสอบี เสนอรายงานการติรวจสอบีและ
เขา้รว่มประชุมกับีคณะกรรมการ
ดำาเนนิการรายเด่อน

เสนอรายงานการติรวจสอบีและ
เขา้รว่มประชุมกับีคณะกรรมการ
ดำาเนนิการรายเด่อน

ผูช้ว่ยผูต้ิรวจสอบีกิจการ 2 คน (ผ่านการอบีรมหลักสูติร
ผู้ติรวจสอบีกิจการขั�นพ่�นฐาน
ป ี2560)

2 คน  (ผ่านการอบีรมหลักสูติร 
ผูต้ิรวจสอบีกิจการป ี2559)

ค่าธรรมเนียม 96,000 บีาท 100,000 บีาท

ผา่นการอบีรมหลักสูติร 1.ผู้ติรวจสอบีกิจการประเภท
ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ / เ ค ร ดิ ติ 
ยูเนี�ยน ระดับีต้ิน จากกรมติรวจ
บีัญชีสหกรณ์ (ประกาศให้ไว้  
ณ วันที� 4 พฤษภาคม 2554)
2.ผู้ติรวจสอบีกิจการสหกรณ์
ระดับีมาติรฐาน จากกรมติรวจ
บีัญชีสหกรณ์ (ประกาศให้ไว้ ณ 
วันที� 24 มิถีนุายน 2555)
3. ผู้ติรวจสอบีกิจการสหกรณ์
ขั�นกลาง จากเขติพ่�นที�สหกรณ์
สมาชิก ชสอ.กรุงเทพมหานคร
พ่�นที� 2 (ประกาศให้ไว้ ณ วันที� 
16 สิงหาคม 2561)

1.การติรวจสอบีกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างผู้ชำานาญการ
รุ่น  13 คณะเศรษฐศาสติร์
มหาวิทยาลัยเกษติรศาสติร์  
ป ีพ.ศ. 2556
2.ผู้ติรวจสอบีกิจการขั�นพ่�นฐาน 
(หลักสูติร 1) สำานักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ่�นที� 
1 ปี พ.ศ. 2561 (ประกาศให้ไว้  
ณ วันที� 2 สงิหาคม 2562)

เศรษฐศาสติร์การสหกรณ์ กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับีสหกรณ์ และมีคณุสมบัีติิเป็นผูผ้า่นการอบีรม

การติรวจสอบีกิจการจากกรมติรวจบัีญชีสหกรณ์ หร่อหน่วยงานอ่�นที�ได้รบัีการรับีรองหลักสูติร

จากรมติรวจบีัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้ิองห้ามของผู้ติรวจสอบีกิจการติามระเบีียบี 

นายทะเบียีนสหกรณ์ จำานวน 1 คน เปน็ผูต้ิรวจสอบีกิจการของสหกรณ ์และข้อ 96 ผู้ติรวจสอบี

กิจการอยูใ่นติำาแหนง่ได้มกีำาหนดสองปีทางบีญัชสีหกรณ์

  จึงขอเสนอที�ประชุมว่า มผีูเ้สนอเขา้ติรวจสอบีกิจการสหกรณ ์จำานวน 2 ราย ดังนี�

  1.  นางพรสุรยี ์  พลสมบีติัิ

  2.  นางอุบีลรตัิน ์  ลิ�มสวัสดิ�

รายละเอยีดที�นำามาพจิารณา ดังนี�
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รายละเอยีด
ผูู้ต้รวจสอบกิจการผู้า่นการอบรมการตรวจสอบกิจการ

นางพรสุรยี ์ พลสมบีติัิ นางอุบีลรตัิน ์ ลิ�มสวัสดิ�

ผลการติรวจสอบี
สหกรณอ์อมทรัพยที์�ผา่นมา

1.สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
สำานักงานอัยการสูงสุด จำากัด 
(ปี 2539 ถึีงป ี2545 และ 2549 
ถึีงปัจจุบีนั)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ 
จำากัด (ป ี2547 ถึีงปปีจัจุบีนั)

2.สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กร
อิสระ จำากัด (ปี  2558 ถึีงปี
ปัจจุบีนั)

3.สหกรณ์ออมทรัพย์บีริษัทห้อง
ปฏิิบีัติิการกลาง (ประเทศไทย) 
จำากัด (ปี 2561 ถึีงปปีจัจุบีนั)

4.สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที�
องค์การค้าของคุรุสภา จำากัด 
(ปี 2563)

มติที�ประชุม

 4.7 การเลือกตั�งกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ชุดที� 45 ประจำาปี 2564

  เลขานุการฯ นำาเสนอว่าด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที� 44 จะครบีวาระ 

