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ผู้สูงวัยต้องเตรียมอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี

	 อีกไม่กี่ป ี	 ประเทศไทยเราก็จะมีผู ้สูงวัยจ�านวนมาก	 ถึง	 20%	 ของจ�านวนประชากร	 
ถ้าประชากรมี	 70	 ล้านคน	 เราก็จะมี	 ผู้สูงวัยถึง	 14	 ล้านคน	 ท่านผู้อ่านที่ยังอยู่ในวัยท�างาน	 คงยังเดา 
ไม่ออกว่าควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรไว้ตั้งแต่บัดนี้	 เพ่ือท่ีเม่ือตนกลายเป็นผู้สูงวัย	 จะได้มีชีวิตอยู่ 
ต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรี	 อย่างไรก็ตาม	 โดยท่ีพื้นฐานของแต่ละท่าน	 ย่อมไม่เหมือนกันบางท่านก็รวยมาก 
อยู่แล้ว	 การออมในปัจจุบันจึงไม่จ�าเป็น	 บางท่านก็มีรายได้ดีพอสมควร	 แต่ก็ยังนึกไม่ถึงว่าจะต้อง 
เตรียมตัวอย่างไรหรือยัง	 บางท่านก็ยังชักหน้าไม่ถึงหลัง	 แล้วจะมาวางแผนล่วงหน้าได้อย่างไร	 มีกิน 
มีใช้แต่ละวันหรือแต่ละเดือน	ได้ก็วิเศษแล้ว

	 ดังนั้น	 การเตรียมตัวเพื่อจะอยู ่อย่างมีศักดิ์ศรี	 เมื่อเราก�าลังย่างเข้าสู ่ในสภาพผู ้สูงวัย	 
ตามบทความนี้	 จึงอาจจะใช้ได้ส�าหรับคนบางคน	 ไม่จ�าเป็นส�าหรับบางคน	 หรืออาจจะเป็นแค่ความฝัน 
ของคนอีกจ�านวนมาก	ผู้เขียนต้องขออภัยล่วงหน้ามา	ณ	ที่นี้

	 อย่างไรก็ดี	ถ้าเราท�าไม่ได้ทุกข้อ	ขอให้ท�าให้ได้เพียงบางข้อ	ก็ยังจะผ่อนหนักเป็นเบาได้

	 สิ่งที่ผู้สูงวัย	จะมีชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมีศักดิ์ศรี	ประการแรกก็ได้	การมีสุขภาพที่ดี

	 1. สุขภาพ เป็นสิ่งจ�าเป็นประการแรกในการที่ผู้สูงวัยจะด�ารงชีวิตอยู่ต่อไปอีก	 20	 ถึง	 40	 ปี	 
ต่อจากวัยเกษียณอายุ	 (โดยท่ัวไป	 ก็	 60	 ปี)	 แต่สุขภาพนี้	 ไม่มีใครจะช่วยใครได้	 แต่ละคนจะต้อง 
สร้างสุขภาพที่ดีเอาเอง	 และรักษาสุขภาพให้คงดีต่อไปด้วยตนเอง	 หากท่านยังดื่มเหล้าหนักทุกวัน	 
สูบบุหรี่จัดทุกวัน	รับประทานอาหารไม่เลือกประเภททุกวัน	สุขภาพก็ย่อมเสื่อมโทรมไปเป็นธรรมดา
	 นอกจากนั้น	 การออกก�าลังกาย	 ย่อมเป็นสิ่งส�าคัญในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงตลอดไป 
ในวัยชรา	เราจึงจะเห็นความแตกต่างระหว่างคนอายุ	70	ปี	เดินหลังคุ้ม	ต้องอาศัยไม้เท้า	หรือรถวีลแชร์	
เพื่อไปไหนมาไหนได้	 กับอีกคนหนึ่งอายุ	 90	 ปี	 แต่ยังเดินเหินสะดวก	 ยังเล่นกีฬาบางประเภทได้	 
และเล่นอยู่เป็นประจ�า	 เช่น	 การเดินเร็วในสวนสาธารณะ	 หรือตามสโมสร	 เพ่ือรักษาสุขภาพให้แข็งแรง	
และอยู่ในวัยชราภาพได้อย่างมีศักดิ์ศรี
	 2.	 การไม่มีหนี้สิน และมีเงินออมพอสมควร เป็นสิ่งส�าคัญประการที่สอง	 ในการท่ีจะ 
ด�ารงชีวิตในวัยชราได้อย่างมีศักดิ์ศรี	 ไม่ต้องไปวิ่งเต้นหยิบยืมใคร	 ไม่ต้องคอยหลบหน้าเจ้าหนี	้ 
สามารถเดินเชิดหน้าอย่างคนมีอิสรภาพทางการเงินได้อย่างเต็มตัว
	 แต่การจะออมไว้เท่าใดนั้น	 ก็ ข้ึนอยู ่กับท่านเองเช่นกัน	 บางท่านก็อาจจะต้องมีไว ้สัก	 
10	 ล้านบาท	 แล้วออกไปอยู ่ชนบท	 ที่มีค่าครองชีพไม่แพง	 แถมยังปลูกผัก	 ปลูกหญ้า	 เล้ียงปลา	 
เลี้ยงไก่	ก็สามารถอยู่สบาย	ๆ	ไปได้จนถึงอายุ	80	ปี	หรือ	100	ปี
	 ส่วนบางท่านก็อาจจะต้องมีไว้	 50	 –	 100	 ล้านบาท	 หากใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่	 ใช้ชีวิต 
อยู่กับสังคม	 เป็นสมาชิกหรือกรรมการสมาคมต่าง	 ๆ	 เข้ากลุ่มอดีตนักศึกษาสถาบันต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าเป็น	 
วปอ.,	 สถาบันพระปกเกล้า,	 นมธ.	 ของธรรมศาสตร์,	 ภพผ.	 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 นสช.	 ของ 
สถาบันการสร้างชาติ	หรือ	วตท.	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เป็นต้น	แต่ถึงจะมีเงินออมเท่านี้	
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อาจจะยังไม่พอก็ได้	 ถ้าไม่มี	 Passive	 income	 มาเสริม	 หรือนัยหนึ่งรายได้จากการที่ลงทุนเอาไว้ 
เมื่อยามหนุ่มสาว	อาทิเช่น	ค่าเช่า	เงินปันผล	เป็นต้น
	 อย่างไรก็ตาม	 ท่านจะต้องมีอิสรภาพทางการเงิน	 ท่านจึงจะไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อน	 
บั่นทอนชีวิตของท่านให้สั้นลง
	 3.	 ประการท่ีสามก็น่าจะได้แก่	 การท�าตนไม่ให้เป็นภาระแก่ลูกหลาน	 หากผู ้สูงอายุ 
มีความหวังอยู่ว่าจะต้องพึ่งพาอาศัยลูกหลานยามแก่เฒ่า	 ก็อาจจะต้องผิดหวังและเสียใจได้ในอนาคต	 
โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมือง	 ทั้งนี้	 เพราะลูกหลานของเรา	 เขาก็มีชีวิตและภาระของเขาเอง 
อยู่แล้ว	 เช่น	 หลานต้องไปเรียนหนังสือ	 ต้องไปเข้าท�างานกลุ่ม	 ส่วนลูกก็ต้องไปท�างานหาเงินมาใช้	 
แต่ละเดือน	 และยังต้องออมไว้เพื่อครอบครัวของตนเองด้วย	 หาเวลามาดูแลท่านยาก	 ดังนั้น	 ก่อนที่ 
เราจะกลายเป็นผู ้สูงอายุ	 ก็ควรท�าใจว่าจะต้องพบสภาพเช่นน้ีในอนาคต	 จะได้เตรียมท�าใจไว้	 
และ	เตรียมสุขภาพของตนเอง ในข้อ	1	และ	อิสรภาพทางการเงิน ในข้อ	2	เอาไว้ให้ดี
	 4.	 สิ่งที่จะให้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีในวัยชราอีกประการหนึ่งก็ได้แก่	 การอยู่ได้โดยไม่ต้อง 
รบกวนใคร	 ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงโรงเรียนสามัญ	 หรือเพื่อนร่วมรุ่นในมหาวิทยาลัย	 หรือเพื่อนบ้าน	 
หรือเพื่อนร่วมสถานท่ีท�างานเดียวกัน	 แน่นอน	 การที่เราอยู่ในวัยชรา	 ก็จ�าเป็นต้องมีสังคม	 ต้องมีเพื่อน	 
ต้องมีกิจกรรมร่วมกัน	 ชีวิตจะได้ไม่เหงาหงอย	 แต่ถ้าท่านท�าตัวเป็นภาระต่อสังคม	 ต่อเพื่อน	 ฯลฯ	 
อยู่บ่อย	 ๆ	 เป็นประจ�า	 ก็สร้างความเบ่ือหน่ายให้เขาได้	 ดังนั้น	 ต้องคิดไว้เสมอ	 และเตรียมไว้เสมอว่า	 
ตนเองเป็นที่พึ่งของตนเอง	 (อัตตา	 หิ	 อัตตโน	 นาโถ)	 ท่านก็จะอยู ่ในบั้นปลายของชีวิตได้อย่าง 
ไม่ผิดหวัง	และอย่างมีศักดิ์ศรี
	 5.	 ประการสุดท้ายก็น่าจะได้แก่การท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม การท�าตนไม่ให้ว่าง 
อยู่เฉย	 ๆ	 เป็นสิ่งจ�าเป็นมากต่อการมีชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุ	 และยังเป็นยาอายุวัฒนะที่ 
จะท�าให้ท่านมีอายุยืนต่อไปอย่างมีความสุข	 ท่านอาจจะช่วยลูกเลี้ยงดูหลานที่ยังอ่อนวัยได้	 อาจจะเป็น
อาสาสมัครตามโรงพยาบาล	 หรือสภากาชาด	 อาจจะท�างานให้มูลนิธิการกุศลต่าง	 ๆ	 หรือแม้แต่การท�า
อาหารเพื่อใส่บาตรทุกวันต่ออารยะสงฆ์	 ก็นับเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์	 และสร้างบุญบารมีได้	 ส่วนท่าน 
ที่เคยเป็นประธานบริษัท	เป็น	CEO	ของธุรกิจ	หรือเคยเป็นปลัดกระทรวง	อธิบดี	หรือผู้ว่าราชการจังหวัด	
เอกอัครราชทูต	 ท่านก็มีประสบการณ์ผ่านชีวิตมามากมาย	 ก็น่าจะท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม	 
ต่อประเทศชาติ	 ในด้านการให้ความเห็นข้อเสนอแนะ	 เผยแพร่ประสบการณ์	 ก็จะนับเป็นการตอบแทน 
บุญคุณของแผ่นดินได้ต่อไป	ถึงแม้ท่านจะเข้าวัยชราภาพแล้วก็ตาม
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	 แม้แต่ท่านที่มิได้เป็นผู้บริหารรัฐกิจ	 ธุรกิจ	 หรือประชากิจใด	 ๆ	 แต่เป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว 
ของท่านเอง	 เช่น	 ท�าสวนผลไม้	 ท�าฟาร์มเลี้ยงปลา	 เลี้ยงสัตว์	 ก็ย่อมท�าประโยชน์แก่สังคม	 และ 
คนรุน่หลงัได้	 โดยเปิดโอกาสให้นกัเรยีน	 เยาวชน	 คนหนุม่สาว	 มาศกึษาเรียนรู้การท�ากสิกรรมของท่านได้ 
นับเป็นงาน	“จิตอาสา”	ที่น่ายกย่องสรรเสริญยิ่ง
	 บทความน้ี	 น่าจะสร้างแรงบันดาลใจ	 รวมทั้งเปิดวิสัยทัศน์ให้ท่านเห็นทางเดินข้างหน้า	 
และเตรียมตัวเตรียมใจได้พอสมควร	 แต่อนาคตย่อมมีอุปสรรครออยู ่	 ถึงแม้ท่านจะเตรียมการไว้ 
อย่างดีทั้ง	5	ประการข้างต้น	แต่มีอุปสรรครอกีดขวางท่านอยู่ข้างหน้าหลายอย่าง	อาทิเช่น
	 ก.	 ถูกเบียดเบียนเงินที่เก็บออมไว้ใช้ยามชรา	 ท่านอาจจะเตรียมอยู ่ต่ออีกสัก	 20	 ปี	 
แต่พอ	 5	 ปีแรก	 เงินก็หมดเสียแล้ว	 ผู ้ที่จะท�าให้เงินออมของท่านหดหายไป	 จนกลายเป็นมีเงิน 
ไม่พอใช้ยามแก่	 ก็ได้แก่ลูกหลาน พี่น้องใกล้ชิดของท่าน	 หรือมิตรสนิทของท่านเอง	 ที่จะหาทางมา
เบียดเบียนเงินของท่านอยู่เป็นประจ�า	 ไม่ว่าจะค่าเล่าเรียนหลาน	 ค่าเทอมหลาน	 หรือการยืมเงินไป 
แก้ปัญหาของตนเองแล้วไม่มีใช้คืน	 แล้วท่านก็จะต้องช�้าใจภายหลังเมื่อเงินท่านหมด	 หรือไม่มีรายได้	 
ทั้งนี้	ยังไม่นับพวกมิจฉาชีพที่มาหลอกล่อให้ท่านลงทุนแบบต่างๆ	รวมทั้งแชร์ลูกโซ่	แชร์น�้ามัน	เป็นต้น
	 ข. มีคนอื่นมาสร้างปัญหาให้ท่าน	 จะมีคนอยู่ประเภทหนึ่ง	 เมื่อตนมีทุกข์ร้อน	 หรือมีปัญหา	 
ก็หาทางถ่ายเททุกข์ร้อน	 และโยนปัญหาเหล่านั้นให้มาอยู ่กับคนอื่น	 ก็ผู ้สูงวัยนั่นแหละ	 จะเป็น 
เป้าหมายแรกของคนพวกน้ัน	 เพราะผู้สูงวัยมักจะมีใจเมตตา	 กรุณา	 มีเงินออมเก็บไว้	 และหยิบฉวย 
ได้ง่าย	 เขาก็จะมาขอให้เป็นนายประกันให้บ้าง	 ขอให้ประกันตนที่ศาลให้บ้าง	 ท้ายที่สุด	 ท่านก็จะต้อง 
เป็นคนรับใช้หนี้ของเขา	และมีชีวิตอยู่อย่างโศกเศร้าในบั้นปลายของชีวิต
	 ค.	 อุปสรรคประการท่ีสาม	 ก็ได้แก่การเอาเงินออมไปลงทุนในกิจกรรมใหม่	 ๆ	 ที่ตนไม่ถนัด	 
เอาไปเปิดร้านอาหาร		เอาไปเปิดรีสอร์ท	เอาไปเล่นหุ้นแล้วเงินก็หมดลง	เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรค
ในการที่จะท�าให้ท่าน	มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี	และมีความสุขกายสบายใจ
	 ง.	 สุขภาพที่ไม่ดี	 ก็เป็นอุปสรรคที่ส�าคัญยิ่ง	 หากท่านจะต้องไปล้างไตสัปดาห์ละ	 3	 ครั้ง	 
เดือนหนึ่ง	 ๆ	 ท่านก็จะต้องใช้เงินหลายหมื่นบาท	หากท่านต้องนอนติดเตียง	 ต้องจ้างคนมาดูแลประจ�า	 
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	 	 	 	 	 	 	 (นายศรีภูมิ		ศุขเนตร)
	 	 	 	 	 	 						หนังสือพิมพ์แนวหน้า	หน้า	2
	 	 	 	 	 	 	ฉบับวันอาทิตย์ที่	19	เมษายน	2563
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ข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด (สอ.กสท.) 

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ  หอประชุมไปรษณีย์ไทย (ห้องแสตมป์ทอง) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

 (ระหว่างเวลา 09.30 น. – 11.30 น.) 
---------------- 

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็ว สหกรณ์ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว เพ่ือความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยของสมาชิก 
สอ.กสท. จึงก าหนดข้อปฏิบัติส าหรับสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่ ตามที่ได้ก าหนดข้า งต้น และจัด
สถานที่ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 200 คน ตามมาตรการเว้นระยะห่างที่หน่วยงานภาครัฐก าหนด  
โดยขอความร่วมมือให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดที่เตรียมไว้ หากพบว่าอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส  

จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม 
3. ผู้เข้าร่วมประชุมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดที่เตรียมไว้ให้ 
4. รักษาระยะห่างตามที่สหกรณ์ก าหนด 
5. ลงทะเบียนเข้า  - ออกจากสถานที่ และหรือ SCAN “ไทยชนะ” 
6. งดการจับกลุ่มพูดคุย เพ่ือลดการสัมผัส 
7. ขอความกรุณาผู้ที่พักอาศัยหรือมีสถานที่ท างานอยู่ในพื้นที่เสี่ยง งดการเข้าร่วมประชุมใหญ่ 
8. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามวิธีการ/มาตรการของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 
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ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

น.ส.นลินพร  อิ่มเอม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอ�านวยการ

น.ส.กนกพร  มังคละภาณุพงศ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่
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1.	นายพันศักดิ์				 กะลัมพะวณิช
2.	นายมนตรี						 อาภาผล
3.	นายมงคล		 สะมันยี
4.	นายอรรถพร			 มากศิริ	(หัวหน้าแผนก)
5.	นายกฤษฎา			 ทองค�าพันธุ์
6.	นายมัตติกร			 นาคกล่อม
7.	น.ส.ราตรี			 พินชัยศรี
8.	น.ส.ณัฏธมนต์			 พร้อมสันติชน	
9.	นางจิรัชยา								 แสงเสนาะ
10.	น.ส.ศรินทร	 สุขขี

แถว 1

แถว 2

1.	น.ส.จุฑามาศ			 คล้ายสุบรรณ
2.	นายด�ารงศักดิ์		 นิธิเศรษฐทรัพย์
3.	นายอมรศักดิ์		 วงษ์วิลาศ	(หัวหน้าแผนก)

1.	น.ส.ขวัญทิชา		 สายสุมาลย์
2.	น.ส.ฤทัย			 ตระกูลสุนทรชัย
3.	น.ส.รัชนี			 ชินทองค�า
4.	น.ส.พันธ์ธิดา		 พฤกษุโช	(หัวหน้าแผนก)
5.	นางปิยะธิดา						 มานะปิยะ

1.	น.ส.อภิญญา			 ด้วงเพ็งรักษ์
2.	น.ส.วิชชุดา		 หมุดเพ็ชร์
3.	น.ส.โกลัญญา		 เตวิชทักดนัย	(หัวหน้าแผนก)
4.	นายพรรษ์นรา	 แสงสุริยา

แผนกธุรการ

แผนกกฎหมาย

6

7 8 9 10

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2

3 4 5

1 2 3 4

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม 
และการสัมมนา

แถว 1

แถว 2

แผนกเลขานุการ
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1.	นายพันศักดิ์				 กะลัมพะวณิช
2.	นายมนตรี						 อาภาผล
3.	นายมงคล		 สะมันยี
4.	นายอรรถพร			 มากศิริ	(หัวหน้าแผนก)
5.	นายกฤษฎา			 ทองค�าพันธุ์
6.	นายมัตติกร			 นาคกล่อม
7.	น.ส.ราตรี			 พินชัยศรี
8.	น.ส.ณัฏธมนต์			 พร้อมสันติชน	
9.	นางจิรัชยา								 แสงเสนาะ
10.	น.ส.ศรินทร	 สุขขี

1.	น.ส.กฤศ์ภิมณฑ์			อดิศวงษ์สกุล
2.	น.ส.ธิดารัตน์							ณ	สงขลา	(หัวหน้าแผนก)
3.	น.ส.จิตรารจิส						ควรคิด

แถว 1	 1.	น.ส.ดาริกา			 ทองสุข
	 2.	น.ส.ศิริรัต		 แซ่จู
แถว 2	 3.	นางกานดา			 อุสาหะ
	 4.	นางวิรัตน์			 ด้วงเพ็งรักษ์	(หัวหน้าแผนก)
	 5.	น.ส.กุลนันท์	 พินชัยศรี

แถว 1	 1.	น.ส.ภัทรียา			 เอื้อวงศ์อารีย์
	 2.	นางสุภารัตน์		 ภูเจริญ
	 3.	น.ส.นิชาภัทร	 สัมพันธ์เวชกุล
	 4.	น.ส.ดลยา	 สะมันยี
	 5.	น.ส.รุ่งอรุณ					รักวีรธรรม
แถว 2	 6.	นายพีรพัฒน์				จิระนานนท์
	 7.	นางขวัญเงิน		ปานเอม	(หัวหน้าแผนก)
	 8.	น.ส.ชลธิชา				ศุภโชครังสรรค์

1.	นายศรนรินทร์	 บุญญานิตย์	
2.	นางขวัญหทัย	 แสงเงินอ่อน	(หัวหน้าแผนก)
3.	น.ส.นภัทร		 โพธิบุตร
4.	น.ส.อนัญพร		 วรยศ