การดำารงติำาแหนง่ ดังนี� จึงคงมกีรรมการที�ยงัดำารงติำาแหนง่อยู ่7 คน ประกอบีด้วย 

   กรรมการที�คงเหลือ จำานวน 7 ท่าน

   1. นายวงศส์กลุ กิติติิพรหมวงศ์ ประธานกรรมการ

   2. นายโสภณวิชญ ์ มณโีรจน ์ รองประธานกรรมการ 

   3.  นายสงิหช์ยั ทนนิซัอ้น รองประธานกรรมการ

   4.  นายมนต์ิชยั บีอ่ทรัพย ์ รองประธานกรรมการ

   5.  นางณฐนน แก้วกระจ่าง กรรมการและผู้ชว่ยเหรัญญิก

   6.  นายนนัทวัชร ์ สพุฒันานนท์ กรรมการและเลขานกุาร

  7.  นายรชัต์ิเทพ ดีประหลาด กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
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  ดังนั�น คณะกรรมการดำาเนินการจึงต้ิองจัดให้มกีารเล่อกตัิ�งคณะกรรมการดำาเนินการ 

จากสมาชกิ เขา้ดำารงติำาแหนง่เปน็คณะกรรมการดำาเนนิการในชุดที� 45 จำานวน 6 คน โดยเปน็

กรรมการ 6 คน ติามพระราชบัีญญัติิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาติรา 40 และข้อบัีงคับีสหกรณ์  

ออมทรพัยข์า้ราชการสำานกังานอัยการสูงสดุ จำากัด ขอ้ 66 และเพ่�อให้การเล่อกตัิ�งเปน็ไปด้วย 

ความเรียบีร้อยและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม สหกรณ์ฯ จึงได้มีประกาศ ฉบีับีที�  

1/2564 ลงวันที� 15 มกราคม 2564 แจ้งวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 และการย่�น 

ใบีสมัครเข้าเป็นกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ฯ ทดแทนผูพ้้นวาระให้สมาชิกผูป้ระสงค์จะเข้ารับี

การเล่อกตัิ�งเปน็กรรมการดำาเนนิการสหกรณฯ์ เสนอช่�อเฉพาะตินเองหรอ่เปน็ทีม พร้อมลายมอ่

ช่�อสมาชิกผู้รับีรอง จำานวน 5 คน ล่วงหน้าเช่นเดียวกับีในปีที�ผ่านมา และมีผู้เสนอช่�อเข้ารับี 

เล่อกตัิ�งจำานวน 7 คน ดังนี� โดยจะให้สมาชิกทำาการเล่อกตัิ�งโดยการลงคะแนนลับีในที�ประชุมใหญ ่

สามญัประจำาป ี2563 ติามประกาศสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสำานกังานอัยการสูงสุด จำากัด 

ฉบีบัีที� 1/2564 ลงวันที� 15 มกราคม 2564 เร่�อง แจ้งวันประชุมใหญป่ระจำาป ี2563 และการ

ย่�นใบีสมัครเข้าเป็นกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ และได้ประกาศรายช่�อผู้ได้รับีการเสนอช่�อ 

ให้ทราบีโดยทั�วกันแล้ว

   ในขั�นติอนแรก จึงขอให้ที�ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีพิจารณาเล่อกสมาชิกที�อยู ่ 

ในที�ประชุมจำานวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการสักขีพยานการเล่อกตัิ�ง และจะได้ดำาเนินการ 

เล่อกตัิ�งกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ฯ ต่ิอไป

มติที�ประชุม 



ประกาศ
สหกรณ์์ออมทรพัย์ข์้า้ราชการสำานัักงานัอัย์การสงูสดุ จำำากัด

เร่�อง ประกาศราย์ช่�อผูู้ส้มคัรเป็นักรรมการดำาเนิันัการ ชุดท่� 45

	 	 ตามประกาศสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการสำานัักงานัอัย์การสูงสุด	 จำำากัด	 ฉบัับัท่� 

1/2564	ลงวัันัท่�	 15	มกราคม	 2564	 เร่�อง	 แจ้ำงวัันัประชุมใหญ่่สามัญ่ประจำำาปี	 2563	 และ 

การย์่�นัใบัสมัครเข้้าเป็นักรรมการดำาเนัินัการสหกรณ์์	 ชุดท่�	 45	กำาหนัดให้ม่การเสนัอราย์ช่�อ 

สมาชกิผูู้เ้ข้า้รบััเล่อกตั�งเปน็ักรรมการดำาเนันิัการ	ชุดท่�	45	ล่วังหนัา้โดย์ใหส้ง่ใบัสมคัรเสนัอราย์ช่�อ 

ณ์	สหกรณ์อ์อมทรัพย์ข์้า้ราชการสำานักังานัอัย์การสงูสุด	จำำากัด	ภาย์ในัวัันัท่�	8	กมุภาพันัธ์์	2564	

เพ่�อตรวัจำสอบัคุณ์สมบััติและจำะประกาศราย์ช่�อผูู้้สมัครเป็นักรรมการดำาเนิันัการ	 ชุดท่�	 45	 

ภาย์ในัวัันัจัำนัทร์ท่�	15	กุมภาพนััธ์	์2564	นัั�นั

	 	 บััดน่ั�	คณ์ะกรรมการจัำดการเล่อกตั�งฯ	 ได้ดำาเนัินัการตรวัจำสอบัคุณ์สมบััติข้องสมาชิก 

ผูู้้สมัครเข้้าเป็นักรรมการดำาเนัินัการ	 ชุดท่�	 45	 เร่ย์บัร้อย์แล้วั	 จึำงข้อประกาศราย์ช่�อหมาย์เลข้

ประจำำาตัวั	ผูู้้เข้า้รบััการเล่อกตั�งท่�มค่ณุ์สมบัติัครบัถ้้วันั	เร่ย์งตามลำาดับัการย์่�นัใบัสมคัร	ดังนั่�

      ช่�อ – นัามสกลุ หมาย์เลข้ประจำำาตััว

	 	 1.	 นัาย์พรชยั์	 ชลวัาณิ์ชกลุ	 1

	 	 2.	 นัาย์กรุณ์า	 พนััธุ์เ์พช็ร	 2

	 	 3.	 นัาย์ย์รรย์ง	 เดชภิรตันัมงคล	 3

	 	 4.	 นัาย์สำาราญ่	 หวัังกุศล	 4

	 	 5.	 นัางวัรรณ์า	 ศภุศกัดิ�โชติวิัช	 5

	 	 6.	 นัางสาวัรัตนัา	 วังค์ทะ	 6

	 	 7.	 นัางศรอุ่ดม	 คงด่	 7

	 	 ประกาศ	ณ์	วัันัท่�	15	กมุภาพนััธ์	์2564	

    (นัาย์วงศส์กลุ กิตัติัพรหมวงศ)์

    ประธ์านักรรมการ

	 	 	 	 สหกรณ์อ์อมทรัพย์ข์้า้ราชการสำานักังานัอัย์การสูงสุด	จำำากัด
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รายชื�อผูู้ส้มคัรเขา้รบัการเลือกตั�ง 
เป็นกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ชุดที� 45

นางวรรณา ศุภศกัดิ�โชติวิช นางสาวรตันา วงค์ทะ นางศรอุีดม คงดี

นายพรชัย ชลวาณิชกลุ

นายยรรยง เดชภิรตันมงคล

นายกรุณา พนัธ์ุ์เพช็ร

นายสำาราญ หวังกศุล

1เบีอร์

3เบีอร์

5เบีอร์ 6เบีอร์ 7เบีอร์

2เบีอร์

4เบีอร์
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 4.8  พจิารณาเรื่อง การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสข์องสหกรณ์ฯ
  เลขานกุารสหกรณฯ์ นำาเสนอว่า สบ่ีเน่�องจากมติิที�ประชุมใหญส่ามญัประจำาป ี2562 

ได้อนมุติัิงบีประมาณ จำานวน 2.5 ล้านบีาท เพ่�อสหกรณฯ์ ดำาเนนิงานโครงการพัฒนาระบีบีงาน

และแอปพลิเคชันสำาหรับีสหกรณ์ โดยมีวัติถุประสงค์เพ่�อพัฒนาระบีบีบีริหารจัดการสหกรณ์

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที�ได้มาติรฐาน ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยสมาชิกสามารถ

ใชบ้ีรกิารในการติรวจสอบีสทิธิแ์ละขอ้มลูสว่นตัิวได้อยา่งถกูต้ิอง สะดวก รวดเร็ว ในการติิดต่ิอ

ส่�อสารกับีสหกรณ์ โดยผ่านระบีบีแอปพลิเคชันม่อถ่อ และสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

สำานกังานอัยการสงูสดุ จำากัด ได้จัดจ้างบีรษัิท ไอโซแคร์ ซสิเติมส์ จำากัด จัดทำาโปรแกรมระบีบี

งานสหกรณ์ดังกล่าว ซึ�งเม่�อการดำาเนินงานติามโครงการฯ แล้วเสร็จ จะสามารถอำานวยความ

สะดวกให้แก่สมาชิก โดยให้สมาชิกสามารถติรวจสอบีข้อมูลของตินเองในการทำาธุรกรรม

กับีสหกรณ์ฯ ผ่านทางเว็บีไซต์ิของสหกรณ์ (เช่น สมาชิกสามารถดูข้อมูลส่วนตัิว จำานวนเงิน

ค่าหุ้น เงินรับีฝาก รายการเรียกเก็บีเงินกู้และดอกเบีี�ย ข้อมูลผู้ค�าประกัน ข้อมูลเงินปันผล

และเฉลี�ยค่น เป็นต้ิน) รวมทั�งสมาชิกสามารถเรียกพิมพ์ใบีเสร็จรับีเงินด้วยตินเองผ่านระบีบี

เพ่�อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและสามารถติรวจสอบีความถูกต้ิองของข้อมูลการทำาธุรกรรมกับี

สหกรณฯ์ ได้ติลอดเวลา ซึ�งการใหส้มาชกิเรยีกพมิพใ์บีเสรจ็รบัีเงินผา่นทางเว็บีไซต์ิของสหกรณ์

ถ่อเป็นการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ�ง ซึ�งกรมติรวจบัีญชีสหกรณ์ได้กำาหนด