แผนกสวัสดิการสมาชิก

แผนกการเงินและการลงทุน

แผนกบัญชี

แผนกเงินฝาก

1 2 3

1 2

3 4 5

6 7 8
1

1

2

2

3

3

4

4

5
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1.	นายพีรพล		 พิมพ์รัตน์	
2.	นายสมมาตร							 แซ่จู
3.	นายสุชน	 กรกระโทก	(หัวหน้าแผนก)
4.	นายสรชัย	 อินทโสตถิ
5.	ว่าที่ร.ต.ชัยวัฒน์	 ทวีผล

1.	น.ส.กชมน		 มากศิริ
2.	น.ส.สมวลี	 เนียมณรงค์
3.	นางจิรปรียา	 หุนกระโทก
4.	น.ส.นิติญาภรณ์	 ขุนสุนทร
5.	นางวิลาวรรณ	 ชินสมบูรณ์	(หัวหน้าแผนก)
6.	น.ส.จันตนา	 ปุ่นปฐม

1.	นายศิวกร	 สุทธิคีรี
2.	นางพรรณราย	 ธารธรรมวงศ์	(หัวหน้าแผนก)
3.	นายณัฐวัฒน์	 ยุทธประเสริฐ

6 7

8 9 10
1 2 3 4 5

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3

4 5 6

แผนกประมวลผล

แผนกเงินกู้พิเศษ

แผนกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

แผนกเงินกู้สามัญ

แถว 1

แถว 2

1.	นายชัชวาล	 ขาวขุนชิต
2.	นางนิรมาน	 เปี่ยมปิ่นวงศ์
3.	นางนันทพร	 โชติกะสุภา
4.	น.ส.วรรณิศา	 โคตรภูธร
5.	นางหนึ่งฤทัย		 บุญสุภา
6.	น.ส.นรมน	 การสะสม
7.	นายอนุรักษ์			 สุยส�าอางค์
8.	น.ส.ภาวิน	 ทองแย้ม
9.	น.ส.สุคนธรส	 บุญยัง	(หัวหน้าแผนก)
10.	น.ส.อภิศรา	 ศรีวรรณ

แถว 1

แถว 2
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1.	น.ส.ประภาวัลย์			 อยู่รุ่งเรือง
2.	น.ส.จีรณา	 สุขเกษม
3.	น.ส.นวภรณ์		 กลับพุก
4.	น.ส.พนิตตา	 โสหา
5.	น.ส.สุริษา		 แต่งตั้ง	(หัวหน้าแผนก)
6.	น.ส.ปุณยนุช							 เกษรา

แถว 1  1.	น.ส.กมลวรรณ	 วงษ์วิลาศ
	 2.	น.ส.วิภา	 สิงห์เถื่อน
แถว 2		 3.	นายรณยศ	 เกียรติวานิชกุล
	 4.	นายศรชัย	 ผากา	(หัวหน้าแผนก)
	 5.	นายณัฐพงษ์	 จันตะบุญ

1.	น.ส.กรรณิกา	 ธ�ารงทอง	(หัวหน้าแผนก)
2.	น.ส.อรปพัชสรณ์	 อัครณานันท์

1 2

1 2 3

4 5 6

แผนกทะเบียนหุ้น-หนี้

แผนกตรวจสอบภายในและ
บริหารความเสี่ยง

แผนกติดตามและเร่งรัดหนี้

แถว 1

แถว 2

1 2

3 4 5
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การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 และเลือกตั้งกรรมการด าเนินการประจ าปี 2563 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 
 
 

 

 
 
 

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.กสท. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562 และเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการประจำาปี 2563
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563
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คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.กสท. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่บุคคลส าคัญ 

 
ร่วมงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

 

 
เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาว 

 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.กสท. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่บุคคลส าคัญ 

 
ร่วมงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

 

 
เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาว 

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.กสท. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่บุคคลสำาคัญ

ร่วมงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.กสท. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่บุคคลส าคัญ 

 
ร่วมงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

 

 
เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาว 

 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.กสท. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่บุคคลส าคัญ 

 
ร่วมงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

 

 
เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาว 

 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.กสท. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่บุคคลส าคัญ 

 
ร่วมงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

 

 
เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาว 
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ประชุมสัมมนาสมาชิกส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2563 

 

 

เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาว 

ประชุมสัมมนาสมาชิกส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำาปี 2563

 

 
 

ประชุมสัมมนาสมาชิกส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2563 
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มอบทุนสงเคราะห์สมาชิกกรณี บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ถึงแก่กรรมประจ าปี 2563 
 

 
 

ประชุมสัมมนาสมาชิกส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำาปี 2563

มอบทุนสงเคราะห์สมาชิกกรณี บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ถึงแก่กรรมประจำาปี 2563

 

 

 

 
 

มอบทุนสงเคราะห์สมาชิกกรณี บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ถึงแก่กรรมประจ าปี 2563 
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อบรมวิชาชีพแก่สมาชิกและคู่สมรส ประจ าปี 2563 

 

 

อบรมวิชาชีพแก่สมาชิกและคู่สมรส ประจำาปี 2563
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พิธีท าบุญ สอ.กสท.ครบรอบ 51 ปี ประจ าปี 2563 

 

 

 

 

พิธีทำาบุญ สอ.กสท.ครบรอบ 51 ปี ประจำาปี 2563
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ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

ทำาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จำากัด และ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

 

ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
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เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1
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เรื่องรับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2
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สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
   สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 
   ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย (ห้องแสตมป์ทอง) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  

--------------------------------- 
สมาชิกผู้มาประชุม 
 สมาชิก สอ.กสท. จํานวน  22,384  คน (จํานวนสมาชิกทั้งสิ้น  30,102  คน) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายอิทธิพล โตรส ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 2. นางสาววาสนา แบ้กระโทก ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3. นายชัชวาล เงินนาค ผู้แทนผู้สอบบัญชี 
4. นายแสงประทีป นําจิตรไทย ผู้แทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นายกิตติพงศ์ วิเวกานนท์ ผู้แทนบริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จํากัด 
6. นางสาวชนนิกานต์  นิยมศรี ผู้แทนบริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จํากัด 

 

เริ่มประชุมเวลา 07.20 น. 
                 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย 
จํากัด (สอ.กสท.) ข้อ 51 แล้ว  นายชาลี บุญเรือง ประธานกรรมการดําเนินการ  เป็นประธานที่ประชุม   
ได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่ และกล่าวต้อนรับสมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุม จากนั้นได้แนะนําประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง , ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2   กรมส่งเสริมสหกรณ์  ,  ผู้แทน
ผู้สอบบัญชี , ผู้แทนผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนบริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จํากัด ต่อที่ประชุม        
แล้วดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1   เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  
   ประธาน แจ้งว่า ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการ

ดําเนินการมีความเป็นห่วงสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ทุกท่าน จึงจัดให้มีมาตรการปูองกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้มีการคัดกรองสมาชิกก่อนเข้าพ้ืนที่ประชุมใหญ่และห้องแสตมป์ทอง 
ตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข โดยอาจเกิดความไม่สะดวกต่อสมาชิก ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงใน
การติดเชื้อจากการที่มีคนจํานวนมากมาอยู่รวมกัน จึงขอให้สมาชิกดําเนินการประชุมในวันนี้อย่างรวดเร็ว
ต่อไปด้วย  

1.2   เรื่องการรายงานผลการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ
และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและทิศทาง
องค์กรของบริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จ ากัด  

   ประธาน แจ้งว่า ตามที่ สอ.กสท. ได้ว่าจ้างบริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จํากัด เป็น 
ที่ปรึกษาดําเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบและตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและทิศทางองค์กร  หรือการจัดทํา KPI ให้แก่ สอ.กสท. นั้น   
ขอมอบให้นายกิตติพงศ์ วิเวกานนท์  ผู ้อํานวยการโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ฯ จากบริษัท 
เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จํากัด รายงานผลการดําเนินการให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบ  
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  นายกิตติพงศ์ วิเวกานนท์  ผู้อํานวยการโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ฯ  รายงานว่า  
ตามที่บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จํากัด ได้รับมอบหมายจาก สอ.กสท. ให้มาตรวจสอบโครงสร้างและ
อัตรากําลังในองค์กร นั้น บริษัทได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปลายปี 2561 โดยศึกษาเป็นขั้นตอน มีงานหลักอยู่ 
3 ส่วน ดังนี้ 
 1. การทบทวนโครงสร้างและอัตรากําลังภายในองค์กร  
 2. การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานในการใช้ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน  
 3. การจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน มีการกํากับไว้แต่ละเรื่องว่าวัดผลงานอย่างไร มีการ
ประเมินอย่างไร  
 ในส่วนแรกที่เข้ามาดูคือ โครงสร้างอัตรากําลังขององค์กรโดยมีการดําเนินการเป็นระยะ ๆ 
เบื้องต้นได้ดูทบทวนในเรื่องของปริมาณงาน เนื้องานภายในองค์กร และอัตรากําลัง โดยสรุปคือหลังจากที่ดู
ทบทวนแล้ว เรื่องของอัตรากําลัง นั้น ในเบื้องต้นน่าจะมีการลดลงได้ ทั้งนี้ ระหว่างการดําเนินการปรากฏ
ว่ามีประเด็นเข้ามา 2 เรื่องคือ  1) เรื่องของพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ ซึ่งมีการกําหนดในเรื่องของ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของงานที่ต้องมีการตรวจสอบ ควบคุมทางด้านการเงิน  ซึ่งจะต้องมีผู ้ดูแล
รับผิดชอบรองรับ ทั้งเรื่องของการกู้และการรับฝากเงิน เนื่องจากมีขั้นตอนเพ่ิมเติมที่จะต้องดูแล  ตรงนี้คือ
ประเด็นแรกที่เข้ามากระทบกับ สอ.กสท. และทุกสหกรณ์ และ 2) เรื่องการรองรับปริมาณการใช้บริการ
เงินกู้ต่าง ๆ  การเตือน การติดตามหนี้ที่ สอ.กสท. ต้องติดตามหนี้เริ่มตั้งแต่วันแรก หรือสัปดาห์แรกที่ผู้กู้
ขาดการชําระเงินกู้ โดยเฉพาะการโทรศัพท์ติดตาม กลไกนี้ทําให้มีเนื้องานและขั้นตอนเพ่ิมขึ้น ก็ทําให้ต้องมี
การจัดสรรอัตรากําลังให้เฉพาะแผนกที่มีความจําเป็นเร่งด่วนก่อนที่ 83 อัตรา ดังนี้  
 
 
 
 
 

ข้อเสนอ การปรับโครงสร้างและอัตราก าลังองค์กร 
ระยะที่ ช่วงเวลา ข้อเสนอ รองรับ 

1 พ.ค. 2562 เสนอควบรวมจาํนวนแผนกและกําหนด
อัตรากําลังเท่ากับ 79 อัตรา 

ปริมาณงานในปี 2562 

2 ก.ค. 2562 ปรับโครงสร้างและอัตรากําลังเป็น 86 อัตรา 
พร้อมทั้งเพ่ิมอัตรากําลังเพ่ือรองรับงานที่
เพ่ิมขึ้นในปี 2563 และหน้าที่เพ่ิมเติมตาม 
พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบับใหม่ 

ปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นในปี 
2563 และหน้าที่เพ่ิมเติม
ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบับ
ใหม่ 

3 ธ.ค. 2562 ทบทวนและจัดสรรอัตรากาํลังให้เฉพาะแผนก
ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนก่อนที่ 83 อัตรา 

ปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นในปี 
2563 และหน้าที่เพ่ิมเติม
ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบับ
ใหม่ 

 

 ส่วนที่ 2 คือเรื ่องของการทําคู่มือปฏิบัติงาน  เริ่มจากการวิเคราะห์กระบวนการภายใน
สอ.กสท. ว่ามีขั้นตอนหลักๆ อะไรบ้าง จะทําเป็นคู่มือกํากับไว้   
                  ประเด็นสุดท้ายที่เข้ามาดําเนินการคือ  เรื่องการจัดทํา KPI อันนี้มีการเชื่อมโยงตั้งแต่
ระดับบน ดูภาพใหญ่ของสหกรณ์ว่า ต้องมีตัวชี้วัดอะไรที่สําคัญ  ๆ บ้าง เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตาม
เปูาหมาย ตัวอย่างเช่น ด้านเงินฝาก ด้านการบริหารเงิน ด้านเงินกู้ ด้านการบริหารหนี้ รวมถึงด้านที่เป็น
กระบวนการสนับสนุน จะมีตัวชี้วัดที่สําคัญประกอบไว้ว่าเป็นเรื่องอะไรบ้าง สิ่งนี ้ก็จะเป็นตัวกํากับการ
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ดําเนินงานแล้วก็ใช้เป็นตัววัดผลของการดําเนินงานของ สอ.กสท. แต่ละแผนกที่เกี่ยวข้อง รวมแล้วเป็นการ
ดําเนินการโดยรวมที่ผ่านมาทั้งหมดในช่วงปลายปี 2561 – ปี 2562  
 

1.3 เรื่องการเสนอญัตติเข้าพิจารณาในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  
 ประธาน  แจ้งว่า ตามที่นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย สมาชิกเลขที่ 29787 สังกัด ปณ.ประตูน้ํา 
ได้ยื่นเสนอญัตติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เพ่ือให้บรรจุเรื่องการเพ่ิมค่าพาหนะสําหรับสมาชิกที่มาเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ จาก 2,000 เป็น 3,000 บาท ซึ่งใช้งบเพ่ิมเติมอีก 30,000,000 บาท และเพ่ิมค่าตรวจสุขภาพ
สมาชิกผู้สูงอายุจาก 1,500 บาท เป็น 2,000 บาท ใช้งบเพิ่ม  2.5 ล้านบาท นั้น  ประธานได้ใช้อํานาจ
ตีความและวินิจฉัยตามระเบียบ สอ.กสท. ว่าด้วย การประชุมใหญ่ พ.ศ. 2559 โดยวินิจฉัยแล้วว่าไม่สมควร 
นําญัตติเสนอขอปรับเพิ่มค่าพาหนะเข้าร่วมประชุมใหญ่และค่าตรวจสุขภาพสมาชิกผู้สูงอายุ เข้าบรรจุใน
วาระการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เนื่องจากการปรับเงินเพ่ิมในรายการดังกล่าว จะเกิดผลกระทบ 
ด้านการเงินต่อ สอ.กสท. และยังส่งผลต่ออัตราเงินปันผลในปีต่อ ๆ ไปด้วย ซึ่งก็ได้มีหนังสือตอบชี้แจง        
นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย ไปแล้ว  
 นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย สมาชิกเลขที่ 29787 สังกัด ปณ.ประตูน้ํา ให้ความเห็นว่า เรื่องนี้
ท่านต้องให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณา ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2559 ข้อ 19 กําหนดไว้
ชัดเจน เหตุผลที่ท่านไม่เห็นสมควรปรับค่าใช้จ่ายเพ่ิม ท่านต้องนําเข้าบรรจุในวาระการประชุมเพื่อที่จะมา
หักล้างเหตุและผล ให้สมาชิกเป็นผู้ตัดสิน  
 นายธมิตรชัย บุร ีเล ิศ   กรรมการดํา เนินการและเลขานุการ ขอ ให้ผู ้จ ัดการชี ้แจง
รายละเอียดในเรื่องนี้ต่อที่ประชุม  
 ผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามที่นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย ได้ทําหนังสือยื่นเสนอญัตติมานั้น เป็นไป
ตามเงื่อนไขกรอบเวลาที่ระเบียบกําหนด คือไม่น้อยกว่า 60 วัน และมีผู้รับรองญัตติไม่น้อยกว่า 10 คน ซึ่ง
ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2559 ข้อ 19 ระบุว่า “ญัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่น
ต่อประธานกรรมการ เพื่อนําเข้าระเบียบวาระก็ได้ สมาชิกผู้เสนอต้องลงลายมือชื่อพร้อมด้วยลายมือชื่อ
สมาชิกผู้รับรองญัตตินั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 10 คน โดยเสนอให้พิจารณาก่อนวันการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 60
วัน” การเสนอให้พิจารณาคือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาว่าญัตตินั ้น เหมาะสม สมควรให้บรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่หรือไม่ การเสนอนั้นมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย มีผลกระทบต่อผลตอบแทน 
มวลสมาชิกในภาพรวมอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ได้นําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อดีข้อเสีย มีการวิเคราะห์ในส่วน
ต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีผลกระทบต่อสมาชิกในภาพรวม 
จึงได้มีมติตรงนี้ 

 

มติที่ประชุม 
          ท่ีประชุมรับทราบ  
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการประจ าปี 2563    
ประธาน ได้มอบหมายให้นายธนู พงษ์ศรีสว่าง ประธานกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการประจําปี 2563 เป็นผู้นําเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม 
นายธนู พงษ์ศรีสว่าง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง แถลงว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์

ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด ได้มีคําสั่งที่ 52/2562 สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 แต่งตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการประจําปี 2563  จํานวน 7 คน  ประกอบด้วย  

 
 

ประชุมใหญ่	จาก	2,000	บาท	เป็น	3,000	บาท	ซึ่งใช้งบเพิ่มเติมอีก	30,000,000	บาท	และเพิ่มค่าตรวจสุขภาพ
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 1.  นายธนู พงษ์ศรีสว่าง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  
 2.  นายชาญชัย นุตวงษ์ รองประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
 3.  นายพรชัย ธนะศิริวงษ์ กรรมการการเลือกตั้ง 
 4.  นายจําเนียน สุขสมานพันธ์ กรรมการการเลือกตั้ง 
 5.  นางบัวหลัน พุ่มบุญฤทธิ์ กรรมการการเลือกตั้ง 
 6.  นายศักดิ์ชัย ด้วงเพ็งรักษ์ กรรมการการเลือกตั้ง 
 7.  นายสมชาย อินทร์ศรี กรรมการการเลือกตั้ง 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดให้มีการรับสมัครสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําปี 2563 เพ่ือทดแทนกรรมการจํานวน 8 คน ที่ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กําหนดรับ
สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 28 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. -16.00 น.  
 เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 แล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้นจํานวน 32  
คน  แยกเป็น 
          -  พนักงาน ปณท     16  คน 
  -  พนักงาน บมจ.กสท     9 คน 
  -  อดีตพนักงาน      7 คน 
         โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
หมายเลข ชื่อ สกุล สังกัด 

1 นายประยุทธ   พวงทองทิพย์ อดีตพนักงาน ปณท --- 

2 นายสุเทพ    ศรีไตรภพ ปณ.คลองจั่น ปณท 

3 นายสืบสกุล    ค่อยประเสริฐ ปณ.ดุสิต ปณท 

4 นายเสน่ห์    ดอกไม้เทศวิบูล ปณ. ยานนาวา ปณท 

5 นายโกษิต    ดิฐภักดีเดช ฝุายพัฒนาบุคลากร (พบ.ปณท) ปณท 

6 นายวสุพัชร์   ภาษี สพ.11 ราษฎร์บูรณะ ปณท ปณท 

7 นายวิษณุ    วีรชาติ  อดีตพนักงาน ปณท --- 

8 นายธมิตรชัย    บุรีเลิศ ฝุายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (ปต.กสท) บมจ.กสท 

9 นายประพันธ์    ณ สงขลา  อดีตพนักงาน ปณท --- 

10 นายสกล    ไม้เกตุ สพ.3 นนทบุรี ปณท ปณท 

11 น.ส.หทัยกาญจน์    จิตรพรสวรรค์ อดีตพนักงาน บมจ.กสท --- 

12 นายคาํนึง    ตู้ทวีทรัพย์  อดีตพนักงาน บมจ.กสท --- 

13 ดร.เกษมวงศ์    พิศาลธนวงศ์ ฝุายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลและอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ 
(ศน.กสท) 

บมจ.กสท 

14 นายเปี่ยมศักดิ์    สุขบาง ฝุายบริหารประสบการณ์ลูกค้าบริการไปรษณีย์ 
(ปป.ปณท) 

ปณท 

15 นายกิตติเชษฐ์   โตเทศาภาค ฝุายบริการสินค้าไปรษณีย์  (บป.ปณท) ปณท 

16 นายสงวน    สายสุมาลย์  อดีตพนักงาน ปณท --- 
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หมายเลข ชื่อ สกุล สังกัด 
17 นายจารุวัฒน์    เรียบร้อย ปณ.ประตูน้ํา ปณท 

18 น.ส.จันธิภา    วัฒนกุล ฝุายกฎหมาย (มอ.กสท) บมจ.กสท 

19 น.ส.นิไลมล    มนตรีกานนท์ ฝุายสวัสดิการและบริหารแรงงานสัมพันธ์ 
(สบ.กสท) 

บมจ.กสท 

20 นายเด่นชัย    สุภาสัย ปณ.พระโขนง ปณท 

21 นายธนกฤต    พรหมเสนา ปจ.แพร่  ปณท 

22 นายวิชัย    ฝุายจําปา ศป.นครราชสีมา ปณท 

23 นายกิตติ ภูอนุรักติ ฝุายปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล (ขป.กสท) บมจ.กสท 

24 นายศักดิ์ชัย    บัวจันทร์ ปณ.จรเข้บัว ปณท 

25 นายศุภฤกษ์    โรจน์วิศิษฐ์กุล ฝุายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.ปณท) ปณท 

26 นายเอกรักษ์    ดํากาํเนิด ปณ.งามวงศ์วาน ปณท 

27 นายศักดิ์    พักเพียรดี ปณ.อ้อมใหญ่ ปณท 

28 นายสามาศ    ประเสริฐปั้น อดีตพนักงาน ปณท ---- 

29 นายชัชวาล    บุญแต่ง ฝุายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ผน.กสท) 

บมจ.กสท 

30 นายเกษม    มุขแจ้ง ฝุายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (ปต.กสท) บมจ.กสท 

31 น.ส.อุมารัตน์    โพธิ์ชัย ฝุายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ผน.กสท) 

บมจ.กสท 

32 นายยืนยง นิลละออ ฝุายโยธาและขนส่ง (ธอ.กสท) บมจ.กสท 
 

     คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอนําเสนอให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง โดยเข้าคูหา
เลือกตั้งและทําเครื่องหมายกากบาท (X) ด้วยปากกาทับหมายเลขประจําตัวของผู้สมัครในช่องสี่เหลี่ยมได้
ไม่เกิน 8 หมายเลขตามหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งทั้งหมด แล้วหย่อนบัตรเลือกตั้งลงใน
หีบบัตรเลือกตั้ง ระยะเวลาเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 14.00 น.   