วิธปีฏิบีติัิไว้ติามหนงัสอ่กรมติรวจบีญัชสีหกรณ ์ที� กษ 0404/ว 38 ลงวันที� 16 เมษายน 2558 

ให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ต้ิองนำาเสนอที�ประชุมใหญเ่พ่�อพิจารณาให้ความเห็นชอบี

การทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ฯ ดังกล่าวก่อน แล้วจึงใหก้ำาหนดระบีบีการควบีคมุ

ภายในด้านการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์และมาติรการรักษาความปลอดภัย

การใช้งานระบีบีเคร่อข่ายคอมพิวเติอร์ของสหกรณ์ที�เหมาะสมและรัดกุม รวมถึงกำากับีดูแล

ให้เจ้าหน้าที�สหกรณ์ปฏิบัีติิอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบีัติิให้เป็นไปติามระเบีียบีนายทะเบีียน

สหกรณ์ว่าด้วยมาติรฐานขั�นติ�าในการควบีคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำาหรับี

สหกรณ์และกลุ่มเกษติรที�ใช้โปรแกรมระบีบีัญชีคอมพิวเติอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553 

ต่ิอไป

  ดังนั�น เพ่�อให้เป็นไปติามแนวทางที�กรมติรวจบีัญชีสหกรณ์กำาหนดไว้ในเร่�องการ

ทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิสข์องสหกรณ ์

  จึงเสนอที�ประชุมเพ่�อพิจารณาให้ความเห็นชอบีการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ของสหกรณ์ฯ ติามโครงการการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ฯ เพ่� อจะได้

ดำาเนนิการขั�นติอนที�กำาหนดไว้ติามหนงัสอ่ กรมติรวจบีญัชสีหกรณ ์ที� กษ 0404/ว 38 ลงวันที� 

16 เมษายน 2558 ใหค้รบีถ้วนต่ิอไป

มติทีป่ระชุม
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ระเบยีบวาระที� 5

เรื�องอื�น ๆ

มติที�ประชุม
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ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการสำานักงานอัยการสงูสดุ จำากัด

ว่าด้วยวิธ์กีารเลือกตั�งคณะกรรมการดำาเนินการ พ.ศ. 2561

………………………………….

  โดยที�เป็นการสมควรกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารเล่อกตัิ�งคณะกรรมการดำาเนนิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำานักงานอัยการสูงสุด จำากัด เพ่�อให้เป็นแนวทางปฏิิบีัติิในการ

เล่อกตัิ�งคณะกรรมการดำาเนนิการฯ

  อาศยัอำานาจติามความในขอ้บีงัคับีของสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสำานกังานอัยการ

สงูสดุ จำากัด ขอ้ 72 (8) และมติิที�ประชุมใหญส่ามญัประจำาป ี2560 เม่�อวันที� 28 กมุภาพันธ์ 

2561 เห็นชอบีให้กำาหนดระเบีียบีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำานักงานอัยการสูงสุด จำากัด

คณะกรรมการดำาเนินการฯ จึงกำาหนดระเบีียบีว่าด้วยวิธีการเล่อกตัิ�งกรรมการดำาเนินการ 

พ.ศ. 2561 ไว้ดังนี�

  ขอ้ 1 ระเบียีบีนี�เรยีกว่า “ระเบียีบีสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสำานกังานอัยการสงูสดุ 

จำากัด ว่าด้วยวิธกีารเล่อกตัิ�งคณะกรรมการดำาเนนิการ พ.ศ. 2561”

  ขอ้ 2 ระเบียีบีนี� ใหใ้ชบ้ีงัคับีตัิ�งแต่ิวันที�ประกาศเปน็ต้ินไป

  ขอ้ 3 ในระเบียีบีนี�

  สหกรณ ์หมายความว่า สหกรณอ์อมทรัพยข์า้ราชการสำานกังานอัยการสูงสุด จำากัด

  ประธานกรรมการ หมายความว่า ประธานกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ขา้ราชการสำานกังานอัยการสงูสดุ จำากัด

  ประธานกรรมการจัดการเล่อกตัิ�ง หมายความว่า กรรมการดำาเนนิการสหกรณที์�ได้รบัี

การแต่ิงตัิ�งจากคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ ์ให้เปน็ประธานกรรมการจัดการเล่อกตัิ�ง

  กรรมการ หมายความว่า กรรมการดำาเนินการสหกรณ์และ/หร่อสมาชิกสหกรณ์

ที�ได้รับีการแต่ิงตัิ�งจากคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ให้เป็นกรรมการจัดการเล่อกตัิ�ง และ

รวมถึีงผู้แทนสมาชิกที�ได้รับีความเห็นชอบีจากสมาชิกที�อยู่ในที�ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี

ใหเ้ปน็กรรมการสกัขพียานการเล่อกตัิ�ง

  เจ้าหน้าที� หมายความว่า เจ้าหน้าที�สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำานักงานอัยการ

สงูสดุ จำากัด ที�ได้รบัีมอบีหมายใหเ้ปน็เจ้าหนา้ที�ดำาเนนิการเล่อกตัิ�ง
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  ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการจัดการเล่อกตัิ�งคณะหนึ�ง ประกอบีด้วย ประธานกรรมการ

จัดการ เล่อกตัิ�งหนึ�งคน และกรรมการอีกไมน่อ้ยกว่า 4 คน แต่ิไมเ่กิน 8 คน เพ่�อดำาเนนิการจัดการ

เล่อกตัิ�งกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ในการประชุมใหญฯ่ ที�มกีารเล่อกตัิ�งกรรมการดำาเนนิการ

สหกรณ์ ให้เปน็ไปด้วยความถูีกต้ิอง เรียบีรอ้ย บีริสุทธิ�และยุติิธรรม

  ให้สมาชิกที�อยู่ในที�ประชุมใหญ่ฯ ในวาระการพิจารณาเล่อกตัิ�งคณะกรรมการ 

ดำาเนินการ ให้ความเห็นชอบีสมาชิกที�อยูใ่นที�ประชุมขณะนั�น จำานวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ

สกัขพียานการเล่อกตัิ�ง

  กรรมการติามข้อ 1 จะเป็นผูส้มคัรรบัีเล่อกตัิ�งเปน็กรรมการดำาเนนิการสหกรณใ์นการ

ประชุมใหญฯ่ ในครั�งนั�นไมไ่ด้ 

  ใหค้ณะกรรมการจัดการเล่อกตัิ�งมอีำานาจ หน้าที�ทั�งปวงเกี�ยวกับีการจัดประชุมใหญ่ฯ 

และการเล่อกตัิ�งกรรมการดำาเนนิการสหกรณ ์ติลอดจนการแก้ไข/ชี�ขาดปญัหาทั�งปวงที�เกิดขึ�น 

รวมถึีง การใช้จ่ายงบีประมาณในการประชุมใหญฯ่ ไมเ่กินวงเงินงบีประมาณที�ได้รบัีอนุมติัิจาก

ที�ประชุมใหญฯ่

  ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการจัดการเล่อกตัิ�งพิจารณามอบีหมายหน้าที�และความ 

รบัีผดิชอบีใหก้รรมการและเจ้าหน้าที� ดังนี�

   (1) เป็นกรรมการติรวจรายช่�อผู้มีสิทธิเล่อกตัิ�ง เพ่�อติรวจสอบีรายช่�อผู้มีสิทธิ

เล่อกตัิ�ง และจ่ายบัีติรเล่อกตัิ�งให้ผูม้สีทิธเิล่อกตัิ�งที�ติรวจสอบีถีกูต้ิองแล้ว

   (2) เป็นกรรมการควบีคุมหีบีบัีติรเล่อกตัิ�ง เพ่�อติรวจสอบีความเรียบีร้อย  

ของหีบีบีตัิรเล่อกตัิ�ง และจำานวนบัีติรเล่อกตัิ�งในหบีีบัีติรเล่อกตัิ�ง

   (3) เปน็กรรมการติรวจนับีคะแนน เพ่�อติรวจนบัีคะแนนจากบัีติรเล่อกตัิ�ง

   (4) งานอ่�น ๆ ที�ประธานกรรมการจัดการเล่อกตัิ�งมอบีหมายแก่กรรมการ  

เปน็รายบุีคคล และการมอบีหมายหน้าที�ต่ิาง ๆ แก่เจ้าหนา้ที�

  ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการจัดการเล่อกตัิ�งกำากับี ดแูลการดำาเนินการเล่อกตัิ�งกรรมการ

ดำาเนนิการสหกรณใ์หเ้ปน็ไปติามระเบียีบีนี�

  ข้อ 7 ประธานกรรมการจัดการเล่อกตัิ�งอาจเชิญบุีคคลภายนอกที�เข้าร่วมประชุม  

เชน่ ผูแ้ทนจากสว่นราชการที�เกี�ยวข้อง ฯลฯ เปน็สักขีพยานในการเล่อกตัิ�ง
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  ข้อ 8 ให้เจ้าหน้าที�จัดอุปกรณ์ เคร่�องม่อเคร่�องใช้ในการลงคะแนน และการติรวจ

นบัีคะแนนไว้ใหพ้รอ้มก่อนดำาเนนิการเล่อกตัิ�ง

  ข้อ 9 ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ให้ประธานกรรมการประกาศแจ้งวัน

ประชุมใหญ ่และการย่�นใบีสมคัรเขา้รบัีการเล่อกตัิ�งเปน็กรรมการดำาเนนิการดำาเนนิงานสหกรณ์

ใหส้มาชกิทราบีก่อนการประชุมใหญไ่มน่อ้ยกว่า 30 วัน ทั�งนี� ใหป้ระธานกรรมการกำาหนดเวลา

การรบัีสมคัรเจ้าหนา้ที� และสถีานที�รบัีสมคัรไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย 

  สมาชกิที�ประสงค์จะสมคัรรบัีเล่อกตัิ�งเปน็กรรมการดำาเนนิการสหกรณ ์ใหย้่�นใบีสมคัร 

ต่ิอเจ้าหนา้ที�ติามประกาศของประธานกรรมการ โดยมผีูร้บัีรองไมน่อ้ยกว่า 5 คน ซัึ�งเปน็สมาชกิ