 เมื่อสิ้นสุดเวลาการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะทําการเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
และนับคะแนนจากบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีการขานนับคะแนน  

     ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้ง ขอฉันทานุมัติจากที่ประชุมใหญ่ กรณีที่ที่ประชุม
ใหญ่ปิดการประชุมไปก่อนกระบวนการเลือกตั้งกรรมการจะเสร็จสิ้น อนุญาตให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดําเนินการจัดการเลือกตั ้งต่อไปให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย  และขอให้มีมติรับรองสมาชิกที่ได้รับการ
เลือกตั ้งด ้วยคะแนนสูงส ุดตามลําดับ จากลําดับที ่ 1 ถึงลําดับที ่ 8 รวมทั ้ง  ร ับรองผลการเลือกตั ้ง
คณะกรรมการดําเนินการประจําปี 2563  ตามที่นําเสนอข้างต้น 

 

ที่ประชุมมอบฉันทานุมัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดการเลือกตั้งตามท่ีเสนอ 
    

มติที่ประชุม 
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            1. รับรองผลการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําปี 2563 ของคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดดังนี้                    
     -  สมาชิกท่ีมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด 30,076 คน 
     -  สมาชิกไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง 7,929    คน 
     -  สมาชิกท่ีใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง         22,147 คน 
   แยกเป็น  : บัตรดี  21,324  บัตร   : บัตรเสีย  823  บัตร 
 

                         ผลการตรวจนับคะแนน ปรากฏผู้ไดร้ับคะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
 

หมายเลข ชื่อ        - สกุล คะแนน ได้ล าดับที่ 
2 นายสุเทพ ศรีไตรภพ 8,086   1 
5 นายโกษิต ดิฐภักดีเดช 7,732   2 
12 นายคํานึง ตู้ทวีทรัพย์ 7,202   3 
8 นายธมิตรชัย บุรีเลิศ 7,148   4 
6 นายวสุพัชร์ ภาษี 6,564   5 
19 น.ส.นิไลมล มนตรีกานนท์ 6,265   6 
7 นายวิษณุ วีรชาติ 6,166   7 
3 นายสืบสกุล ค่อยประเสริฐ 5,935   8 
4 นายเสน่ห์ ดอกไม้เทศวิบูล 5,722   9 
9 นายประพันธ์ ณ สงขลา 5,202   10 
16 นายสงวน สายสุมาลย์ 4,822   11 
18 น.ส.จันธิภา วัฒนกุล 4,767   12 
10 นายสกล ไม้เกตุ 4,746   13 
13 ดร.เกษมวงศ์ พิศาลธนวงศ์ 4,245   14 
14 นายเปี่ยมศักดิ์ สุขบาง 3,681   15 
17 นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย 3,325   16 
11 น.ส.หทัยกาญจน์ จิตรพรสวรรค์ 3,226   17 
1 นายประยุทธ พวงทองทิพย์ 3,149   18 
20 นายเด่นชัย สุภาสัย 2,927   19 
21 นายธนกฤต พรหมเสนา 2,684   20 
31 น.ส.อุมารัตน์ โพธิ์ชัย 2,442   21 
24 นายศักดิ์ชัย บัวจันทร์ 2,031   22 
29 นายชัชวาล บุญแต่ง 1,623   23 
23 นายกิตติ ภูอนุรักติ 1,538   24 
30 นายเกษม มุขแจ้ง 1,535   25 
22 นายวิชัย ฝุายจําปา 1,503   26 
15 นายกิตติเชษฐ์ โตเทศาภาค 1,429   27 
32 นายยืนยง นิลละออ 1,422   28 
28 นายสามาศ ประเสริฐปั้น 1,233   29 
26 นายเอกรักษ์ ดํากําเนิด 1,067   30 
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หมายเลข ชื่อ        - สกุล คะแนน ได้ล าดับที่ 
25 นายศุภฤกษ์ โรจน์วิศิษฐ์กุล 970   31 
27 นายศักดิ์ พักเพียรดี 503   32 

 2. เลือกตั้งผู ้ที ่ได้คะแนนในลําดับที่ 1 – 8  เป็นกรรมการดําเนินการประจําปี 2563 แทน
กรรมการผู้ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งในปี 2563 – 2564 
 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561   
 ประธาน ได้มอบหมายให้นายธมิตรชัย บุรีเลิศ กรรมการดําเนินการและเลขานุการ เป็นผู้นํา
เสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม 
 นายธมิตรชัย บุรีเลิศ กรรมการดําเนินการและเลขานุการ ขอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ตามที่ปรากฏในหนังสือ
รายงานประจําปี 2562 หน้า 31 - 78    
 นายบัณฑิต บุญกลั่น สมาชิกเลขที่ 19571 สังกัด เกษียณอายุ เสนอขอแก้ไขสังกัดของตนเอง 
จาก “ปร.กสท” เป็น “เกษียณอายุ” 
 นางสาวหทัยกาญจน์ จิตรพรสวรรค์ สมาชิกเลขที่ 40948 สังกัด เกษียณอายุ เสนอขอแก้ไข 
ดังนี้ 
 - หน้า 77 บรรทัดที่ 5 แก้ไขตัวเลข จาก “6252” เป็น “2562” 
 - หน้า 77 บรรทัดที่ 6 และ 7 แก้ไขตัวเลข จาก “5000,” เป็น “5,000” 
 นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย  สมาชิกเลขที่ 29787 สังกัด ปณ.ประตูน้ํา  เสนอให้ตัดข้อความในหน้า 
43 บรรทัดที่ 12 - 13 ออกทั้งหมด 

  

มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 โดยให้มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  - หน้า 43 ตัดข้อความบรรทัดที่ 12 - 13 ออกทั้งหมด  
    - หน้า 46 บรรทัดที่ 10 และ 24  แก้สังกัด จาก “ปร.กสท” เป็น “เกษียณอายุ” 
  - หน้า 53 บรรทัดที่ 1 แก้สังกัด จาก “ปร.กสท” เป็น “เกษียณอายุ” 

- หน้า 69  บรรทัดที่ 9 แก้สังกัด จาก “ปร.กสท” เป็น “เกษียณอายุ” 
  - หน้า 77 บรรทัดที่ 5 แก้ไขตัวเลข จาก “6252” เป็น “2562” 
  - หน้า 77 บรรทัดที่ 6 และ 7 แก้ไขตัวเลข จาก “5000,” เป็น “5,000”    

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องติดตามผลการด าเนินการจากการประชุมใหญ่ครั้งก่อน  
ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้จัดการเป็นผู้นําเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม  

ผู้จัดการ รายงานการติดตามผลการดําเนินการจากการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 25 61  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 จํานวน 1 เรื่อง ดังนี้  

1. เรื่องโครงการลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชิกผู้เกษียณอายุ 
 - ที่ประชุมใหญ่วิสามัญปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 

ได้มีมติเห็นชอบให้ สอ.กสท. ลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชิกผู้เกษียณอายุลงในวงเงิน 500 ล้านบาท เพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกผู้เกษียณอายุที่ถอนหุ้นไม่ได้ตามข้อบังคับ  
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 - คณะกรรมการดําเนินการประจําปี 2561 ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ สอ.กสท. 
จัดทําโครงการลดทุนเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อบังคับของ 
สอ.กสท. ไม่ให้มีการถอนหุ้น และกฎหมายสหกรณ์ก็ไม่ได้บัญญัติไว้ ดังนั้น ก่อนที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ 
สอ.กสท. จึงได้มีหนังสือลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อขอหารือข้อ
กฎหมายว่า สอ.กสท. จะจัดทําโครงการลดทุนจํานวน 500 ล้านบาท  โดยวิธีการให้ผู้เกษียณอายุถอนหุ้นได้
ไม่เกินกึ่งหนึ่งตามมาตรา 1224 ประกอบมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้หรือไม่ 
อย่างไร 

 - คณะกรรมการดําเนินการได้นําเสนอโครงการลดทุนดําเนินการของ สอ.กสท. ให้  
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 พิจารณาอนุมัติ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ 
มีมติอนุมัติให้ สอ.กสท. จ ัดทําโครงการลดทุน ในส่วนหุ ้นของสมาชิกผู ้เกษียณอายุในวงเง ินไม่เกิน           
500 ล้านบาท 

 - ผู ้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที ่ 2 ได้มีหนังสือ     
ด่วนที่สุด ที ่ กษ 1110/2273 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ถึง สอ.กสท.  แจ้งเรื ่องขอหารือการจัดทํา
โครงการลดทุน จํานวน 500 ล้านบาท โดยวิธีการให้ผู้เกษียณอายุถอนหุ้นได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ให้ทราบว่า  
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้หารือเรื่องดังกล่าวไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว ความโดยสรุปว่า “การลดทุนจํานวน 500 ล้านบาท 
โดยวิธีการให้ผู้เกษียณอายุถอนหุ้นได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง เป็นการกระทําที่ขัดต่ อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ
กรณีนี้ไม่อาจนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการลดทุนของบริษัทตามมาตรา 1224 ประกอบกับมาตรา 4 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาปรับใช้กับการลดทุนของสหกรณ์ได้ เนื่องจากทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์มีลักษณะที่แตกต่างจากทุนเรือนหุ้นของบริษัท” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยคือ สําเนาหนังสือ         
กรมส่งเสริมสหกรณ์ด่วนที่สุด ที่ กษ 1115/6363 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562  

 - ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1110/2272 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562   ถึง สอ.กสท. แจ้งให้
รับทราบการเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ สอ.กสท. ว่า “รองนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า การลง
มติให้ลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชิกผู้เกษียณอายุในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท เป็นการลงมติอันเป็นการ  
ฝุาฝืนเจตนารมณ์ของมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 จึงได้ออกคําสั ่งเพิกถอนมติ       
ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด ทั้งสองครั้งดังกล่าว เฉพาะระเบียบ
วาระที ่ลงมติอนุมัต ิให้ลดทุนในส่วนหุ ้นของสมาชิกผู ้เกษียณอายุในวงเง ินไม่เก ิน 500 ล้านบาท ” 
รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย คือ 

 1. คําสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 2/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 
2562 เรื่อง เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด โดยให้เพิกถอน
มติที่ประชุมใหญ่วิสามัญปี 2561 ครั้งที่ 1 ของสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด เมื่ อ
วันอาทิตย์ที ่ 18 พฤศจิกายน 2561 เฉพาะระเบียบวาระที่ 2 ที่ลงมติเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์  
การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด ลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชิกผู้เกษียณอายุลงในวงเงิน 500 ล้านบาท  

 2. คําสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 3/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 
2562 เรื่อง เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด โดยให้เพิกถอน
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เฉพาะระเบียบวาระที่ 7 ที่ลงมติอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่ง 
ประเทศไทย จํากัด จัดทําโครงการลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชิกผู้เกษียณอายุในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท  
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 ทั้งนี้ ในคําสั่งทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวได้ระบุไว้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียกับคําสั่งนี้ มีสิทธิอุทธรณ์
คําสั่งนี้ได้ ตามสิทธิที่ให้ไว้ตามมาตรา 128/4 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และหากประสงค์จะ
ยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง  และ
หากประสงค์จะฟูองโต้แย้งคําสั่งนี้ ให้ทําคําฟูองเป็นหนังสือยื่นโดยตรงต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองกลาง โดยต้องยื่นฟูองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาอุทธรณ์ หรือวันที่รับแจ้ง หรือทราบคําวินิจฉัยอุทธรณ์  

  - สอ.กสท. ได้มีหนังสือลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562  ยื่นอุทธรณ์คําสั่งรองนายทะเบียน
สหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 2/2562 และคําสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 3/2562 ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์  

 - คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้มีหนังสือที่ กษ 1115/24 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 
ถึง สอ.กสท. แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 2/2562 และคําสั่ง        
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 3/2562 ให้ทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ประชุมพิจารณา
ข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า การที่รองนายทะเบียนสหกรณ์ใช้อํานาจตามมาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ออกคําสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 2/2562 เพิกถอนมติ        
ที่ประชุมใหญ่วิสามัญปี 2561 ครั้งที่ 1 ของสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เฉพาะระเบียบวาระที่  2 ที่ลงมติเห็นชอบให้ สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร           
แห่งประเทศไทย จํากัด  ลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชิกผู้เกษียณอายุลงในวงเงิน 500 ล้านบาท และออกคําสั่ง      
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 3/2562 เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ของสหกรณ์      
ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เฉพาะระเบียบวาระที่ 7 ที่ลงมติ
อนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด จัดทําโครงการลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชิก       
ผู้เกษียณอายุลงในวงเงิน 500 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่า มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ มีเจตนารมณ์
มุ่งที่จะคุ้มครองทุนของสหกรณ์ที่ได้มาจากค่าหุ้นของสมาชิกมิให้ลดน้อยถอยลง หากสหกรณ์จ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิก โดยให้สมาชิกถอนหุ้นได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง     
จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ภายนอกของสมาชิก และย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อฐานะการเงินและ
เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อโต้แย้งตาม        
คําอุทธรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด  ไม่มีน้ําหนักเพียงพอให้รับฟังได้ จึงมีมติยก
อุทธรณ์  
  - คณะกรรมการดําเนินการ สอ.กสท. ประจําปี 2562  ในการประชุมคร้ังที่ 11/2562 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกผู้เกษียณอายุที่ไม่
สามารถถอนค่าหุ้นได้กึ่งหนึ่งตามข้อบังคับเดิมที่เคยถือปฏิบัติกันมา โดยเห็นชอบให้ สอ.กสท.  เปิดโครงการ
ให้เงินกู้สามัญไม่เกินเงินทุนเรือนหุ้นสําหรับผู้เกษียณอายุ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 
30 ธันวาคม 2562 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้เกษียณอายุที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจําปี 2562 ซึ่งมีความ
เดือดร้อนต้องนําเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวและใช้จ่ายในชีวิตประจําวันตามความจําเป็น  และเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกที่สูงอายุ โดยให้สมาชิกผู้เกษียณอายุมีสิทธิกู้เงินตามโครงการนี้ได้ไม่เกินร้อยละ 
50 ของจํานวนเงินทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ใน สอ.กสท. ซึ่งปลอดจากภาระค้ําประกันใด ๆ  ณ วันที่ขอกู้เงิน และ
เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกผู้เกษียณอายุขอกู้เงินตามโครงการนี้ จํานวน 171 ราย รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 81,592,740.00 บาท 
  ทั้งนี้ ในปี 2563 สอ.กสท. โดยคณะกรรมการดําเนินการ สอ.กสท. ประจําปี 2562   
ก็ได้พิจารณาเปิดโครงการให้เงินกู้สามัญไม่เกิน เงินทุนเรือนหุ้นสําหรับผู้เกษียณอายุ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  
2 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
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มติที่ประชุม  
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

 ประธาน ได้มอบหมายให้ นายชัชวาล เงินนาค ผู้แทนผู้สอบบัญชี เป็นผู้นําเสนอระเบียบวาระนี้
ต่อที่ประชุม 

นายชัชวาล เงินนาค  ผู้แทนผู้สอบบัญชี แถลงว่า ในรอบปีได้เข้าทําการตรวจสอบงบการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์การสื ่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด ซึ ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ ผลจากการตรวจสอบ ไม่พบสิ่ง
ผิดปกติใด ๆ  และได้จัดทํารายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2562 หน้า 
87 - 90 โดยมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ส่วนเรื่องอ่ืน ๆ ได้ตรวจสอบเรื่องหลัก ๆ ของสหกรณ์  ทั้งเรื่องดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายที่เป็น
บัญชีใหญ่ ๆ  มีการทดสอบในเรื่องการคํานวณดอกเบี้ย การชําระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายว่าเป็นไปตาม
ระเบียบและสัญญาที่ให้ไว้กับสหกรณ์หรือไม่ ซึ่งมีผลต่อการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพราะในกรณีที่
สมาชิกผิดนัดชําระหนี้เกิน 4 งวดขึ้นไป  ก็ต้องดูว่าสมาชิกมีปัญหาอะไร  จะสามารถชําระหนี้ได้หรือไม่  
คาดว่าจะเรียกเก็บหนี้ได้หรือไม่ ถ้าคาดว่าจะเรียกเก็บหนี้ไม่ได้ ในอนาคตก็ต้องมีการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตามอายุ  คือ ค้างชําระหนี้  4 งวด แต่ไม่เกิน 6 งวด ตั้งค่าเผื ่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 20   
ค้างชําระหนี้  7 - 12 งวด ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 50 ค้างชําระหนี้ 12 งวดขึ้นไป ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญร้อยละ 100  ซึ่งมูลหนี้ดังกล่าวจะมีการหักเรื่องหลักประกันของสมาชิกที่มีอยู่ เช่น ทุนเรือนหุ้น 
หรือ เงินฝากที่ฝากไว้กับสหกรณ์ ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ซึ ่งเป็นหลักทรัพย์ที่นํามาวางค้ําประกันจํานอง 
ก่อนที่จะนํามาพิจารณาตั้งสํารองค่าเผื ่อหนี้สงสัยจะสูญ  และขอเสนอที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2562 หน้า 91 - 109 สรุปได้ดังนี้ 

 
 

                             งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562   สรุปได้ดังนี้ 
            สินทรัพย์ 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                       14,187,355,281.99   บาท  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                       13,557,680,621.90   บาท  
รวมสินทรัพย์                       27,745,035,903.89   บาท  
           หนี้สินและทุนของสหกรณ์ฯ  
รวมหนี้สินหมุนเวียน                 11,280,512,897.47   บาท 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                              20,239,781.88    บาท 
รวมหนี้สิน   11,300,752,679.35   บาท 
รวมทุนของสหกรณ์ฯ                          16,444,283,224.54   บาท 
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ฯ   27,745,035,903.89   บาท 
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                              งบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562   สรุปได้ดังนี้ 
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน  1,480,046,397.20   บาท 
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน  323,110,366.20   บาท 
รวมหนี้สงสัยจะสูญ 
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ  

20,051,195.02    
1,136,884,835.98  

 บาท 
 บาท 

รวมรายได้อ่ืน  3,915,394.20   บาท 
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 294,510,745.41  บาท 
กําไรสุทธิ 846,289,484.77     บาท 

 

                            
    งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  สรุปได้ดังนี้ 
กําไรสุทธิ 846,289,484.77    บาท 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
  ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 

1,044,572,410.06     บาท 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน 

824,249,016.81 
(1,821,665.50) 

 บาท 
 บาท 

เงินสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (65,709,908.37)  บาท 
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 756,717,442.94  บาท 
เงินสด ณ วันต้นปี 1,899,773,507.63  บาท 
เงินสด ณ วันสิ้นปี 2,656,490,950.57  บาท 

การพิจารณาของที่ประชุม 
ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีสมาชิกอภิปรายให้ความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี  
นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย  สมาชิกเลขที่ 29787 สังกัด ปณ.ประตูน้ํา ได้สอบถามถึง หนี้สงสัยจะ