สหกรณ์

  ขอ้ 10 ในระหว่างการเปดิรบัีสมคัร เจ้าหนา้ที�ต้ิองติรวจสอบีคณุสมบีติัิและหลักฐาน

ของผู้สมัครให้เสร็จสิ�นก่อนเวลาปิดสมัคร และจัดให้มีหมายเลขประจำาตัิวผู้สมัครรับีเล่อกตัิ�ง

เรียงติามลำาดับีการส่งใบีสมัครก่อนหร่อหลัง หากมีผู้สมัครรับีเล่อกตัิ�งส่งใบีสมัครพร้อมกัน 

ใหเ้จ้าหน้าที�จัดใหผู้ส้มคัรที�สง่ใบีสมคัรพรอ้มกันจับีฉลากหมายเลขประจำาตัิวผูส้มคัรรับีเล่อกตัิ�ง

เรยีงติามลำาดับีต่ิอเน่�องจากหมายเลขประจำาตัิวผู้สมคัรรบัีเล่อกตัิ�งที�ได้ออกให้แล้ว

  กรณีมีผู้สมัครเป็นคณะ ให้เรียงลำาดับีหมายเลขผู้สมัครรับีเล่อกตัิ�งเรียงติามลำาดับี

ต่ิอเน่�องจากหมายเลขผูส้มคัรรบัีเล่อกตัิ�งที�ได้ออกให้แล้วจนครบีผู้สมคัรในคณะ

  ข้อ 11 การประกาศรายช่�อและหมายเลขประจำาตัิวผู้สมัครรับีเล่อกตัิ�งให้ประกอบี

ด้วย ช่�อ-นามสกุลของผู้สมัครรับีเล่อกตัิ�ง โดยจัดติิดป้ายประกาศไว้ในสถีานที�อันเหมาะสม

ที�ผู้มีสิทธิเล่อกตัิ�งสามารถีติรวจดูรายช่� อและหมายเลขประจำาตัิวผู้สมัครรับีเล่อกตัิ�งได้

โดยสะดวกและชดัเจน หรอ่โดยชอ่งทางการประชาสัมพันธ์อ่�น ๆ 

  ขอ้ 12 ในกรณมีผีูส้มคัรจะขอถีอนตัิวจากการสมคัรรับีเล่อกตัิ�ง ให้ทำาเปน็หนงัส่อย่�น

ต่ิอประธานกรรมการการเล่อกตัิ�งก่อนวันเล่อกตัิ�งไม่น้อยกว่า 5 วันทำาการ เพ่�อให้เจ้าหน้าที�

มเีวลาดำาเนนิการประชาสมัพนัธใ์หส้มาชกิผูม้สิีทธิเล่อกตัิ�งทราบี

  ขอ้ 13 ให้เจ้าหน้าที�สง่มอบีบีตัิรเล่อกตัิ�งและหบีีบีตัิรเล่อกตัิ�งที�เติรยีมไว้ใหแ้ก่ประธาน

กรรมการการเล่อกตัิ�งและกรรมการที�เกี�ยวขอ้ง ก่อนเริ�มดำาเนนิการลงคะแนนเล่อกตัิ�ง 

  ขอ้ 14 ใหป้ระธานกรรมการเล่อกตัิ�งและ/หรอ่เลขานกุารคณะกรรมการการเล่อกตัิ�ง

ลงช่�อของตินลงบีนบีตัิรเล่อกตัิ�งทกุฉบีบัี
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  ข้อ 15 บีตัิรเล่อกตัิ�งต่ิอไปนี�ให้ถ่ีอว่าเปน็บัีติรเสยี

  (1) บัีติรปลอม บีัติรที�ไม่มีลายม่อช่�อประธานกรรมการการเล่อกตัิ�ง และ/หร่อ

เลขานุการคณะกรรมการการเล่อกตัิ�ง

  (2) บัีติรที�ทำาเคร่�องหมายเล่อกตัิ�งเกินจำานวนกรรมการดำาเนินการที�จะพึงเล่อกตัิ�ง 

ในคราวนั�น

  (3) บัีติรที�มิได้ทำาเคร่�องหมาย หร่อทำาเคร่� องหมายผิดไปจากที�คณะกรรมการ  

การเล่อกตัิ�งได้กำาหนดไว้

  ข้อ 16 ใหผู้ม้สีทิธลิงคะแนนเล่อกตัิ�งนำาบีตัิรขา้ราชการหร่อบัีติรประชาชนหร่อบัีติรอ่�น

ที�ทางราชการออกให้ (ต้ิองมีรูปถ่ีายติิดบีัติร) มาแสดงตินต่ิอกรรมการ/เจ้าหน้าที�ติรวจรายช่�อ 

ผู้ใช้สิทธิเล่อกตัิ�งเพ่�อรับีบีัติรลงคะแนน เม่�อเจ้าหน้าที�ติรวจบีัญชีรายช่�อและหลักฐานถีูกต้ิอง