สูญจํานวน 20 ล้านบาทเศษ ในหน้า 93 และหนี้สงสัยจะสูญ ในหน้า 96 ประมาณ 78 ล้านบาท รวมเป็น 
98 ล้านบาท ว่าคือหนี้อะไร 
 นายชัชวาล เงินนาค  ผู้แทนผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ได้ตั้ง NPL ลูกหนี้เงินกู้ไว้ 140 ราย และตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมประมาณ 20 ล้านบาท จากการที่ผู้กู้ค้างชําระเกิน 4 งวดขึ้นไปแต่เขายังเป็นสมาชิกอยู่ 
หมายถึงว่า 140 รายนี้สามารถจะชําระหน้ีได้ตามปกติ เพราะยังเป็นสมาชิกและมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล แต่หนี้
สงสัยจะสูญในรายการ “ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอ่ืน” ในหน้า 96 เป็นลูกหนี้ที่ขาดสมาชิกภาพแล้ว แต่มีภาระผูกพัน
ต้องตามหนี้ให้ถึงท่ีสุด แต่ถ้าเกินจะเยียวยาแล้วก็ต้องมีการฟูองร้องดําเนินคดีแล้วนําสู่การพิพากษา เพราะฉะนั้น 
หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ จํานวน 38 ล้านบาทเศษ  หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ระหว่างดําเนินคดี 
จํานวน 27 ล้านบาทเศษ  และหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ตามคําพิพากษา (เกินความต้องการ) จํานวน 12      
ล้านบาทเศษ  ในหน้า 96  เป็นค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญ ที่มิใช่ลูกหนี้ แต่ภาระผูกพันของเขายังมีอยู่ จึงต้องแยก 
หนี้สงสัยจะสูญ 20 ล้านบาท ออกมาจากหนี้ทั้ง 3 รายการนี้ 
 นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย  สมาชิกเลขท่ี 29787 สังกัด ปณ.ประตูน้ํา  สอบถามเพ่ิมเติมว่า ตามที่ท่าน
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 20 ล้านบาทเศษ ซึ่งจัดเป็นหนี้ของลูกค้าปกตินั้น ประเด็นนี้จะทําให้รายได้ของเรา
ลดลงประมาณ 21 ล้านบาท ใช่หรือไม ่ 
 นายชัชวาล เงินนาค  ผู้แทนผู้สอบบัญชี ตอบว่า ลดลงเพราะว่าเรามีการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญเพิ่มข้ึนในหน้า 96 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของทางราชการ ในฐานะผู้สอบบัญชีก็ต้องพิจารณากรณีลูกหนี้ที่คาด
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ว่าจะเรียกเก็บไม่ได้โดยการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพ่ือปูองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วย
เพราะฉะนั้น รายการที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน ต้องสะท้อนความจริงว่าเป็นกําไรที่สามารถจะนํามาจัดสรรได้ 
บางสหกรณ์ผู้สอบบัญชีไม่ได้พิจารณาในส่วนนี้ คือกรณีมีลูกหนี้ NPL ซึ่งจะต้องตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
แต่ไม่มีการตั้ง และปรากฏว่าลูกหนี้ไม่ชําระ ทําให้ก่อความเสียหายขึ้นในปีนั้น ๆ การตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญของ สอ.กสท. เป็นการตั้งเผื่อไว้ในอนาคต ถ้าในอนาคตเรามีการบริหารจัดการที่ดี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
ลูกหนี้เหล่านี้ก็จะกลับมาเป็นรายได้ของ สอ.กสท.   
 นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย  สมาชิกเลขที่ 29787 สังกัด ปณ.ประตูน้ํา   ให้ข้อสังเกตว่า ปัจจุบันหาก
สมาชิกค้างชําระ 2 - 3 เดือน สหกรณ์จะให้ออกจากการเป็นสมาชิก แต่ในการจัดลําดับลูกหนี้ของผู้สอบบัญชี
สมาชิกท่ีค้างชําระ 4 เดือน ผู้สอบบัญชีถือว่าเป็นปกติ  จึงขอให้คณะกรรมการรวมถึงฝุายจัดการและผู้ตรวจสอบ
กิจการไปพิจารณาในส่วนของสมาชิกที่ค้างชําระหนี้ 2 เดือน ให้ถือว่าเป็นสมาชิกปกติ  โดยให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และถึงแม้ว่าจะโดนหมายศาลฟูองร้องดําเนินคดี แต่หากยังส่งหนี้ให้สหกรณ์อยู่ ก็ให้ถือว่าเป็นลูกหนี้ชั้น
ปกตเิช่นเดียวกัน 

นางสาวหทัยกาญจน์ จิตรพรสวรรค์  สมาชิกเลขที่ 40948 สังกัด เกษียณอายุ ได้สอบถาม   
และให้ข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 - เหตุใดจํานวนเงินชดเชยเจ้าหน้าที่เกษียณอายุค้างจ่ายปี 2561 ในหน้า 92 และหน้า 94 จึงไม่ตรงกัน 
            - รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่ตรงกับจํานวนคนที่สมัครใหม่ ในปี 2562 มีสมาชิกเข้าใหม่ทั้งหมด 
1,488 คน เก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าสมาชิก 1 คนต่อ 100.00 บาท แต่เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่เก็บได้ มี
จํานวน 145,700.00 บาท ขาดไป 31 คน 

- ขณะนี้ สอ.กสท. มีกองทุนอยู่ 3 กอง เจ้าหน้าที่ สอ.กสท. ที่เข้าใหม่ควรจะอยู่กองทุนประกันสังคม 
ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น 

- ปีนี้  สอ.กสท. มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นมากหลายรายการ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าไฟฟูา          
ค่าโทรศัพท์ ถ้าเราลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 31 ล้านบาท ก็จะทําให้เรามีกําไรสุทธิ
เพ่ิมข้ึนอีก 31 ล้านบาท 

- เงินสดจ่ายเงินปันผล และจ่ายเงินเฉลี่ยคืน ไม่ตรงกับหน้า 120  
- สอ.กสท. ฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส.  เป็นจํานวนมากถึง 1,565 ล้านบาทเศษ เห็นว่ามาก

เกินไป และได้รับดอกเบี้ยเท่าไร 
 นายชัชวาล เงินนาค  ผู้แทนผู้สอบบัญชี ตอบชี้แจง ดังนี้ 

  - ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้ว จะอยู่ในงบกําไรขาดทุน หน้า 93-96 หมวดค่าใช้จ่าย ส่วนหน้า 92 เป็น    
งบแสดงฐานะการเงิน เป็นยอดคงเหลือของหมวดนั้น ๆ ปีนี้เรามีการจัดประเภทบัญชีใหม่ เนื่องจากจํานวนเงิน
ชดเชยเจ้าหน้าที่เกษียณอายุรายการนี้ค่อนข้างมาก รายการนี้ปีที่แล้วอยู่ในหนังสือรายงานประจําปี 2561 ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ส่วนปีนี้ตัวเลขมีนัยสําคัญ มีจํานวนสูงขึ้น จึงต้องแสดง
ออกมาเป็นเอกเทศ ตัวเลขไม่ต่างกัน เพียงแต่จัดประเภทบัญชีใหม่เพ่ือให้เปรียบเทียบกันได้ รายการใดที่มี
จํานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ต้องแสดงเป็นเอกเทศ ปีก่อนรายการนี้มีจํานวน 3% แต่ปีนี้เพ่ิมขึ้นเป็น 7% ทําให้ต้อง
แยกแสดงรายการออกมา เรียกว่าจัดบัญชีใหม่ นโยบายบัญชีเราถือว่ามีความชัดเจน  
 - กรณีนี้เข้าใจว่าเป็นรอยต่อกัน เมื่อคณะกรรมการมีมติรับสมัครสมาชิกใหม่ตอนช่วงสิ้นปี ถือว่าเป็น
สมาชิกแล้ว แตย่ังเก็บเงินไม่ได้ หรือเก็บไม่ทัน ต้องเก็บในงวดถัดไป ทําให้ยอดไม่ตรงกัน 
 - ตัวเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในงบกระแสเงินสด ไม่ตรงกับที่จัดสรร เนื่องจากจะมีสมาชิกบางท่าน
ไม่ได้มารับ ก็ต้องโอนออกไป การจ่ายเม็ดเงินในงบกระแสเงินสดเป็นการจ่ายจริง ส่วนเงินที่จัดสรรเป็นการตั้ง
เพ่ือจะจ่าย ซึ่งก็จะไม่ตรงกัน 
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       - สอ.กสท. ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส. ในอัตราร้อยละ 2.75 ต่อปี ในฐานะที่
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส. มีความเห็นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส.  เป็นสหกรณ์ที่มี
ฐานะมั่นคง 
 ผู้จัดการ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า สอ.กสท. มีเงินฝากอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส. 3 ประเภท คือประเภท
ออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี ออมทรัพย์พิเศษ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี และ
ออมทรัพย์พิเศษ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.85 ต่อปี  

ประธาน มอบให้ผู้จัดการขอมติจากที่ประชุม 
ผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแส

เงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่นําเสนอ 
 

มติที่ประชุม 
 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจํานวน 277 เสียง ไม่อนุมัติ 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน  
3 เสียง  
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 
ประธาน  ได้มอบหมายให้ผู้จัดการเป็นผู้นําเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม 

 ผู ้จ ัดการ  แถลงว ่า  ในป ี 2562 สอ.กสท.  ม ีกํา ไรส ุทธ ิเป ็น เง ิน  846 ,289 ,484.77  บาท 
คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาเห็นควรจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีตามข้อบังคับ สอ.กสท. ข้อ 28  
และขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้ 
 
 
 

        ปี 2562 
รายการที่จัดสรร  (ปันผล 5.00%  เฉลี่ยคืน 4.21%) 

  (บาท) ร้อยละ 
 

 กําไรสุทธิประจําปี 
 

846,289,484.77 
 

100.00 
  1. เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 84,629,000.00 10.00 
  2. เป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00   0.00 
   ร้อยละหนึ่งของกําไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท                

กําไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างบนนี้     
อาจจัดสรรดังต่อไปนี้     
   

3. 
 

เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วในอัตราร้อยละ 5.00 
  

691,946,154.00   
 

81.76 
  4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนดอกเบี้ยทีช่ําระ 58,563,824.93     6.93 
   ระหว่างปี 2562 ในอัตราร้อยละ 4.21     
  5. เป็นโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละสิบของ

กําไรสุทธิ 
9,994,750.00    1.18 

  6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองของ         24,755.84  0.00 
   ทุนเรือนหุ้น   
  7. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 

 

    700,000.00 0.08 
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        ปี 2562 
รายการที่จัดสรร  (ปันผล 5.00%  เฉลี่ยคืน 4.21%) 

  (บาท) ร้อยละ 
  8. เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว           1,000.00  0.00 
   ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ   

  
9. เป็นเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้     400,000.00  0.05 

หากจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีตามท่ีเสนอมาข้างต้นจะมีผลดังนี้    
1. กลับคืนเป็นของสมาชิก    750,509,978.93     88.69 
2. เป็นทุนสํารองเพ่ือประโยชน์แก่สมาชิก      85,754,755.84     10.13  
3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่      9,994,750.00      1.18  
4. เป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย            30,000.00  0.00 

 

การพิจารณาของที่ประชุม 
ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีสมาชิกอภิปรายให้ความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี  

 นายพายัพ ไตรยวงค์  สมาชิกเลขที่ 22247 สังกัด เกษียณอายุ ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการตั้ง
เงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้น้อยเกินไป ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการบริหารงานของสหกรณ์ ขณะนี้
สหกรณมี์หนี้สงสัยจะสูญจํานวนมากขึ้น การแก้ไขปัญหาของเราคือไปเรียกเก็บกับผู้ค้ําประกัน ทําให้ผู้ค้ําประกัน
เดือดร้อนยิ่งขึ้นไปอีก วิธีแก้ไขที่ถูกต้องคือการสร้างกองทุนสําหรับผู้ค้ําประกันให้เข้มแข็ง หน่วยงานอ่ืนมีหนี้
สงสัยจะสูญน้อย เพราะเขามเีงินกองทุนมากเป็น 100 ล้านบาท เงินกองทุนเอามาจากกําไรที่ได้จากดอกเบี้ยของ
ผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ถ้าไม่มีผู้ค้ําประกันก็ไม่มีกําไร เราจึงต้องคุ้มครองผู้ค้ําประกัน และเห็นควรจัดสรรเงินให้
กองทุนประมาณ 50 ล้านบาท สําหรับการบริหารกองทุน ก็ต้องดูว่าจะทําอย่างไรให้กองทุนมีเงินเยอะๆ เช่น 
อาจลดเงินปันผลลงไป เพ่ือให้สหกรณ์บริหารงานไปได้โดยผู้ค้ําประกันปลอดภัย ไม่หนีหนี้ หนี้สงสัยจะสูญก็จะ
หายไป  
 นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย สมาชิกเลขที่ 29787 สังกัด ปณ.ประตูน้ํา ให้ความเห็นว่า หากดูเปรียบ 
เทียบกับสหกรณ์อ่ืนที่มีกําไรกว่า 1,000 ล้านบาทแล้ว เขามีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แต่จัดสรรโบนัสให้กรรมการ
เพียง 90,000.00 บาท เจ้าหน้าที่ได้รับโบนัส 5 เดือน ก็อยากให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ 5 เดือนบ้าง ปีนี้ท่าน
จะขออนุมัติโบนัสเจ้าหน้าที่ 2 เดือน กรรมการคนละ 200,000.00 บาท แต่ไม่เปิดเผยข้อมูลตรงนี้  ซึ่งเห็น
ว่ากําไรปีนี้ลดลงจากปีที่แล้ว 14 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่าปีที ่แล้ว มีหนี้ที ่เรียกเก็บไม่ได้ โดยให้    
เงินเฉลี่ยคืนกับคนที่ทําประโยชน์ให้กับสหกรณ์คือผู้กู้ เพียงร้อยละ 4.21 ลดลงจากปีที่แล้ว สําหรับอัตรา 
เง ินปันผลร้อยละ 5 เท่าเดิมไม่ว ่ากัน ซึ ่งก็ต ้องให้เครดิตคณะกรรมการที ่เสนอขอโบนัสลดลงจาก 
250,000.00 บาท เหลือ 200,000.00 บาท จึงอยากให้ที่ประชุมพิจารณาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่  
 นายสามาศ ประเสริฐป้ัน สมาชิกเลขที่ 18789 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า ข้อมูลที่นําเสนอ
นี้ไม่ได้บอกว่าจัดสรรโบนัสให้กรรมการคนละเท่าไร สําหรับกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้นั้น
ครั้งที่แล้วได้ท้วงไปแล้วว่าไม่ควรจัดสรร การที่ผู้ค้ําประกันต้องรับผิดชอบแทนผู้กู้ เป็นเพราะคณะกรรมการ
ปล่อยกู้โดยไม่ดูสถานะของผู้กู้ และไม่มีระเบียบในเรื่องนี้ให้เห็น แต่เดิมสหกรณ์เคยมีกองทุนนี้มาก่อนแล้ว
โดยกําหนดให้ผู้กู้ตัดยอดเงินกู้ที่ได้รับประมาณ 1 หรือ 2 เปอร์เซ็นต์ นํามาเข้ากองทุน ต่อมากองทุนได้ถูก
ยกเลิกไป ส่วนตัวแล้วไม่ได้คัดค้านการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกัน แต่เห็นว่าคนกู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งกันและกัน มีภาระผูกพันกัน ควรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสรรเงินกองทุน ไม่ควรนํากําไรของสมาชิก
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ทั้งหมด 30,000 กว่าคน มาจัดสรร ในส่วนของเงินกองทุนที่ตั้งไปแล้วก็แล้วไป แต่อยากให้มีวิธีการหาเงิน
เข้ากองทุนที่ถูกต้องเหมาะสม   
 นายสมบัติ ทมถา สมาชิกเลขที่ 21592 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า  อยากให้เปิดเผย
รายละเอียดการจัดสรรโบนัสแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ไว้ในหนังสือรายงานประจําปีด้วย หากทํางาน
ดีก็เห็นด้วย แต่ขอเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์เรากับสหกรณ์อื่นว่า เงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่เราให้กับ
สมาชิกน้อยมาก เป็นเพราะคณะกรรมการไม่ควบคุมค่าใช้จ่าย ท่านใช้จ่ายฟุุมเฟือยมากเกินไป เงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนส่งถึงสมาชิกเลยน้อย ของที่อ่ืนจะสูงกว่า  ยกตัวอย่าง คือจะมีอัตราเงินปันผลร้อยละ 5.3 , 
5.35 และ 6  ส่วนเงินเฉลี่ยคืนจะมีอัตราร้อยละ 10 , 14 และ 25.25   
 นางสาวหทัยกาญจน์ จิตรพรสวรรค์ สมาชิกเลขที่ 40948 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า 
ท่านเข้ามาเป็นประธานก็ลดดอกเบี้ยเงินฝากเลย เพราะนโยบายของท่านคือคนกู้ยิ้มออก คนกินดอกยิ้มไม่ได้ 
ตอนนี้ผู้เกษียณอยู่ไม่เป็นสุข ท่านลดดอกเบี้ยซึ่งก็จะทําให้รายได้เพ่ิมข้ึน ท่านควรจะลดโบนัสของพวกท่าน ลดค่า
เบี้ยประชุม ตัดค่าใช้จ่ายของท่านก่อนถึงจะถูกต้อง  

ประธาน มอบให้ผู้จัดการขอมติจากที่ประชุม 
ผู ้จ ัดการ  ขอให ้ที ่ป ระช ุมพ ิจ ารณาอน ุม ัต ิก า รจ ัดสรรกํา ไ รส ุทธ ิประจําป ี 2562  ตามที่

คณะกรรมการดําเนินการเสนอ 
 

มติที่ประชุม 
 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากจํานวน 279 เสียง ไม่อนุมัติจํานวน 24 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 5 เสียง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปี 2563  
ประธาน  ได้มอบหมายให้ผู้จัดการเป็นผู้นําเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม 

 ผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 ทั้ง 9 หมวด รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 508,885,000.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจําปี 2562 หน้า 123 - 131  
สรุปได้ดังนี้ 

1) หมวดที่ 1 ค่าตอบแทน 
 

หมวด/ประเภท งบประมาณขอตั้งปี 2563  
(บาท) 

   หมวดที่ 1 ค่าตอบแทน   
 1.1   เงินเดือน/ค่าจ้าง        45,600,000.00  
 1.2   กองทุนสงเคราะห์/กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ       14,600,000.00  
 1.3   ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดประชุม        3,000,000.00  
 1.4   ค่าตอบแทนที่ปรึกษา สอ.กสท.           250,000.00  
 1.5   ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้าน IT            200,000.00  
 1.6   ค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิก         4,800,000.00  
 1.7   ค่าสมนาคุณ            270,000.00  
 1.8   ค่าล่วงเวลา            930,000.00  
 1.9   ค่าปฏิบัติงานในวันหยุด        1,480,000.00  
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หมวด/ประเภท งบประมาณขอตั้งปี 2563  
(บาท) 

   1.10 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ           360,000.00  
 1.11 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี           195,000.00  
 1.12 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย           870,000.00  
 1.13 เงินชดเชยกรณีเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ 
 

       5,800,000.00  

รวม     78,355,000.00  
 

  
 

การพิจารณาของที่ประชุม 
ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีสมาชิกอภิปรายให้ความเห็น สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  
นางสาวหทัยกาญจน์ จิตรพรสวรรค์ สมาชิกเลขที่ 40948 สังกัด เกษียณอายุ ได้อภิปรายให้

ความเห็นและเสนอให้ตัดงบประมาณดังนี้ 
- เห็นควรให้ตัดงบประมาณข้อ 1.1 เงินเดือน/ค่าจ้าง ในส่วนของค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ผู ้มี

เงินเดือนตั้งแต่ 40,000.00 บาทขึ้นไป   
- เสนอให้ตัดงบประมาณข้อ 1.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดประชุม เหลือ 2,500,000.00 บาท 
- เสนอให้ตัดงบประมาณข้อ 1.4 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา สอ.กสท. เหลือ 100,000.00 บาท โดย

ให้มีที่ปรึกษา 2 ท่านเหมือนเดิมคือ ท่านศรีภูมิ ศุขเนตร และท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  
- เสนอให้ตัดงบประมาณข้อ 1.6 ค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิก ออกท้ังหมด เพราะปัจจุบันนี้ส่งเงิน

โดยใช้คอมพิวเตอร์แล้ว 
- ให้ความเห็นว่า สอ.กสท. จัดตั้งงบประมาณข้อ 1.8 ค่าล่วงเวลา และข้อ 1.9 ค่าปฏิบัติงานใน

วันหยุด ไว้เป็นจํานวนที่สูง  
นายสมบัติ  ทมถา  สมาชิกเลขที่ 21592 สังกัด เกษียณอายุ เสนอให้ยกเลิกการขออัตรากําลัง

เพ่ิมอีก 10 อัตรา ในข้อ 1.1 เงินเดือน/ค่าจ้าง โดยรอให้ผลการวิเคราะห์ KPI ออกมาก่อน ซึ่งเห็นว่าเมื่อมี
เจ้าหน้าที่เกษียณไป ก็ไม่ต้องจ้างมาทดแทน ขอเสนอให้นํางบประมาณไปซื้ออุปกรณ์ IT มาช่วยในการ
ทํางานจะดีกว่า 

นายสามาศ ประเสริฐป้ัน สมาชิกเลขที่ 18789 สังกัด เกษียณอายุ ได้อภิปรายให้ความเห็นและ
เสนอให้ตัดงบประมาณดังนี้ 
  - ให้ความเห็นว่า หากการจัดทํา KPI ของ สอ.กสท. ยังไม่เสร็จสิ้น โดยไม่มีผลการวิเคราะห์ว่า 
สอ.กสท. ควรจะต้องลดอัตรากําลังหรือไม่อย่างไรแล้ว ก็เสนอให้ตัดการขอเพ่ิมอัตรากําลังเจ้าหน้าที่จํานวน 10 
คน ออกไปก่อน   
  - เสนอให้ตัดงบประมาณข้อ 1.8 ค่าล่วงเวลา เหลือเท่าเดิม คือ 860,000.00 บาท 
  - เสนอให้ตัดงบประมาณข้อ 1.9 ค่าปฏิบัติงานในวันหยุด เหลือเท่าเดิม คือ 800,000.00 บาท 
 นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย สมาชิกเลขที่ 29787 สังกัด ปณ.ประตูน้ํา เสนอให้ตัดงบประมาณข้อ 1.9  
ค่าปฏิบัติงานในวันหยุด ในส่วนของค่าปฏิบัติงานในวันหยุดพักผ่อนประจําปี  

ประธาน มอบหมายให้ผู้จัดการขอมติจากท่ีประชุม  
ผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 1 ค่าตอบแทน ปรากฏผล

การลงมติ ดังนี้ 
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ                         จํานวน  229 เสียง 
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ไม่เห็นชอบ                                                                จํานวน    20 เสียง 
งดออกเสียง                                                         จํานวน     7 เสียง 
 

มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 1 ค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ  
 2. อนุมัติงบประมาณหมวดที่ 1 ค่าตอบแทน เป็นเงิน 78,355,000.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) หมวดที่ 2 สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 
 

หมวด/ประเภท งบประมาณขอตั้งปี 2563 
 

(บาท) 

หมวดที่ 2 สวัสดิการเจ้าหน้าที่   
2.1 ค่าสงเคราะห์บุตร            30,000.00  
2.2 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร          500,000.00  
2.3 ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร 5,000.00  

2.4 ค่ารักษาพยาบาล 2,000,000.00 
2.5 ค่าช่วยเหลือชุดทํางาน          150,000.00  
2.6 ค่าช่วยเหลือค่าพาหนะเจ้าหน้าที่          800,000.00  
2.7 ค่าเบี้ยประกันสังคม          800,000.00  
2.8 ค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน            40,000.00  
2.9 ค่าช่วยเหลือประสบภัยธรรมชาติเจ้าหน้าที่          100,000.00  
2.10 ค่าช่วยเหลือจัดงานศพเจ้าหน้าที่          100,000.00  
2.11 ค่าช่วยเหลือจัดงานศพกรรมการและครอบครัว 100,000.00 

รวม    4,625,000.00  
 

การพิจารณาของที่ประชุม 
ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีสมาชิกอภิปรายให้ความเห็น สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  
นางสาวหทัยกาญจน์ จิตรพรสวรรค์ สมาชิกเลขที่ 40948 สังกัด เกษียณอายุ ได้อภิปรายให้

ความเห็นและเสนอให้ตัดงบประมาณดังนี้ 
- เสนอให้ตัดงบประมาณข้อ 2.6 ค่าช่วยเหลือค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ ออกทั้งหมด 

 - ให้ความเห็นว่าการจัดตั้งงบประมาณข้อ 2.7 ค่าเบี้ยประกันสังคม มีความซ้ําซ้อนอยู่ ควรเลือกว่าจะ
ใช้แบบของเอกชนหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง  

- เสนอให้ตัดงบประมาณข้อ 2.11 ค่าช่วยเหลือจัดงานศพกรรมการและครอบครัว ออกทั้งหมด 
นายสมชาย ธรรมเวช สมาชิกเลขที่ 20543 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายให้ความเห็นและเสนอ

ให้ตัดงบประมาณดังนี้ 
  - ให้ความเห็นว่า สอ.กสท. จ่ายเงินสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่สองทาง ทางแรกคือจ่ายกองทุนบําเหน็จ 
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในอัตรา 15% และ 11% ส่วนทางที่สองเป็นการจ่ายสมทบประกันสังคมอีก 5% 
ตามท่ีกฎหมายบังคับ ซ่ึงตรงนี้ก็รับได้ แต่ในเรื่องค่ารักษาพยาบาล เมื่ออยู่ประกันสังคมแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ควรเบิก
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ค่ารักษาพยาบาลกับประกันสังคมทั้งหมด สอ.กสท. ต้องมีระบบ ต้องเขียนไว้ให้ชัดเจน หาก สอ.กสท. จะให้
สวัสดิการแบบเดิมกับเจ้าหน้าที่รุ่นเก่าแล้วก็รับได้ ไม่แตะคนเก่า แต่เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ซึ่งกําลังจะรับเพ่ิมอีก 10 
คน สอ.กสท. ควรแก้ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ใหม่ ก่อนที่จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ใหม่เข้ามา โดย
สวัสดิการที่ได้รับต้องไม่เหมือนกับคนเก่า เพราะต้องการให้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายลง จึงขอฝากให้
คณะกรรมการไปพิจารณาด้วย   
  - เสนอให้ตัดงบประมาณข้อ 2.11 ค่าช่วยเหลือจัดงานศพกรรมการและครอบครัว ออก 

นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย สมาชิกเลขที่ 29787 สังกัด ปณ.ประตูนํ้า  อภิปรายว่า ไม่เห็นด้วยกับการ
จัดตั้งงบประมาณข้อ 2.9 ค่าช่วยเหลือประสบภัยธรรมชาติเจ้าหน้าที่ และข้อ 2.11 ค่าช่วยเหลือจัดงานศพ
กรรมการและครอบครัว เนื่องจากเห็นว่าไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนี้ที่มีหนี้เสียอยู่เป็นจํานวนมาก   
 นายสงวน สายสุมาลย์  สมาชิกเลขที่ 33966 สังกัด เกษียณอายุ เสนอให้ตัดงบประมาณข้อ 2.11 
ค่าช่วยเหลือจัดงานศพกรรมการและครอบครัว ออก เนื่องจาก สอ.กสท. ต้องประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่เหมาะสมที่
จะนําเสนองบประมาณดังกล่าวในเวลานี้ 

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการดําเนินการขอถอนงบประมาณข้อ 2.11 ค่าช่วยเหลือจัดงานศพ
กรรมการและครอบครัว จํานวน 100,000.00 บาท ออก  และมอบหมายให้ผู้จัดการขอมติจากท่ีประชุม  

ผู้จัดการ ขอให้ที ่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 2 สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 
ปรากฏผลการลงมติ ดังนี้ 

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเสนอ  
(โดยถอนข้อ 2.11 ค่าช่วยเหลือจัดงานศพกรรมการและครอบครัว ออก)   จาํนวน  262 เสียง 
ไม่เห็นชอบ                                                                 จํานวน     0 เสียง 
งดออกเสียง                                                          จํานวน     2 เสียง 
 

 
 

มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 2 สวัสดิการเจ้าหน้าที่  ตามที่คณะกรรมการนําเสนอ  
 2. อนุมัติงบประมาณหมวดที่ 2 สวัสดิการเจ้าหน้าที่  เป็นเงิน 4,525,000.00 บาท 
 
 
 

 

3) หมวดที่ 3 ค่าใช้สอยด าเนินการ 
 

หมวด/ประเภท 
 งบประมาณขอตั้ง ปี 2563 

  (บาท)  
หมวดที่ 3 ค่าใช้สอยด าเนินการ   
 3.1  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์         3,200,000.00  
 3.2  ค่าวัสดุเครื่องใช้สํานักงาน           220,000.00  
 3.3  ค่าพิมพ์หนังสือรายงานประจําปี /ข้อบังคับและระเบียบ          600,000.00  
 3.4  ค่าประชาสัมพันธ์         500,000.00  
 3.5  ค่าอากรแสตมป์             10,000.00  
 3.6  ค่าเบี้ยประกันภัย           300,000.00  
 3.7  ค่าธรรมเนียมการส่งเงิน         1,500,000.00  
 3.8  ค่าบริการไปรษณีย์        3,800,000.00  
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หมวด/ประเภท 
 งบประมาณขอตั้ง ปี 2563 

  (บาท)  
 3.9  ค่ารับรองสมาชิกและผู้มาเยี่ยมชมกิจการ          400,000.00  
 3.10 ค่ารางวัลเงินฝากประจําสินเพ่ิมพูน                                  -            
 3.11 ค่าสาธารณูปโภค        2,700,000.00  
 3.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง        3,800,000.00  
 3.13 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง          200,000.00  
 3.14 ค่าถ่ายเอกสาร          500,000.00  
 3.15 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน          200,000.00  
 3.16 ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี        15,000,000.00  
 3.17 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับธนาคาร          800,000.00  
 3.18 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Web Site และระบบเครือข่าย          500,000.00  
 3.19 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ          220,000.00  
 3.20 ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ 300,000.00 
 3.21 ค่าจัดเก็บเอกสาร 300,000.00 

รวม   35,050,000.00  
 

 

การพิจารณาของที่ประชุม 
ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีสมาชิกอภิปรายให้ความเห็น สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  
นางสาวหทัยกาญจน์ จิตรพรสวรรค์ สมาชิกเลขที่ 40948 สังกัด เกษียณอายุ ได้อภิปรายให้

ความเห็นและเสนอให้ตัดงบประมาณดังนี้ 
- เสนอให้ตัดงบประมาณข้อ 3.3 ค่าพิมพ์หนังสือรายงานประจําปี /ข้อบังคับและระเบียบ เหลือ 

300,000.00 บาท  
- ให้ความเห็นว่าปีนี ้ สอ.กสท. จัดตั ้งงบประมาณข้อ 3.8 ค่าบริการไปรษณีย์ ,  ข้อ 3.11        

ค่าสาธารณูปโภค , ข้อ 3.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง , ข้อ 3.14 ค่าถ่ายเอกสาร , ข้อ 3.16 ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี 
และข้อ 3.21 ค่าจัดเก็บเอกสาร เพ่ิมสูงขึ้นมาก ขอให้ช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย  

นายสามาศ ประเสริฐป้ัน สมาชิกเลขที่ 18789 สังกัด เกษียณอายุ เสนอให้ตัดงบประมาณดังนี้ 
 - เสนอให้ตัดงบประมาณข้อ 3.7 ค่าธรรมเนียมการส่งเงิน เหลือ 1,000,000.00 บาท 
 - เสนอให้ตัดงบประมาณข้อ 3.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เหลือ 3,000,000.00 บาท เท่าเดิม 

ประธาน มอบหมายให้ผู้จัดการขอมติจากท่ีประชุม  
ผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 3 ค่าใช้สอยดําเนินการ 

ปรากฏผลการลงมติ ดังนี้ 
 

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ                         จํานวน  157 เสียง 
ไม่เห็นชอบ                                                                จํานวน     1 เสียง 
งดออกเสียง                                                         จํานวน     0 เสียง 
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มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 3 ค่าใช้สอยดําเนินการ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เสนอ  
 2. อนุมัติงบประมาณหมวดท่ี 3 ค่าใช้สอยด าเนินการ เป็นเงิน  35,050,000.00 บาท 

 
 

4) หมวดที่ 4 ค่าประชุม สัมมนาและสวัสดิการ 
 

 

หมวด/ประเภท 
 งบประมาณขอตั้งปี 2563 

  (บาท)  
 หมวดที่ 4 ค่าประชุม สัมมนาและสวัสดิการ   
 4.1  ค่าประชุมใหญ่ 50,000,000.00 
 4.2  ค่าประชุมสัมมนาระหว่างที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/ 300,000.00 

 ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่  
 4.3  ค่าประชุมสัมมนาสมาชิกท่ีเป็นตัวแทน/สมาชิก/ 3,000,000.00 

 ผู้เกษียณส่วนภูมิภาค 10 เขต   
 4.4  ค่าประชุมสัมมนาสมาชิกที่เป็นตัวแทน/สมาชิก/ 700,000.00 
       ผู้เกษียณส่วนกลาง  
 4.5  ค่าประชุมสัมมนาร่วมกับองค์กรต่างๆ 200,000.00 
 4.6  ค่าศึกษาอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 300,000.00 
 4.7  ค่าเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม(ตามที่จ่ายจริง) 32,000,000.00 
 4.8  ค่าเงินสงเคราะห์คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม(ตามท่ีจ่ายจริง)  7,000,000.00 
 4.9  ค่าเงินสงเคราะห์สมาชิกกรณีทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ/    

เจ็บปุวย (ตามท่ีจ่ายจริง) 
 

300,000.00 

 4.10 ค่าเงินสงเคราะห์บุตร หรือบิดามารดาของสมาชิก 10,000,000.00 
        ถึงแก่กรรม (ตามท่ีจ่ายจริง)   
 4.11 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางของสมาชิกเข้าประชุมใหญ่  
        สามัญประจําปีและเข้าร่วมประชุมสัมมนา 

600,000.00 

 4.12 ค่าส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพให้แก่สมาชิก 500,000.00 
 4.13 ค่าเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ (ตามท่ีจ่ายจริง) 10,000,000.00 

 
 4.14 ค่าช่วยเหลือตรวจสุขภาพสมาชิกสูงอายุ 7,500,000.00 

รวม   122,400,000.00  
 

การพิจารณาของที่ประชุม 
ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีสมาชิกอภิปรายให้ความเห็น สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  

 นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย สมาชิกเลขที่ 29787 สังกัด ปณ.ประตูน้ํา   เสนอให้งดการใช้ค่าใช้จ่าย
ในการประชุมสัมมนาทุกอย่าง ซึ่งกรมควบคุมโรคก็ได้ประกาศห้ามชุมนุมแล้ว จึงควรตัดงบประมาณนี้ออก
แล้วนําเงินไปจ่ายค่าพาหนะเพ่ิมให้กับสมาชิกในปีต่อไป  
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 นายอารยะ บุณยากร สมาชิกเลขที่ 21317 สังกัด วร.กสท เสนอให้ปรับเงินสงเคราะห์สมาชิกถึง
แก่กรรมเพ่ิมข้ึนจากรายละ 200,000.00 บาท เป็น 300,000.00 บาท  

ประธาน มอบหมายให้ผู้จัดการขอมติจากท่ีประชุม  
ผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 4 ค่าประชุม สัมมนาและ

สวัสดิการ ปรากฏผลการลงมติ ดังนี้ 
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ                         จํานวน  152 เสียง 
ไม่เห็นชอบ                                                                จํานวน    17 เสียง 
งดออกเสียง                                                         จํานวน      3 เสียง 
  

มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 4 ค่าประชุม สัมมนาและสวัสดิการ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอ  
 2. อนุมัติงบประมาณหมวดที่ 4 ค่าประชุม สัมมนาและสวัสดิการ เป็นเงิน  
122,400,000.00 บาท 
 

5) หมวดที่ 5 ค่าบ ารุงรักษา 
 

 

หมวด/ประเภท 
 งบประมาณขอตั้ง ปี 2563  

  (บาท)  
 หมวดที่ 5 ค่าบ ารุงรักษา   
 5.1  ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์        1,000,000.00  
 5.2  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมเครื่องปรับอากาศ           260,000.00  
 5.3  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์           50,000.00  
 5.4  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมอาคารสํานักงาน        1,000,000.00 

  
 5.5  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมยานพาหนะ           120,000.00  

รวม      2,430,000.00  
 

การพิจารณาของที่ประชุม 
ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีสมาชิกอภิปรายให้ความเห็น สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  
นายบัณฑิต บุญกลั่น สมาชิกเลขที่ 19571 สังกัด เกษียณอายุ เสนอให้ตัดงบประมาณข้อ 5.1 

ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เหลือ 300,000.00 บาท  
นางสาวหทัยกาญจน์ จิตรพรสวรรค์ สมาชิกเลขที่ 40948 สังกัด เกษียณอายุ เสนอให้ตัด

งบประมาณข้อ 5.4  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมอาคารสํานักงาน ออกท้ังหมด 
ประธาน มอบหมายให้ผู้จัดการขอมติจากท่ีประชุม  
ผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 5 ค่าบํารุงรักษา ปรากฏผล

การลงมติ ดังนี้ 
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ                         จํานวน    88 เสียง 
ไม่เห็นชอบ                                                                จํานวน    18 เสียง 
งดออกเสียง                                                         จํานวน      0 เสียง 
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มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 5 ค่าบํารุงรักษา ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ 
  2. อนุมัติงบประมาณหมวดที่ 5 ค่าบ ารุงรักษา เป็นเงิน 2,430,000.00 บาท 
 

6) หมวดที่ 6 ค่าพัฒนาระบบ IT 
 
 

หมวด/ประเภท 
 งบประมาณขอตั้ง ปี 2563 

 

 (บาท)  
 หมวดที่ 6 ค่าพัฒนาระบบ  IT    
 6.1  ค่าพัฒนาโปรแกรมและพัฒนา IT        3,000,000.00  
 6.2  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ SMS           250,000.00  
 6.3  ค่าเช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูลสํารอง (DRC)        3,200,000.00  
 6.4  ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Antivirus           150,000.00  
 6.5  ค่าพัฒนาปรับปรุงและสํารองข้อมูลระบบ  ATM , 
       ระบบการจัดการผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ สอ.กสท. 

       2,600,000.00  

 6.6  ค่าพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   1,500,000.00 

รวม      10,700,000.00  
 

 
การพิจารณาของที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีสมาชิกอภิปรายให้ความเห็น สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  
นายบัณฑิต บุญกลั่น สมาชิกเลขที่ 19571 สังกัด เกษียณอายุ เสนอให้ตัดงบประมาณข้อ 6.1  

ค่าพัฒนาโปรแกรมและพัฒนา IT เหลือ 200,000.00 บาท  
นางสาวหทัยกาญจน์ จิตรพรสวรรค์ สมาชิกเลขที่ 40948 สังกัด เกษียณอายุ เสนอให้ตัด

งบประมาณข้อ 6.6  ค่าพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เหลือ 500,000.00 บาท 
นายเกรียงศักดิ์ ภูษิตชัยสกุล สมาชิกเลขที่ 20014 สังกัด เกษียณอายุ เสนอให้ตัดงบประมาณ

หมวดที่ 6 ค่าพัฒนาระบบ IT  ทั้งหมวด เหลือ 5,000,000.00 บาท  
ประธาน มอบหมายให้ผู้จัดการขอมติจากท่ีประชุม  
ผู้จ ัดการ  ขอให้ที ่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 6 ค่าพัฒนาระบบ IT 

ปรากฏผลการลงมติ ดังนี้ 
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ                         จํานวน    85 เสียง 
ไม่เห็นชอบ                                                                จํานวน    36 เสียง 
งดออกเสียง                                                         จํานวน      0 เสียง 
  

มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 6 ค่าพัฒนาระบบ IT ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ 
 2. อนุมัติงบประมาณหมวดที่ 6 ค่าพัฒนาระบบ IT เป็นเงิน 10,700,000.00 บาท 
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  7) หมวดที่ 7 ค่าครุภัณฑ ์
   

หมวด/ประเภท 
 งบประมาณขอตั้ง ปี 2563  

  (บาท)  
 หมวดที่ 7 ค่าครุภณัฑ์   
 7.1  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์           730,000.00  
 7.2  เครื่องคํานวณเลข             8,000.00  
 7.3  เครื่องนับธนบัตร                                -             
 7.4  ตู้เก็บเอกสาร                                 -            
 7.5  ตู้เซฟ                                -    
 7.6  PASSBOOK                                -    
 7.7  เครื่องโทรสาร                                -    
 7.8  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เข้า-ออกประตู                                 - 
 7.9  เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นสําหรับ    
       ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   

                               - 

 7.10 นาฬิกายาม                                - 
 7.11 เครื่องพิมพ์  Dot Metrix            17,000.00  
 7.12 เก้าอ้ี            70,000.00  
 7.13 รถยนต์           1,500,000.00   

รวม      2,325,000.00  
 

 

 
นางสาวหทัยกาญจน์ จิตรพรสวรรค์ สมาชิกเลขที่ 40948 สังกัด เกษียณอายุ เสนอให้ตัด

งบประมาณข้อ 7.12 เก้าอ้ี ออกทั้งหมด 
ประธาน มอบหมายให้ผู้จัดการขอมติจากท่ีประชุม  
ผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 7 ค่าครุภัณฑ์ ปรากฏผลการ

ลงมติ ดังนี้ 
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ                         จํานวน    84 เสียง 
ไม่เห็นชอบ                                                                จํานวน    16 เสียง 
งดออกเสียง                                                         จํานวน      4 เสียง 
  

มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 7 ค่าครุภัณฑ์  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเสนอ 
 2. อนุมัติงบประมาณหมวดที่ 7 ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 2,325,000.00 บาท 