และจัดใหผู้ม้สีทิธิเล่อกตัิ�งลงลายมอ่ช่�อแล้ว จึงมอบีบัีติรเล่อกตัิ�งให ้1 ฉบีบัี เพ่�อใช้ลงคะแนน

  ในกรณีที�มผีูทั้กท้วงหรอ่กรณเีป็นที�สงสยัว่าผูม้าแสดงตินนั�นมใิชผู่ม้สีทิธเิล่อกตัิ�ง ติาม

บีัญชีรายช่�อผู้มีสิทธิเล่อกตัิ�ง กรรมการ/เจ้าหน้าที�ติรวจรายช่�อผู้ใช้สิทธิเล่อกตัิ�งประจำาหน่วย

จะขอให้ผู้นั�นแสดงหลักฐานแสดงตัิวประกอบีการวินิจฉัยจนเป็นที�พอใจก่อนที�จะมอบีบีัติร

เล่อกตัิ�งใหแ้ก่ผูน้ั�น และให้บีนัทึกคำาวินจิฉยัพร้อมด้วยเหติผุลไว้ในบีญัชรีายช่�อผูม้สีทิธเิล่อกตัิ�ง  

ทั�งในกรณีที�มอบีและไมม่อบีบีตัิรเล่อกตัิ�งให ้

  ข้อ 17 เม่�อผู้มีสิทธิเล่อกตัิ�งได้รับีบัีติรเล่อกตัิ�งแล้ว ให้เดินเข้าไปในคูหาลงคะแนน  

ที�ได้จัดไว้เพ่�อทำาเคร่�องหมายติามที�กำาหนดในบีัติรเล่อกตัิ�ง แล้วนำาบีัติรเล่อกตัิ�งไปหย่อนบีัติร 

ลงในหีบีบีตัิรเล่อกตัิ�งที�จัดไว้

   การใช้สิทธิเล่อกตัิ�งเป็นสิทธิเฉพาะตัิวของสมาชิก จะมอบีหมายให้บุีคคลอ่�นใช้สิทธิ

แทนตินไมไ่ด้ และสมาชิกที�อยูใ่นที�ประชุมใหญเ่ท่านั�นที�มสิีทธิลงคะแนนเล่อกตัิ�ง

  ข้อ 18 ในระหว่างเปิดการลงคะแนนจนถึีงเวลาที�กำาหนด ห้ามมิให้เปิดหีบีบัีติร 

เล่อกตัิ�ง เว้นแต่ิเม่�อมีความจำาเป็นอันหลีกเลี�ยงไม่ได้ และต้ิองได้รับีอนุญาติจากประธาน

กรรมการการเล่อกตัิ�ง และการเปิดจะต้ิองกระทำาโดยเปดิเผย

  ข้อ 19 เม่�อหมดเวลาลงคะแนนเล่อกตัิ�ง ให้ประธานกรรมการการเล่อกตัิ�งประกาศ

ปิดการลงคะแนนและสมาชิกไม่มีสิทธิที�จะหย่อนบีัติรเล่อกตัิ�งอีกนับีแต่ิมีการประกาศ 

ปดิการลงคะแนน



รายงานกิจการประจําป 256384

  ข้อ 20 เม่�อปิดการลงคะแนนแล้ว ให้ประธานกรรมการการเล่อกตัิ�งเปิดหีบีบีัติร

เล่อกตัิ�งเพ่�อนับีคะแนนโดยเปิดเผยในที�ประชุมใหญ่โดยไม่ชักช้า และต้ิองนับีคะแนนให้เสร็จ

ในรวดเดียวจะเล่�อนหรอ่ประวิงเวลาไมไ่ด้

  ขอ้ 21 ในการนับีคะแนน ให้กรรมการผูท้ำาหนา้ที�ควบีคมุหบีีบีตัิรเล่อกตัิ�ง และกรรมการ 

ผูท้ำาหนา้ที�ติรวจนบัีคะแนน ปฏิิบีติัิดังนี�

   (1) ให้กรรมการผู้ทำาหน้าที�ควบีคุมหีบีบีัติรเล่อกตัิ�งมอบีหีบีบีัติรให้ประธาน

กรรมการการเล่อกตัิ�งเป็นผู้ไขกุญแจเปิดหีบีบีัติรเล่อกตัิ�ง และให้มอบีหีบีบีัติรเล่อกตัิ�ง 

แก่กรรมการผูท้ำาหนา้ที�ติรวจนบัีคะแนน เพ่�อทำาการนบัีคะแนนบีตัิรเล่อกตัิ�ง

   (2) ให้กรรมการผูท้ำาหน้าที�ติรวจนบัีคะแนนและเจ้าหนา้ที�ทำาการนับีคะแนนและ

ประมวลผลคะแนนจากบีัติรเล่อกตัิ�งจนหมด แล้วให้คว�าหีบีบีัติรเล่อกตัิ�งต่ิอหน้าผู้สมัครและ