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายประพันธ์ ณ สงขลา รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 1 
ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม ตั้งแต่วาระถัดไปจนถึงระเบียบวาระที่ 15  
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8) หมวดที่ 8 เงินส ารองกรณีเร่งด่วน 
 

หมวด/ประเภท 
 งบประมาณขอตั้งปี 2563  

 

 (บาท)  
 หมวดที่ 8 เงินส ารองกรณีเร่งด่วน   
 8.1  เงินสํารองกรณีเร่งด่วน        3,000,000.00  

รวม      3,000,000.00  
 

นายประพันธ์ ณ สงขลา รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 1  มอบหมายให้ผู้จัดการขอมติจาก
ที่ประชุม  

ผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 8 เงินสํารองกรณีเร่งด่วน
ปรากฏผลการลงมติ ดังนี้ 

 
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ                         จํานวน    94 เสียง 
ไม่เห็นชอบ                                                                จํานวน      5 เสียง 
งดออกเสียง                                                         จํานวน      5 เสียง 
  

มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 8 เงินสํารองกรณีเร่งด่วน ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เสนอ 
 2. อนุมัติงบประมาณหมวดที่ 8 เงินส ารองกรณีเร่งด่วน  เป็นเงิน  3,000,000.00 บาท   

 

9) หมวดที่ 9 ที่ดินและอาคาร 
 

หมวด/ประเภท 
 งบประมาณขอตั้งปี 2563  

 

 (บาท)  
 หมวดที่ 9 ที่ดินและอาคาร   
 9.1  ที่ดิน        150,000,000.00 
 9.2  อาคาร สอ.กสท. 100,000,000.00 

รวม      250,000,000.00  
 

การพิจารณาของที่ประชุม 
ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีสมาชิกอภิปรายให้ความเห็น สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  

 นายสมชาย ธรรมเวช สมาชิกเลขที่ 20543 สังกัด เกษียณอายุ สอบถามว่า งบประมาณที่ตั้งใน
หมวดนี้ได้มีการศึกษาแล้วหรือยัง สอ.กสท. จะซื้อที่ดินตรงไหน มีรายละเอียดหรือไม่ และจะมีผลกระทบ
อย่างไรบ้าง    
 ผู้จัดการ  ชี้แจงว่า ในเบื้องต้นตามที่ได้ศึกษากัน เนื่องจากมีเหตุจําเป็นในเรื่องสถานที่ เพราะ 
อาคารสํานักงาน สอ.กสท. ก่อสร้างในที่ดินราชพัสดุ  ซึ่งในอนาคตอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้พื้นที่อาคาร
สํานักงานได้ และสมาชิกในที ่ประชุมสัมมนาสมาชิกส่วนกลางได้เสนอประเด็นนี ้ไว ้ คณะกรรมการ
ดําเนินการจึงได้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณสําหรับจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคาร สอ.กสท. โดยในส่วนของ
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ที่ดินได้มองอยู่หลายๆ ที่ แต่เพราะติดในเรื่องราคาจึงยังหาสถานที่ที่ชัดเจนแน่นอนไม่ได้ และได้ประมาณ
ราคาค่าจัดซื้อที่ดินจํานวน 4 - 5 ไร่ ไว้จํานวน 150 ล้านบาท ในส่วนของอาคาร สอ.กสท. ได้ประมาณ
การงบประมาณในการก่อสร้างไว้จํานวน 100 ล้านบาท   
 นายสมชาย ธรรมเวช สมาชิกเลขที่ 20543 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า ส่วนตัวเห็นด้วยที่ 
สอ.กสท. ควรมีที่ดินของตัวเอง สอ.กสท. มีทุนสํารองอยู่ประมาณ 1,500 ล้านบาท เงินก้อนนี้ไม่ได้รับ
ประโยชน์เลยสักบาท ควรนําเงินจํานวนนี้ไปซื้อที่ดิน แต่หากซื้อที่ดินมาแล้ว ท่านยังไม่ได้ศึกษาเลยว่าจะทํา
อย่างไร เพราะจะเกิดค่าใช้จ่ายคือภาษีที่ดิน  สอ.กสท. จะซื้อ 100 หรือ 300 ล้านบาท ก็เห็นด้วย แต่ก่อน
เสนอต้องมีรายละเอียดมาให้ด้วย เสนอมาตอนนี้จะกลายเป็นงบผูกพัน วันนี้ขอให้ถอนออกไปก่อน แล้วลง
รายละเอียดลึก ๆ ตอนที่ซื้อ และไม่ควรตั้งคณะกรรมการให้เป็นผู้จัดซื้อเพียงฝุายเดียว ขอให้จัดซื้อตาม
ระเบียบ ซื้ออย่างโปร่งใส  
 นายภาสพงศ์ บุรีภักดี  สมาชิกเลขที่ 21808 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า สหกรณ์เราเป็น
สหกรณช์ั้นนํา แต่ที่ทําการของเรายังไม่มีของตนเองเลย การซื้อที่ดินถ้าเราช้าไป ก็จะเป็นผลลบกับสหกรณ์อย่าง
มาก แต่เวลาท่านไปสํารวจตรวจสอบสถานที่ ขอให้ไปดูทีท่ี่ยังมีราคาถูก ถนนหนทางสะดวกสบาย รถไฟฟูามาถึง 
สอ.กสท. ต้องไปศึกษารายละเอียดก่อนที่จะจัดซื้อ ต้องคํานึงถึงสิทธิผลประโยชน์ของสมาชิกที่อยู่ทั่วประเทศ 
อย่างน้อยควรไปดูหลาย ๆ ที่แล้วรีบทําโดยด่วน จึงเห็นด้วยตามท่ีเสนอ 
 นายธนกฤต พรหมเสนา สมาชิกเลขที่ 45911 สังกัด ปจ.แพร่  อภิปรายว่า โครงการไม่มี
รายละเอียดเลย มีความสุ่มเสี่ยงกับการใช้เงินไปทําเรื่องต่าง ๆ และไม่สามารถตรวจสอบได้ ถ้ากําหนดว่า
จะซื้อที่ดินเท่าไรก็ให้ขออนุมัติซื้อที่ดินก่อน แล้วค่อยเขียนแบบขออนุมัติปลูกสร้างขึ้นทีละเฟส เป็นการใช้
เงินอย่างถูกต้องและโปร่งใส ดีกว่าที่จะมาขอโดยไม่มีรายละเอียด มาเอาเงินไปก่อนแล้วค่อยทํา จึงขอให้
กลับไปพิจารณาทบทวนว่าขอเสนอเป็นซื้อที่ดินก่อน แล้วไปเขียนแบบประเมินราคาค่าก่อสร้าง ค่อย ๆ ทํา
ไปจะดีกว่า  
 นายบัณฑิต บุญกลั่น  สมาชิกเลขที่ 19571 สังกัด เกษียณอายุ เสนอให้ สอ.กสท. จัดซื้อที่ดิน
ในกรุงเทพมหานคร 
 นายเกรียงศักดิ ์ ภูษิตชัยสกุล สมาชิกเลขที่ 20014  สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า หาก 
สอ.กสท. นําเงิน 250 ล้านบาท มาปล่อยให้สมาชิกกู้จะได้ประโยชน์มากกว่าไปสร้างอาคาร สร้างแล้วคุ้ม
หรือไม่ ทําไมต้องสร้างตอนนี้ในเมื่อเขายังไม่ไล่ ถ้าจะไล่เขาก็ต้องให้เวลาเรา ขอเสนอให้ตัดงบประมาณใน
หมวดนี้เหลือ 60 ล้านบาท สําหรับเป็นค่าจัดซื้อที่ดินอย่างเดียวก่อน เมื่อได้ที่ดินแล้วค่อยมาขออนุมัติ
โครงการอีกครั้งหนึ่งในปีหน้า  
 นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย สมาชิกเลขที่ 29787 สังกัด ปณ.ประตูน้ํา   อภิปรายว่า เราต้องนําเงิน 
ไปปล่อยกู้ 4,500 ล้านบาท จึงจะได้ดอกเบี้ยมา 250 ล้านบาท ซึ่งประเด็นนี้กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือถึง
สหกรณ์ทั่วประเทศบอกว่าสหกรณ์สามารถอยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานรัฐนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องเช่า เพราะเขา
มองว่าสหกรณ์ไม่ได้ทําธุรกิจ ต้องการช่วยเหลือมวลสมาชิกในหน่วยงานนั้น ซึ่งสถานการณ์ของ สอ.กสท.
ตอนนี้ไม่ดี มีปัญหาในส่วนของกําไร มีหนี้ NPL หนี้สงสัยจะสูญ จึงขอให้พิจารณาดูว่าเราต้องการซื้อเพื่อ
เป็นสินทรัพย์และมีปัญหาผูกพัน กับการที่เราอยู่ในหน่วยงานนั้นอย่างบริษัท ไปรษณีย์ไทย ฯ ที่จะคงอยู่
ต่อไปอีกนาน คณะกรรมการจะถอนออกไปได้หรือไม่  
 นายสมบัติ ทมถา สมาชิกเลขที่ 21592 สังกัด เกษียณอายุ ให้ความเห็นว่า ยังไม่สมควรซื้อ
เนื่องจากยังไม่รู้สถานที่ที่จะซื้อ ปริมาณที่ดินที่จะซื้อ   
 ดร.เกษมวงศ์ พิศาลธนวงศ์ สมาชิกเลขที่ 26064 สังกัด ศน.กสท อภิปรายว่า ธุรกิจหลักของ 
สอ.กสท. คือเรื่องรับเงินฝากและปล่อยเงินกู้ ไม่ใช่เรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือ Property ยังไม่มองไป  
ถึงจุดที่จะหากําไรจากอสังหาริมทรัพย์ และเห็นด้วยกับสมาชิกที่ให้ความเห็นว่า สอ.กสท. ควรเอาเงิน  
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250 ล้านบาท มาให้สมาชิกกู้หรือมาทําประโยชน์จะดีกว่า เรื่องที่ทําการของ สอ.กสท. หากกรมธนารักษ์จะ
ไม่ให้อยู่จริง ๆ แล้ว ขอเสนอให้พิจารณาเช่าสถานที่ที่เหมาะสมก่อนเป็นลําดับแรก เพราะหากก่อสร้าง
อาคารเป็นของตนเองแล้วก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่ รวมทั้งค่าบํารุงรักษาอีกจํานวนไม่น้อย 
และหากมีความจําเป็นจะต้องจัดหาจริง ๆ แล้ว ก็ควรตั้งงบประมาณเป็นขั้น ๆ ไป เช่น ตั้งก่อน 50 หรือ 60 
ล้านบาท  แล้วค่อย  ๆ  เพิ ่มในปีถัด  ๆ  ไป  ดีกว่าขอตั ้งงบประมาณครั ้งเดียว  250 ล้านบาท  เพราะจะ
กระทบกระเทือนค่าใช้จ่ายของปี 2563 ทําให้เงินปันผลของสมาชิกลดลงอย่างกะทันหัน และขอให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส ยุติธรรม มีธรรมาภิบาลด้วย 

นายประพันธ์ ณ สงขลา รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 1 กล่าวว่า คณะกรรมการดําเนินการ
ขอถอนงบประมาณในหมวดนี้ออก  

  

มติที่ประชุม 
 1. ที ่ประชุมรับทราบการถอนงบประมาณหมวดที่ 9 ที่ดินและอาคาร ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอ 
 2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  จ านวน 8 หมวด   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
258,785,000.00 บาท  โดยให้ถัวจ่ายในหมวดเดียวกันได้และให้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริง ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ 
 
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กสท. 

นายประพันธ์  ณ สงขลา  รองประธานกรรมการดําเนินการ คนท่ี 1  ได้มอบหมายให้ผู้จัดการ
เป็นผู้นําเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม  

 ผู้จัดการ  แถลงว่า  คณะกรรมการดําเนินการได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด จํานวน 3 ข้อ  ได้แก่ ข้อ 3 ข้อ 10 และข้อ 54 เพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับดังกล่าวตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

 1. ข้อบังคับ ข้อ 3 อ านาจกระท าการ 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 
ข้อ 3. อ านาจกระท าการ เพื่อให้บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอํานาจ
กระทาํการดังต่อไปนี้ 
 (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือ
สหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 
 (2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 (4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
 (5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแกส่หกรณ ์
 
 (6) ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือ
สหกรณ์อื่น 
 (7) ซื้อหุ้นของสถาบันท่ีประกอบ
ธุรกิจอันทาํให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริม
ความเจริญแก่กิจการสหกรณ์ 

ข้อ 3. อ านาจกระท าการ เพื่อให้บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอํานาจ
กระทาํการดังต่อไปนี้ 
 (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือ
สหกรณ์อื่นหรือนิติบุคคลหรือสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 (2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 (4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
 (5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแกส่หกรณ ์
 
 (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือ
สหกรณ์อื่น 
 (7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบ
ธุรกิจอันทาํให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริม
ความเจริญแก่กิจการสหกรณ์ 

    เพื่อให้เป็นไปตาม
หนังสือของสาํนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ 2 ที่ กษ 
1110/3042 ลงวันที่ 
3 กันยายน 2562  
เรื่อง เห็นชอบให้
สหกรณ์ถือใช้
ระเบียบว่าด้วย   
การรับฝากเงินจาก    
นิติบุคคล 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 
 (8) ซ้ือหลักทรัพย์รัฐบาลหรือ 
รัฐวิสาหกิจ 
 (9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและ 
ตราสารการเงิน 
 (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตาม
กฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 
 (11) ดาํเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
  (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์
ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
 (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ  
แก่สมาชิก 
 (14) ขอรับความช่วยเหลือทาง  
วิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของ
ต่างประเทศ หรือบุคคลอ่ืนใด    
         (15) กระทาํการต่าง ๆ ตามท่ีอนุญาต
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  รวมถึงซื้อ  
ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้   
ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอน
หรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ 
ขายหรือจาํหน่าย จํานองหรือรับจํานอง จาํนาํ
หรือรับจํานาํ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่
สมาชิกหรือของสมาชิก 

  (8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือ 
รัฐวิสาหกิจ 
           (9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและ 
ตราสารการเงิน 
 (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตาม
กฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 
         (11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
         (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์
ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
         (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
แก่สมาชิก 
         (14) ขอรับความช่วยเหลือทาง
วิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของ
ต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด  
         (15) กระทาํการต่าง ๆ ตามที่อนุญาต
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  รวมถึงซื้อ  
ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ 
ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอน 
หรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ 
ขายหรือจาํหน่าย จํานองหรือรับจํานอง จาํนาํ
หรือรับจํานาํ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่
สมาชิกหรือของสมาชิก 

 
 2. ข้อบังคับ ข้อ 10 การรับฝากเงิน 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 
ข้อ 10. การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝาก
เงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจํา
จากสมาชิกหรือสหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 
          ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย 
การถอนเงินฝากและอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
           ให้สหกรณ์ดาํรงสินทรัพย์สภาพ
คล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาํหนด   
ในกฎกระทรวง 

ข้อ 10. การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝาก
เงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจํา
จากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือนิติบุคคล 
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิก
ของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
          ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย 
การถอนเงินฝากและอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
           ให้สหกรณ์ดาํรงสินทรัพย์สภาพ
คล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาํหนด  
ในกฎกระทรวง 
 

    เพื่อให้เป็นไปตาม
หนังสือของสาํนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ 2 ที่ กษ 
1110/3042 ลงวันที่ 
3 กันยายน 2562  
เรื่อง เห็นชอบให้
สหกรณ์ถือใช้
ระเบียบว่าด้วย 
การรับฝากเงินจาก
นิติบุคคล 
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3. ข้อบังคับ ข้อ 54 คณะกรรมการด าเนินการ 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 
ข้อ 54.  คณะกรรมการด าเนินการ  ให้ 
สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการ ประกอบ 
ด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
ดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิก 
 การเลือกต้ังประธานกรรมการ    
ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิก 
ที่สมควรเป็นประธานกรรมการเพ่ือให้      
ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังโดยวิธีการยกมือนับ
คะแนน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดให้เป็นผู้ได้ 
รับเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการ สมาชิกที่ 
ถูกเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการต้องเป็น
สมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่และไม่เป็น
ผู้สมัครรับเลือกต้ังในต าแหน่งกรรมการอื่น 
           วิธีการเลือกต้ังกรรมการ ให้ด าเนิน 
การเลือกต้ังตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ 
แล้วประกาศรับสมัครจากสมาชิกและนาํเสนอ
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับ 
และเลือกได้เท่ากับกรรมการที่ว่างในปีนั้นๆ 
 
 
           สมาชิกผู้ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน
สูงสุดตามลาํดับลงมาจนถึงจ านวนที่ต้องการ
ในแต่ละปีนั้น ๆ เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็น
กรรมการที่ว่างในปีนั้น ๆ 
 ให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้งใน
ระหว่างกันเองขึ้นดาํรงตาํแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน เลขานุการคน
หนึ่ง และหรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
ณ สาํนักงานสหกรณ์ 
 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อ 
ไปนี้ เป็นหรือทาํหน้าท่ีกรรมการดําเนินการ 
 (1)  เคยได้รับโทษจาํคุกโดย       
คําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทาํโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
 (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือ
ให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 (3)  เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจาก

ข้อ 54.  คณะกรรมการด าเนินการ  ให้ 
สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการ ประกอบ 
ด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
ดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิก 

(ตัดข้อความออก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
           การเลือกต้ัง วิธีการเลือกต้ัง และ
การก าหนดคุณสมบัติของประธานกรรมการ
และกรรมการด าเนินการ ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบที่สหกรณ์กาํหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ แล้วประกาศรับ
สมัครจากสมาชิกและนําเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับ และเลือก 
ได้เท่ากับจ านวนต าแหน่งที่ว่างในปีนั้นๆ 
           สมาชิกผู้ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน
สูงสุดตามลาํดับของแต่ละกรณี เป็นผู้ได้รับ
การเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการหรือ
กรรมการด าเนินการที่ว่างในปีนั้น ๆ 
           ให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้งใน
ระหว่างกันเองขึ้นดาํรงตาํแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคน
หนึ่ง และหรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ณ สาํนักงานสหกรณ์ 
 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อ 
ไปนี้ เป็นหรือทาํหน้าที่กรรมการดําเนินการ 
 (1)  เคยได้รับโทษจาํคุกโดย       
คําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทาํโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
 (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือ
ให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 (3)  เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการหรือมีคาํวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก

    เพื ่อให้การเลือก 
ตั้งประธานกรรมการ
มีความเหมาะสมยิ ่ง 
ขึ ้น และเพื ่อให้สอด 
คล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 
ตําแหน่งกรรมการตามคําสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ 
 (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้
ถอดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการเพราะ
เหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
 (5)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระ   
เงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย  
ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัด
ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เว้นแต่
การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาํของ
ตนเอง 
 (6) ผู้ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี้                            
 

ตําแหน่งกรรมการตามคําสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ 
 (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้
ถอดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการเพราะ
เหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
 (5)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระ   
เงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย  
ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัด
ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เว้นแต่
การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาํของ
ตนเอง 
 (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้                             

 
 

การพิจารณาของที่ประชุม 
ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีสมาชิกอภิปรายให้ความเห็น สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  