ผู้มีสิทธิเล่อกตัิ�ง เพ่�อแสดงว่าไม่มีบัีติรเล่อกตัิ�งเหล่ออยู่ในหีบีบีัติรเล่อกตัิ�งอีก แล้วแจ้งผลให้

ประธานกรรมการการเล่อกตัิ�งทราบีโดยไมช่กัชา้ 

  ขอ้ 21/1 ในการนบัีคะแนน คณะกรรมการจัดการเล่อกตัิ�งโดยความเห็นชอบีของคณะ

กรรมการฯ อาจนำาวิธกีารนบัีคะแนนด้วยเคร่�องนบัีคะแนนอิเล็กทรอนกิสม์าใชใ้นการนบัีคะแนน

ให้เกิดความรวดเร็วก็ได้ ทั�งนี� หากนำาวิธีการนับีคะแนนด้วยเคร่�องนับีคะแนนอิเล็กทรอนิกส์

มาใช้ ให้คณะกรรมการจัดการเล่อกตัิ�งกำาหนดวิธีการในการนับีคะแนนด้วยเคร่�องนับีคะแนน

อิเล็กทรอนกิส ์แล้วประกาศใหส้มาชกิทราบีในประกาศสหกรณ ์ติามขอ้ 9

  ในการดำาเนนิการเล่อกตัิ�งในครั�งดังกล่าว ให้งดใชร้ะเบียีบีขอ้ 13 ขอ้ 14 ข้อ 15 ขอ้ 17 

ขอ้ 18 ขอ้ 19 ขอ้ 20 ขอ้ 21 ขอ้ 23 ขอ้ 24 และขอ้ 25 ในครั�งที�กำาหนดให้มกีารนบัีคะแนนด้วย

เคร่�องนบัีคะแนนอิเล็กทรอนกิส์

  ขอ้ 22 ใหก้รรมการผูท้ำาหนา้ที�กรรมการสักขพียานควบีคมุการติรวจนบัีคะแนนและ

การประมวลผลโดยติลอด

  ข้อ 23 หากมีบีัติรเสียให้จัดแยกไว้ โดยให้กรรมการผู้ทำาหน้าที�ติรวจนับีคะแนนและ

กรรมการสกัขพียานลงลายมอ่ช่�อกำากับีไว้ไมน้่อยกว่า 2 คน

  ขอ้ 24 การวินจิฉยัว่าเปน็บีตัิรเสียหรอ่ไม ่ใหเ้ปน็อำานาจของกรรมการผูท้ำาหนา้ที�ติรวจ

นับีคะแนนและกรรมการสักขีพยานร่วมกันวินิจฉัย และให้ถ่ีอว่าคำาวินิจฉัยของกรรมการที�ทำา

หนา้ที�ติรวจนบัีคะแนนและกรรมการสกัขพียานเปน็ที�สุด



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำานักงานอัยการสูงสุด จำากัด 85

  ข้อ 25 เม่� อการนับีคะแนนสิ�นสุดลง ให้กรรมการที�ทำาหน้าที�ติรวจนับีคะแนน  

และกรรมการสกัขพียานทกุคนลงนามในใบีแจ้งผลการนบัีคะแนน แล้วสง่ใหป้ระธานกรรมการ

การเล่อกตัิ�งเพ่�อประกาศผล โดยให้สง่มอบีสิ�งต่ิอไปนี�ให้แก่ประธานกรรมการการเล่อกตัิ�ง

   (1) ใบีแจ้งผลการนบัีคะแนน

   (2) บัีญชรีายช่�อผูส้มคัรรบัีเล่อกตัิ�ง 

   (3) บัีติรเสียและบัีติรเล่อกตัิ�งที�ยงัไมไ่ด้ใช้

  ข้อ 26 ใหป้ระธานกรรมการการเล่อกตัิ�งประกาศรายช่�อผูไ้ด้รบัีการเล่อกตัิ�งใหส้มาชกิ

ผูม้สีทิธเิล่อกตัิ�งทราบีโดยทั�วกัน

  ข้อ 27 การประกาศรายช่�อผู้ได้รับีการเล่อกตัิ�งเป็นกรรมการดำาเนินการสหกรณ์  

ให้เรียงลำาดับีคะแนนจากมากไปหาน้อย ถ้ีาหากผู้ได้รับีการเล่อกตัิ�งมีคะแนนเท่ากันเกินกว่า

จำานวนกรรมการที�กำาหนดให้ใช้วิธีจับีฉลาก และให้ผู้ได้รับีการเล่อกตัิ�งอยู่ในติำาแหน่งได้ติาม

ความในขอ้บีงัคับีของสหกรณ ์ขอ้ 66 ตัิ�งแต่ิวันที�มกีารประกาศผลการเล่อกตัิ�งอยา่งเป็นทางการ

  ข้อ 28 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รกัษาการติามระเบียีบีนี�

   ประกาศ ณ วันที� 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 

        

 

    รอ้ยติำารวจติรี

    (พงษ์นิวัฒน์ ยุทธ์ภัณฑ์์บรภิาร)

    ประธานกรรมการ

    สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสำานักงานอัยการสูงสดุ จำากัด
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