 นายสามาศ ประเสริฐปั้น  สมาชิกเลขที่ 18789 สังกัด เกษียณอายุ เสนอให้เพิ่มข้อความใน
ข้อบังคับข้อ 54 ต่อจาก (6) อีกหนึ่งข้อ ดังนี้ 
            “(7) ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติติดเครดิตบูโรหรือถูกบังคับคดีจากศาล”  
           เนื่องจากเห็นว่า สอ.กสท. ควรเพิ่มคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการหรือ
คณะกรรมการในประเด็นดังกล่าวด้วย เพราะหากเป็นผู้ ไม่มีเงินคงเหลือในบัญชีเลยหรือไม่มีเงินให้หัก ก็ไม่
เหมาะสมที่จะมาเป็นคณะกรรมการซึ่งต้องดูแลเงินกว่า 20,000 ล้านบาท   
 นายธนกฤต  พรหมเสนา  สมาชิกเลขท่ี 45911 สังกัด ปจ.แพร่ ให้ความเห็นว่า กรณีของผู้ที่ติด
เครดิตบูโรหรือถูกฟูองเป็นหนี้ทางศาล นั้น อาจถูกฟูองเนื่องจากเป็นผู้ค้ําประกัน ซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขา 
มองว่าสหกรณ์เป็นการที่เรามาดําเนินการร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือกันและเลือกตัวแทนของเราเข้ามา การเอา
กฎหมายภายนอกเข้ามาเกี่ยวพันคุณสมบัติของผู้ที่จะมาสมัครเป็นกรรมการ อาจกลายเป็นว่าไปยอมรับว่า
ในวันข้างหน้าถ้าใครจะกู้เงินจากสหกรณ์ ก็จะต้องมาตรวจเครดิตบูโรกัน  ซึ่งสหกรณ์เราไม่ได้มุ่งหาผลกําไร 
แต่เป็นการช่วยเหลือกัน จึงไม่เห็นด้วยในจุดนี้ เราควรจะทําในหลักของสหกรณ์จริง ๆ  
 นายภวังค์ คงคารักษ์  สมาชิกเลขที่ 30607 สังกัด สํานักงานบริการลูกค้า กสท นครราชสีมา  
ให้ความเห็นว่า สหกรณ์เป็นการรวมกลุ่มสร้างความสุข เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก ไม่ควรไป
อิงกับธนาคาร แต่หากจะอิงก็ควรอิงในหลักการที่จะเป็นความปลอดภัยกับสหกรณ์ หรือปลอดภัยกับ
องค์กร จึงขอฝากให้พยายามลดในเรื่องของเครดิตบูโรดังกล่าว เพราะสหกรณ์เป็นที่พึ่งสุดท้ายของสมาชิก
ขอให้สมาชิกได้มีโอกาสบ้าง  
 นายจารุวัฒน์  เรียบร้อย  สมาชิกเลขที่ 29787  สังกัด ปณ.ประตูน้ํา ให้ความเห็นว่า ข้อบังคับ
ข้อ 10 ที่แก้ไขใหม่ นั้น มีประเด็นตรงนิติบุคคลที่ควรจะมีสมาชิกอยู่ในสหกรณ์ด้วย เพราะกําหนดไว้เฉพาะ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เท่านั้นว่าให้มีสมาชิกของสมาคมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
  นางสาววาสนา  แบ้กระโทก  ผู ้แทนสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุง เทพมหานคร พื ้นที ่ 2        
กรมส่งเสริมสหกรณ์ แนะนําให้ยกข้อความตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 46 (5)  คือ “รับฝากเงิน
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมี
สมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน  หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากร
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หรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน  ทั้งนี้ ตามระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” มาใส่ในข้อบังคับข้อ 10 ในเรื่องของการรับฝาก
เงินดังกล่าว ซึ่งก็จะเป็นไปตามที่สมาชิกเสนอ และเป็นไปตามกฎหมาย สําหรับระเบียบก็ให้เป็นไปตามร่าง
ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ผู้จัดการ  เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจํานวน 3 ข้อ โดยข้อ 3 และ
ข้อ 54 ให้มีข้อความตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ ส่วนข้อ 10 ขอเสนอข้อความใหม่ โดยยก
ข้อความตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 46 (5) มาใส่ตามที่ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ ฯ แนะนํา 
และขอเสนอที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียด ดังนี้  
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 
ข้อ 10. การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝาก
เงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจํา
จากสมาชิกหรือสหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 
 
 
          ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย 
การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
           ให้สหกรณ์ดาํรงสินทรัพย์สภาพ
คล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาํหนด   
ในกฎกระทรวง 

ข้อ 10. การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝาก
เงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจํา
จากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคม
นั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ผู้รับฝากเงิน หรือนิติบุคคลซ่ึงมีบุคลากร
หรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคล
นั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน 
ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  
          ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย 
การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
           ให้สหกรณ์ดาํรงสินทรัพย์สภาพ
คล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาํหนด  
ในกฎกระทรวง 
 

    เพื่อให้เป็นไปตาม
หนังสือของสาํนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ 2 ที่ กษ 
1110/3042 ลงวันที่ 
3 กันยายน 2562  
เรื่อง เห็นชอบให้
สหกรณ์ถือใช้
ระเบียบว่าด้วย 
การรับฝากเงินจาก
นิติบุคคล 

 
มติที่ประชุม 

อนุมัติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด (สอ.กสท.)  
ข้อ 3 ข้อ 10 และข้อ 54 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการนําเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 100 เสียง ซึ่งเป็น
คะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มาประชุมและอยู่ในที่ประชุมใหญ่จํานวน 1 02 คน 
(จํานวนสองในสามคือ 68 เสียง) โดยมีผู้ไม่อนุมัติจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 2 เสียง     
 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องพิจารณาระเบียบ สอ.กสท. ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.  
2563  

นายประพันธ์  ณ สงขลา  รองประธานกรรมการดําเนินการ คนท่ี 1  ได้มอบหมายให้ผู้จัดการ
เป็นผู้นําเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม  

 ผู้จัดการ  แถลงว่า คณะกรรมการดําเนินการได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ สอ.กสท. 
ว่าด้วย วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2557 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)   
ข้อ 1 , 3 , 5 , 6 , 7,  9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 27 , 
28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33  และปรับลําดับข้อใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงและสภาวการณ์
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ปัจจุบัน รวมทั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม รัดกุม และชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยยกร่างเป็น
ระเบียบฉบับใหม่คือ “ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.  2563”  
 คณะกรรมการดําเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ “ระเบียบว่าด้วย การ
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2563” ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2562 หน้า 
138 – 143  ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการขอแก้ไขความในข้อ 6 วรรคสี่ จากเดิม “ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมของคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง  ให ้จ ่ายอัตรา เด ียวกับ คณะกรรมการด า เน ินการ” เป ็น 
“ค่า ใช ้จ ่าย ในการประชุมของคณะกรรมการการ เล ือก ตั ้ง  ให ้จ ่ายอัตรา เด ียวกับคณะกรรมการ
อ านวยการ” เพ่ือให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  
การพิจารณาของที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีสมาชิกอภิปรายให้ความเห็น สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  
 นายสามาศ ประเสริฐปั้น  สมาชิกเลขที่ 18789 สังกัด เกษียณอายุ ให้ความเห็นว่า เห็นด้วย
เกือบทั ้งหมดที ่นําเสนอ แต่ในข้อ 10 ที ่กําหนดคุณสมบัติของผู ้สมัครรับเลือกตั ้งในตําแหน่งประธาน
กรรมการไว้ใน (1) ว่าต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสตร์ ทําไมจึงต้องกําหนดด้านนี้ ไม่กําหนดให้เป็นปริญญาตรีอย่างเดียว และใน (2) ก็
กําหนดว่า ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรการเงิน การบัญชี การบริหาร
สําหรับกรรมการดําเนินการและผู ้จัดการสหกรณ์  ซึ่งเห็นว่าเป็นการจํากัดสิทธิ ์ในการที่จะสมัครเป็น
ประธานกรรมการทั้งหมด เพราะคุณสมบัติข้อนี้ กรรมการทุกท่านได้ไปเข้าอบรมมาแล้ว  ในส่วนนี้น่าจะ
เป็นคุณสมบัติในตําแหน่งผู้จัดการมากกว่า ขอเสนอให้ตัดออก และในข้อ 11 เสนอให้เก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้สมัครรับเลือกตั้งในอัตรา 500.00 บาท เหมือนเดิม 
 ผู้จัดการ ชี้แจงว่า ระเบียบข้อนี้อิงจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา
89/2 (2)  และเงื ่อนไขที ่กําหนดในร่างกฎกระทรวงซึ ่งผ ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล ้ว 
คณะกรรมการดําเนินการจึงได้พิจารณาและเห็นว่าในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  ควรให้
โอกาสผู ้ที ่มีความรู ้ ความสามารถเข้ามาเป็นประธานกรรมการเพื่อบริหารงานสหกรณ์ โดยกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งในตําแหน่งประธานกรรมการว่า  ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตาม (1) 
หรือ (2) แต่ในส่วนของกรรมการดําเนินการไม่ได้กําหนดคุณสมบัติตรงนี้ไว้  
 นางสาวหทัยกาญจน์ จิตรพรสวรรค์ สมาชิกเลขที่ 40948 สังกัด เกษียณอายุ  เสนอให้เก็บ
เงินค่าสมัครรับเลือกตั้งจํานวน 500.00 บาท เท่าเดิม และสอบถามว่าเมื่อตัดข้อความในข้อ 24 เดิม ที่เป็น
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําลายบัตรเลือกตั้งออกไปทั้งหมดแล้ว สอ.กสท. จะดําเนินการทําลายบัตรเลือกตั้ง
อย่างไร 
 ผู้จัดการ ชี้แจงว่า การทําลายบัตรเลือกตั้งตามข้อ  24 เดิม นั้น จะปรากฏอยู่ในระเบียบใหม่    
ข้อ 19(3) ท่ีกําหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการออกประกาศกําหนดในเรื่องการเก็บรักษา
บัตรเลือกตั้งและการทําลายบัตรเลือกตั้ง 
 นายธนกฤต พรหมเสนา  สมาชิกเลขที่ 45911 สังกัด ปจ.แพร่  เสนอให้ สอ.กสท. แก้ไข
ระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดําเนินการในข้อ 10 เม่ือกฎหมายผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

มติที่ประชุม 
  1. เห็นชอบ“ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2563” ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการนําเสนอทุกข้อ ยกเว้น ข้อ 11 แก้ไขให้เป็น ดังนี้ 
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   “ข้อ 11 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกค่าธรรมเนียมจากผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการดําเนินการในอัตราคนละห้าร้อยบาท ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์” 
 2. เห็นชอบ “ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.  2563” ซึ ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่แนบท้ายรายงานการประชุมนี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 10  เรื่องรับทราบการรับสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ /  รายงานผลการ 
ด าเนินงานประจ าปี 2562 

นายประพันธ์  ณ สงขลา  รองประธานกรรมการดําเนินการ คนท่ี 1  ได้มอบหมายให้ผู้จัดการ
เป็นผู้นําเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม  

          10.1 เรื่องสมาชิกเข้าใหม่และออกจาก สอ.กสท.  
    ผู้จัดการ รายงานการรับสมาชิกเข้าใหม่และการออกจาก สอ.กสท.  ในระหว่างปี 2562   
ให้ที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2562 หน้า 156 ดังนี้ 

สมาชิกเม่ือวันที่  31 ธันวาคม 2561 จ านวน              29,416 คน 
บวก   สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี         1,488    คน 
หัก    สมาชิกออกจาก สอ.กสท. ในระหว่างปี โดยสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้ 

                -ลาออกจาก สอ.กสท.   306 คน 
                -ถูกปลดออก  ให้ออก  และไล่ออกจากงาน   208   คน 
                -ถึงแก่กรรม   151 คน 

สมาชิกเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2562      มีจ านวนทั้งสิ้น         30,239  คน 
 

 10.2 เรื่องผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
       ผู้จัดการ รายงานผลการดําเนินงานของ สอ.กสท. ในปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2562  ตั้งแต่หน้า 156 - 161  สรุปได้ดังนี้ 
                                 

                                              ผลประกอบการระหว่างปี 2562   
 

รายการ 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
(บาท) 

1. ทุนเรือนหุ้น 
2. เงินรับฝาก ณ สิ้นปี 
3. เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี 
4. รับชาํระคืนเงินกู้ระหว่างปี 
5. เงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ 
6. ทุนดําเนินการ 
7. ทุนสาํรองและทุนอื่น ๆ 
8. กาํไรสุทธิ 

14,094,478,520.00 
11,103,549,395.41 
22,177,751,538.63 
22,209,728,919.73 
25,014,211,319.78 
27,745,035,903.89 
1,503,515,219.77 

     846,289,484.77 

13,977,033,700.00 
10,332,435,231.35 
20,930,829,076.14 
20,720,750,149.66 
24,859,655,520.05 
26,942,589,721.28 
1,414,858,530.22 

     860,619,986.80 

117,444,820.00 
771,114,164.06 

 1,246,922,462.49 
 1,488,978,770.07 

154,555,799.73 
802,446,182.61 

     88,656,689.55 
(14,330,502.03) 
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ผลการด าเนินงาน 

การจ่ายเงินสงเคราะห์  
             ในปี 2562 สอ.กสท. ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สมาชิกถึงแก่กรรม จํานวน    152   ราย เป็นเงิน  29,500,000.00   บาท 
2. คู่สมรสถึงแก่กรรม จํานวน      63   ราย เป็นเงิน    6,075,000.00   บาท 
3. บุตร บิดา มารดาถึงแก่กรรม จํานวน    702   ราย เป็นเงิน    7,020,000.00   บาท 
4. สมาชิกทุพพลภาพ จํานวน       1   ราย เป็นเงิน        15,000.00   บาท 
5. สมาชิกประสบภัยพิบัติ จํานวน    345   ราย เป็นเงิน    2,507,550.00   บาท 

ประกอบด้วย  
5.1  ประสบอัคคีภัย จํานวน       4   ราย เป็นเงิน        85,000.00   บาท 
5.2  ประสบอุทกภัย จํานวน    232   ราย เป็นเงิน    1,602,750.00   บาท 
5.3  ประสบวาตภัย จํานวน    109   ราย เป็นเงิน      819,800.00   บาท 

     6.   ช่วยเหลือค่าตรวจสุขภาพสมาชิกสูงอายุ  จาํนวน  4,662  ราย เป็นเงิน   6,993,000.00  บาท 
การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์  
            ในปี 2562 สอ.กสท. ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกและ  
จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,108,500.00 บาท ประกอบด้วย 

 1. จ่ายเงินทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก  จํานวน 501 ทุน  เป็นเงิน         1,041,500.00  บาท  
            2. จ่ายเงินบริจาคร่วมการกุศลและเพ่ือสาธารณประโยชน์ให้แก่หน่วยงานต่าง  ๆ จํานวน 36 รายการ  
เป็นเงิน 67,000.00 บาท  
การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพแก่สมาชิก 
            ในปี 2562 จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิก 6 หลักสูตร จํานวน 6 ครั้ง   
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2562 
 นายประพันธ์ ณ สงขลา  รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 1 ได้มอบหมายให้นายแสงประทีป 
นําจิตรไทย ผู้แทนผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นผู้นําเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม        
 นายแสงประทีป น าจิตรไทย ผู้แทนผู้ตรวจสอบกิจการ ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปี 
2562 ให้ที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2562 หน้า 164 - 168  ประกอบด้วย
รายการต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
3. ตรวจสอบด้านการบริหารงาน 

3.1 การบริหารงานทั่วไป                           
                3.2  การจัดการด้านการเงินและการบัญชี 

4.  การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการควบคุมภายใน 
5.  ผลการดําเนินงาน 

     ปี 2562 สหกรณ์มีผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี โดยผลการดําเนินงานในรอบปีทางบัญชีและ
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้        
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5.1  มีสมาชิกเมื่อต้นปี 29,416 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 1 ,488 คน สมาชิกออกจาก
สหกรณ์ 665 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 30,239 คน  

      ในว ันสิ ้นป ีม ีท ุน ดํา เน ิน งานทั ้ง สิ ้น  27 ,745 ,035 ,903 .89  บาท ส ูงกว ่าป ีก ่อน  
802,446,182.61 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.98  และในรอบปีมีรายได้ทั้งสิ้น 1,483 ,961,791.40 บาท   
มีค่าใช้จ่าย 637,672,306.63 บาท  มีกาํไรสุทธิ 846,289,484.77 บาท หรือเป็นร้อยละ 57.03 ของรายได้
ทั้งสิ้น หรือร้อยละ 57.18 ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน  (รายได้หลัก) ลดลงจากปี
ก่อน 14,330,502.03 บาท หรือลดลงเป็นร้อยละ 1.66     

5.2  มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี จํานวน 1 ,803 ,775.34 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี     
การรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินสดได้ปฏิบัติตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด มีบางครั้งเก็บเงินไว้เกินกว่าที่
กําหนด เนื่องจากสมาชิกนําเงินฝากช่วงใกล้เวลา 15.30 น. จึงนําเงินฝากธนาคารไม่ทันแต่ได้นําฝากในวัน 
รุ่งข้ึน ไม่มีการเก็บรักษาเกินกว่าระเบียบเป็นเวลานานหลายวันติดต่อกันแต่อย่างใด ซึ่งแต่ละคราวได้แจ้ง
ให้คณะกรรมการทราบและให้ความเห็นชอบ 

     อนึ่ง รายจ่ายของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพ่ือกิจการของสหกรณ์  ควรแก่เหตุผล  และเป็นไป
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
                 5.3 การรับฝากเงิน   ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีเงินรับฝากคงเหลือ คือ 

( 1 )  ออมทรัพย์ จํานวนเงิน                    85,072,926.28  บาท 
( 2 )  ออมทรัพย์พิเศษ จํานวนเงิน                5,557,974,057.99  บาท 

 ( 3 )  ประจาํสินเพ่ิมพูน จํานวนเงิน                              0.00  บาท 
  ( 4 )  ประจาํ    จํานวนเงิน             5,019,377,411.14  บาท 
 รวมเงินรับฝากสมาชิก จํานวนเงิน           10,662,424,395.41  บาท 
 เงินรับฝากสหกรณ์อ่ืน (ประจํา)  จํานวนเงิน               441,125,000.00   บาท 
            รวมเงินรับฝาก    จ านวนเงิน          11,103,549,395.41  บาท 
                  เทียบกับวันสิ้นปีก่อนเพ่ิมขึ้นจาํนวน 771,114,164.06 บาท หรือเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 7.46 
 5.4  ทุนเรือนหุ้น วันต้นปีมีจํานวนเงิน 13,977,033,700.00 บาท มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้น
ปี จํานวนเงิน 14 ,094,478,520.00 บาท สูงกว่าปีก่อนเป็นเงิน 117 ,444,820.00 บาท หรือสูงขึ้นเป็น  
ร้อยละ 0.84 

       5.5  ด้านสินเชื่อ   
    5.5.1  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกในระหว่างปี ดังนี้ 

( 1 ) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จํานวน 39,753 สัญญา จํานวนเงิน 10,779,930,332.58 บาท  หรือ  48.61 % 
( 2 ) เงินกู้สามัญ           จาํนวน 15,906 สัญญา จํานวนเงิน 11,094,632,883.80 บาท  หรือ  50.02 %                       
( 3 ) เงินกู้พิเศษ            จาํนวน    163  สัญญา จาํนวนเงิน     303,188,322.25 บาท  หรือ   1.37 %                                                                           

       รวม  55,822  สัญญา จ านวนเงิน 22,177,751,538.63 บาท หรือ 100.00 % 
         ณ วันสิ้นปี  มีลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือประกอบด้วย 

( 1 )  ลูกหนี้ระยะสั้น                                จาํนวนเงิน 11,279,680,889.13 บาท  หรือ 45.80 % 
( 2 )  ลูกหนี้ระยะยาว                                  จํานวนเงิน 13,350,644,789.96 บาท  หรือ 54.20 % 
                                    รวมเป็นลูกหนี้เงินให้กู้ทั้งสิ้น  24,630,325,679.09 บาท  หรือ100.00 %    
 5.5.2  วันสิ้นปี 2562 สหกรณ์มีลูกหนี้ตามคําพิพากษา 74,034,469.92 บาท ลูกหนี้
ระหว่างดําเนินคดี 117,339,168.67 บาท ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 192,512,002.10 บาท และลูกหนี้บริษัท
ประกันตามคําพิพากษา 10,268,603.98 บาท รวม 394,154,244.67 บาท หรือเป็นร้อยละ 1.60 ของ
ลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือสิ้นปีทั้งสิ้น 24,630,325,679.09 บาท  
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5.1  มีสมาชิกเมื่อต้นปี 29,416 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 1 ,488 คน สมาชิกออกจาก
สหกรณ์ 665 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 30,239 คน  

      ในว ันสิ ้นป ีม ีท ุน ดํา เน ิน งานทั ้ง สิ ้น  27 ,745 ,035 ,903 .89  บาท ส ูงกว ่าป ีก ่อน  
802,446,182.61 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.98  และในรอบปีมีรายได้ทั้งสิ้น 1,483 ,961,791.40 บาท   
มีค่าใช้จ่าย 637,672,306.63 บาท  มีกาํไรสุทธิ 846,289,484.77 บาท หรือเป็นร้อยละ 57.03 ของรายได้
ทั้งสิ้น หรือร้อยละ 57.18 ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน  (รายได้หลัก) ลดลงจากปี
ก่อน 14,330,502.03 บาท หรือลดลงเป็นร้อยละ 1.66     

5.2  มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี จํานวน 1 ,803 ,775.34 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี     
การรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินสดได้ปฏิบัติตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด มีบางครั้งเก็บเงินไว้เกินกว่าท่ี
กําหนด เนื่องจากสมาชิกนําเงินฝากช่วงใกล้เวลา 15.30 น. จึงนําเงินฝากธนาคารไม่ทันแต่ได้นําฝากในวัน 
รุ่งขึ้น ไม่มีการเก็บรักษาเกินกว่าระเบียบเป็นเวลานานหลายวันติดต่อกันแต่อย่างใด ซึ่งแต่ละคราวได้แจ้ง
ให้คณะกรรมการทราบและให้ความเห็นชอบ 

     อนึ่ง รายจ่ายของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพ่ือกิจการของสหกรณ์  ควรแก่เหตุผล  และเป็นไป
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
                 5.3 การรับฝากเงิน   ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีเงินรับฝากคงเหลือ คือ 

( 1 )  ออมทรัพย์ จํานวนเงิน                    85,072,926.28  บาท 
( 2 )  ออมทรัพย์พิเศษ จํานวนเงิน                5,557,974,057.99  บาท 

 ( 3 )  ประจาํสินเพ่ิมพูน จํานวนเงิน                              0.00  บาท 
  ( 4 )  ประจาํ    จํานวนเงิน             5,019,377,411.14  บาท 
 รวมเงินรับฝากสมาชิก จํานวนเงิน           10,662,424,395.41  บาท 
 เงินรับฝากสหกรณ์อ่ืน (ประจํา)  จํานวนเงิน               441,125,000.00   บาท 
            รวมเงินรับฝาก    จ านวนเงิน          11,103,549,395.41  บาท 
                  เทียบกับวันสิ้นปีก่อนเพ่ิมขึ้นจาํนวน 771,114,164.06 บาท หรือเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 7.46 
 5.4  ทุนเรือนหุ้น วันต้นปีมีจํานวนเงิน 13,977,033,700.00 บาท มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้น
ปี จํานวนเงิน 14 ,094,478,520.00 บาท สูงกว่าปีก่อนเป็นเงิน 117 ,444,820.00 บาท หรือสูงขึ้นเป็น  
ร้อยละ 0.84 

       5.5  ด้านสินเชื่อ   
    5.5.1  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกในระหว่างปี ดังนี้ 

( 1 ) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จาํนวน 39,753 สัญญา จํานวนเงิน 10,779,930,332.58 บาท  หรือ  48.61 % 
( 2 ) เงินกู้สามัญ           จาํนวน 15,906 สัญญา จํานวนเงิน 11,094,632,883.80 บาท  หรือ  50.02 %                       
( 3 ) เงินกู้พิเศษ            จาํนวน    163  สัญญา จาํนวนเงิน     303,188,322.25 บาท  หรือ   1.37 %                                                                           

       รวม  55,822  สัญญา จ านวนเงิน 22,177,751,538.63 บาท หรือ 100.00 % 
         ณ วันสิ้นปี  มีลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือประกอบด้วย 

( 1 )  ลูกหนี้ระยะสั้น                                จาํนวนเงิน 11,279,680,889.13 บาท  หรือ 45.80 % 
( 2 )  ลูกหนี้ระยะยาว                                  จํานวนเงิน 13,350,644,789.96 บาท  หรือ 54.20 % 
                                    รวมเป็นลูกหนี้เงินให้กู้ทั้งสิ้น  24,630,325,679.09 บาท  หรือ100.00 %    
 5.5.2  วันสิ้นปี 2562 สหกรณ์มีลูกหนี้ตามคําพิพากษา 74,034,469.92 บาท ลูกหนี้
ระหว่างดําเนินคดี 117,339,168.67 บาท ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 192,512,002.10 บาท และลูกหนี้บริษัท
ประกันตามคําพิพากษา 10,268,603.98 บาท รวม 394,154,244.67 บาท หรือเป็นร้อยละ 1.60 ของ
ลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือสิ้นปีทั้งส้ิน 24,630,325,679.09 บาท  

                      ในระหว่างปีสหกรณ์ได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามภาวะการเงิน   
อันเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 ในวันสิ้นปีด้านการจัดหาเงินทุน สหกรณ์มีเงินรับฝากเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 771,114,164.06 
บาท ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 117,444,820.00 บาท ทํากําไร 846,289,484.77  บาท จึงเห็นได้ว่า
สหกรณ์เติบโตขึ้นโดยทุนดําเนินงานของสหกรณ์ ณ วันสิ้นปีมีถึง 27,745,035,903.89 บาท สูงกว่าปีก่อน
ร้อยละ 2.98  ซึ่งแหล่งเงินทุนภายในของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากและทุนเรือนหุ้นคิดเป็นร้อยละ  
90.82 ของทุนดําเนินการ 
             6. ข้อสังเกตและเสนอแนะที่ส าคัญซึ่งสหกรณ์ได้แก้ไขเพื่อการควบคุมภายในที่ดี 
  ได้เสนอแนะฝุายจัดการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานการเป็น
หนี้ทั้งผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนดไว้  หากรายใดยังไม่ครบถ้วนแล้ว ให้รีบ
ดําเนินการจัดทําให้ครบถ้วนเรียบร้อยต่อไป 
                    ตามข้อสังเกตข้างต้น ทั้งฝุายจัดการและฝุายคณะกรรมการได้จัดการแก้ไขไปแล้ว 
   อนึ่ง สหกรณ์ได้รายงานเรื่องการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินรับฝากประจําเดือนให้
นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2550 ด้วยแล้ว  
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2563    
นายประพันธ์ ณ สงขลา  รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 1  ได้มอบหมายให้ผู้จัดการ 

เป็นผู้นําเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม        
 ผู้จัดการ แถลงว่า ข้อบังคับข้อ 83 ผู้ตรวจสอบกิจการ กําหนดว่า “ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ
หรือการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จํานวนหนึ่งคน หรือหนึ่ง
นิติบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  
     ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําใน
สหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้” 
 ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 เม่ือวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ
เลือกตั้งห้างหุ้นส่วนจํากัด แสง.พี.ที.เทรดดิ้ง โดยนายสมบัติ มีเวช  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ สอ.กสท. 
ประจําปี 2562 อัตราค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการ เป็นเงิน 360,000.00 บาท  
 สําหรับการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2563 มีผู ้ตรวจสอบกิจการที่ขึ ้นทะเบียนกับ    
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการอบรมจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จํากัด เสนอราคาค่าบริการตรวจสอบกิจการมายัง สอ.กสท. จํานวน 3 ราย ดังนี้  
 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด แสง.พี.ที.เทรดดิ้ง  โดย นายสมบัติ มีเวช   เสนอราคา  360,000.00 บาท  

 2. สํานักงานดํารงทองบุญ  โดย นายดํารง ทองบุญ และคณะ เสนอราคา  420,000.00 บาท  

 3. บริษัทพีโฟร์พี (1406) บิสซิเนสคอนซัลแทนส์ จํากัด             
  โดย นายปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค                             เสนอราคา  480,000.00 บาท                                          
 คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแล้วขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งห้างหุ้นส่วนจํากัด 
แสง.พี.ที.เทรดดิ้ง โดยนายสมบัติ มีเวช เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2563 ค่าบริการตรวจสอบเป็นเงิน 
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360,000.00 บาท โดยให้สํานักงานดํารงทองบุญ  และบริษัทพีโฟร์พี (1406) บิสซิเนสคอนซัลแทนส์ จํากัด               
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสํารองตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2562 หน้า 173 - 
174   

นายบัณฑิต บุญกลั่น สมาชิกเลขที่ 19571 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า ทางระบบบัญชีจะ
ผิดพลาดไม่ได้เลย  แต่ห้างหุ ้นส่วนจํากัด  แสง.พี.ที. เทรดดิ ้ง ตรวจสอบบัญชีการจัดซื ้อจัดจ้างบริษัท      
คอมเทค ดาต้า จํากัด ผิดเพราะมีเงินเหลืออยู่ 71,300.00 บาท เท่านั้น แต่อ้างว่าเอาเงิน 1.8 ล้านบาทเข้า
กองทุนสํารอง จึงไม่ขอเลือก  

 

มติที่ประชุม 
 เลือกตั้งห้างหุ้นส่วนจํากัด แสง.พี.ที.เทรดดิ้ง โดย นายสมบัติ มีเวช เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 
2563 และกําหนดอัตราค่าตอบแทน จํานวน 360,000.00 บาท โดยให้สํานักงานดํารงทองบุญ และบริษัท   
พีโฟร์พี (1406) บิสซิเนสคอนซัลแทนส์ จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสํารองตามลําดับ ตามที่คณะกรรมการ
เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากจํานวน 102 เสียง ไม่เห็นชอบจํานวน 3 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 1 เสียง   
 
ระเบียบวาระที่ 13 เรื ่องพิจารณาคัดเลือกผู ้สอบบัญชี และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี   

ประจ าปี 2563  
นายประพันธ์ ณ สงขลา  รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 1  ได้มอบหมายให้ผู้จัดการ 

เป็นผู้นําเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม  
ผู้จัดการ แถลงว่า ข้อบังคับข้อ 25 การตรวจสอบบัญชี  กําหนดว่า “บัญชีของสหกรณ์นั้นต้อง

ได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง” 
 ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเลือก
บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด โดยนายวิโรจน์ นริศวรานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 
3748 เป็นผู้สอบบัญชี สอ.กสท. ประจําปี 2562 และกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงิน 180,000.00 
บาท 
 สําหรับการคัดเลือกผู ้สอบบัญชีประจําปี 2563 มีผู ้สอบบัญชีภาคเอกชนที ่ขึ ้นทะเบียนกับ       
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอค่าธรรมเนียมให้บริการสอบบัญชีมายัง สอ.กสท. จํานวน 3 ราย ดังนี้  
 1. บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด เสนอราคา  195,000.00 บาท 
 2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จาํกัด เสนอราคา  200,000.00 บาท 
  3.  สํานักงานสอบบัญชี เอส.พี. เสนอราคา   220,000.00  บาท 
 คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแล้วขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกบริษัท สํานักงาน
สามสิบสี่ ออดิต จํากัด เป็นผู้สอบบัญชี สอ.กสท.ประจําปี 2563 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงิน 
195,000.00 บาท โดยให้บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด และสํานักงานสอบบัญชี เอส.พี. เป็นผู้สอบ
บัญชีสํารองตามลําดับ ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบการเสนอบริการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ดังนี้  
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360,000.00 บาท โดยให้สํานักงานดํารงทองบุญ  และบริษัทพีโฟร์พี (1406) บิสซิเนสคอนซัลแทนส์ จํากัด               
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสํารองตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2562 หน้า 173 - 
174   

นายบัณฑิต บุญกลั่น สมาชิกเลขที่ 19571 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า ทางระบบบัญชีจะ
ผิดพลาดไม่ได้เลย  แต่ห้างหุ ้นส่วนจํากัด  แสง.พี.ที. เทรดดิ ้ง ตรวจสอบบัญชีการจัดซื ้อจัดจ้างบริษัท      
คอมเทค ดาต้า จํากัด ผิดเพราะมีเงินเหลืออยู่ 71,300.00 บาท เท่าน้ัน แต่อ้างว่าเอาเงิน 1.8 ล้านบาทเข้า
กองทุนสํารอง จึงไม่ขอเลือก  

 

มติที่ประชุม 
 เลือกตั้งห้างหุ้นส่วนจํากัด แสง.พี.ที.เทรดดิ้ง โดย นายสมบัติ มีเวช เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 
2563 และกําหนดอัตราค่าตอบแทน จํานวน 360,000.00 บาท โดยให้สํานักงานดํารงทองบุญ และบริษัท   
พีโฟร์พี (1406) บิสซิเนสคอนซัลแทนส์ จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสํารองตามลําดับ ตามที่คณะกรรมการ
เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากจํานวน 102 เสียง ไม่เห็นชอบจํานวน 3 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 1 เสียง   
 
ระเบียบวาระที ่ 13 เรื ่องพิจารณาคัดเลือกผู ้สอบบัญชี และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี   

ประจ าปี 2563  
นายประพันธ์ ณ สงขลา  รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 1  ได้มอบหมายให้ผู้จัดการ 

เป็นผู้นําเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม  
ผู้จัดการ แถลงว่า ข้อบังคับข้อ 25 การตรวจสอบบัญชี  กําหนดว่า “บัญชีของสหกรณ์นั้นต้อง

ได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง” 
 ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเลือก
บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด โดยนายวิโรจน์ นริศวรานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 
3748 เป็นผู้สอบบัญชี สอ.กสท. ประจําปี 2562 และกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงิน 180,000.00 
บาท 
 สําหรับการคัดเลือกผู ้สอบบัญชีประจําปี 2563 มีผู ้สอบบัญชีภาคเอกชนที ่ขึ ้นทะเบียนกับ       
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอค่าธรรมเนียมให้บริการสอบบัญชีมายัง สอ.กสท. จํานวน 3 ราย ดังนี้  
 1. บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด เสนอราคา  195,000.00 บาท 
 2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จาํกัด เสนอราคา  200,000.00 บาท 
  3.  สํานักงานสอบบัญชี เอส.พี. เสนอราคา   220,000.00  บาท 
 คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแล้วขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกบริษัท สํานักงาน
สามสิบสี่ ออดิต จํากัด เป็นผู้สอบบัญชี สอ.กสท.ประจําปี 2563 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงิน 
195,000.00 บาท โดยให้บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด และสํานักงานสอบบัญชี เอส.พี. เป็นผู้สอบ
บัญชีสํารองตามลําดับ ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบการเสนอบริการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการ 
เสนอบริการ 

บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต 
จ ากัด 

บริษัท เอ็น.เอส.เค. 
สอบบัญชี จ ากัด 

ส านักงานสอบบัญชี เอส.พี. 

1.การเข้าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชี 
   - จาํนวนครั้งที่เข้า
ตรวจสอบ 
 
   - ทีมงานผู้ตรวจสอบ  
 
 
 
 
   -ขอบเขตการปฏิบัติ 
งาน 
 

 
 
-เข้าตรวจสอบในวันทาํการปกติ
เต็มเวลาครั้งละ 3-5 วัน 4 ครั้ง 
ต่อปี 
-ผู้ตรวจสอบและผู้ตรวจสอบบัญชี
อาวุโสที่มีความชาํนาญพร้อมผู้ช่วย
ที่ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ประมาณ 3-5 คน สามารถ
เข้าตรวจสอบได้ทันที 
-ประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 
 
-เข้าตรวจสอบในวันทาํการปกติ
เต็มเวลาครั้งละ 3-5 วัน 4 ครั้ง 
ต่อปี 
-ผู้สอบบัญชีผ่านการขึ้นทะเบียน
กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จาํนวน 
2 คน และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีระดับ
ปริญญาตรีประมาณ 4-6 คน  
 
-ประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 
 
-เข้าตรวจสอบในวันทาํการปกติ
เต็มเวลา ครั้งละ 2-4 วัน 4 ครั้ง 
ต่อปี 
-ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีไม่น้อย
กว่า 3 คน  
 
 
 
-ประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

2. การจัดท ารายงาน 
ผลการตรวจสอบ 
   -รายงานระหว่างปี 
 
 
   -รายงานประจาํปี 

 
 
-รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี
ภายหลังการตรวจสอบประมาณ      
5 วัน  
-รายงานการสอบบัญชีประจาํปี
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด 

 
 
-รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี
ภายหลังการตรวจสอบประมาณ  
1 สัปดาห์  
-รายงานการสอบบัญชีประจาํปี
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  
กําหนด 

 
 
-ไม่ระบุ 
 
 
-ไม่ระบุ 

3. บริการอ่ืน ๆ -ให้คําแนะนาํเรื่องกฎหมายสหกรณ์ 
กฎหมายการเงิน ภาษีอากร การ
บริหารการเงินการบัญชีรวมทั้ง
จัดทาํบทวิเคราะห์งบการเงินตาม
แนวทางของ COSO และ CAMEL 
และเสนอผลการดาํเนินงาน 
สถานะการเงิน แนะนาํ แก้ไข
ปัญหาที่พบทุก 3 เดือน โดยไม่ถือ
เป็นค่าบริการพิเศษ 
 
-ยินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ
ตามที่สหกรณ์นัดหมายเป็นการ
ล่วงหน้า 
-การตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ หาก
พบระหว่างการตรวจ บริษัทจะแจ้ง
ให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

-หากสหกรณ์แจ้งความประสงค์
เป็นหนังสือในรายงานงบการเงิน
ประจาํปี บริษัทยินดีวิเคราะห์   
งบการเงินโดยใช้อัตราส่วน 
(CAMELS Analysis) เพื่อทราบ
ฐานะการเงินของสหกรณ์ให้ดี
ยิ่งขึ้น และบริษัทจะให้คําแนะนาํ
ในการบริหารการเงินตามที่เห็น 
สมควรโดยไม่ถือเป็นค่าบริการ
พิเศษ 
-ยินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ตามที่สหกรณ์นัดหมายเป็นการ
ล่วงหน้า 
-กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินและ
บัญชีที่สาํคัญที่พบระหว่างการ
ตรวจ บริษัทจะแจ้งให้สหกรณ์และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

-ให้คําแนะนาํเรื่องกฎหมาย
สหกรณ์ กฎหมายการเงิน ภาษี
อากร การบริหารการเงินการ
บัญชีรวมทั้งจัดทาํบทวิเคราะห์งบ
การเงินตามแนวทางของ COSO 
และ CAMEL  
 
 
 
  
-ยินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ตามที่สหกรณ์นัดหมาย 
 
-บริษัทจะให้คําแนะนาํในการ
บริหารการเงินตามที่เห็นสมควร
โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ 

4. ค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชี 
 

195,000.00 บาท 200,000.00 บาท 220,000.00 บาท  
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สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

นายบัณฑิต บุญกลั่น  สมาชิกเลขที่ 19571 สังกัด เกษียณอายุ  อภิปรายว่า จะไม่เลือกบริษัทที่
ตรวจสอบบัญชีผิดพลาดเกือบ 2 ล้านบาท 

นางสาวหทัยกาญจน์ จิตรพรสวรรค์ สมาชิกเลขที่ 40948 สังกัด เกษียณอายุ  ให้ความเห็นว่า 
สอ.กสท. ควรเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นรายใหม่บ้าง และขอเสนอให้บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด ที่เสนอ
ราคาต่างกันเพียง 5,000.00 บาท เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2563  

 

มติที่ประชุม 
 สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน  
27,745,035,903.89 บาท และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “ดีมาก” ที่ประชุมใหญ่มีมติ
เลือกบริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด โดยนางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 
4119  ให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณส์ําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
จํานวน 195,000.00 บาท และเลือกบริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด โดยนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวน 200,000.00 บาท สํารองไว้ กรณีที่ผู้สอบบัญชีลําดับแรกไม่สามารถ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ และเลือกสํานักงานสอบบัญชี เอส.พี. เป็นผู้สอบบัญชีสํารองลําดับถัดไป  ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากจํานวน 97 เสียง ไม่เห็นชอบจํานวน 4 เสียง และ      
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง     
 

 
 

ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2563  
นายประพันธ์  ณ สงขลา  รองประธานกรรมการดําเนินการ คนท่ี 1  ได้มอบหมายให้ผู้จัดการ

เป็นผู้นําเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม  

ผู้จัดการ  แถลงว่า  ข้อบังคับ สอ.กสท. ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน กําหนดว่า 
“ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จําเป็นและ

สมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์   
  ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม

หรือการค้ําประกันสําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีก่อนไปพลาง” 
ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ

อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี 2562  ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน)  สําหรับปี 
2563 คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาเห็นควรกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน เพ่ือเสริมสภาพคล่อง
ทางการเงินตามความจําเป็นไว้ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีก่อน   

จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติวงเงินกู ้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี 2563 ในวงเงิน 
5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน)  

 
 

มติที่ประชุม  
อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี 2563  ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน)  

ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์
 

ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องพิจารณาก าหนดวงเงินฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์  
นายประพันธ์  ณ สงขลา  รองประธานกรรมการดําเนินการ คนท่ี 1  ได้มอบหมายให้ผู้จัดการ

เป็นผู้นําเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม 
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ผู้จัดการ  แถลงว่า   คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ออกประกาศลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
2558 กําหนดการนําเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ ซึ่งมีสาระสําคัญอยู่ในข้อ 3 และ ข้อ 4  ดังนี้ 

 “ข้อ 3  เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้  
(1)  บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
(2)  ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่

ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจํากัดความรับผิด 
(3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
(4)  บัตรเงินฝาก หรือใบรับเงินฝากที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์         

ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการชําระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
(5)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ ออกภายใต้โครงการแปลง

สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2540  และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป
จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

(6)  หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไปจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(7)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รั ฐวิสาหกิจจัดตั้ งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี และอยู่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อ 4  การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสํารองของสหกรณ์และ
ต้องผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดําเนินการได้” 

 

คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาเห็นควรกําหนดวงเงินฝากหรือเงินลงทุนอย่างอ่ืนของ สอ.กสท. 
ในปี 2563 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) เรื่องข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2558  ดังกล่าวข้างต้น   

เพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและเกิดผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่เหมาะสม คณะกรรมการดําเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการดําเนินการสามารถ
นําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3(1) – (7)  สําหรับการลงทุนตามข้อ 3(7) หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอยู่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องไม่เกินทุนสํารองของสหกรณ์ คือ จํานวนไม่เกิน 1,497 ล้านบาท (ณ สิ้นปี 
2562 สอ.กสท. มีทุนสํารองจํานวน 1,497,463,317.52 บาท)      

มติที่ประชุม  
 อนุมัติให้คณะกรรมการดําเนินการนําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 16 เรื่องอ่ืนๆ  
           สมาชิกได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานเรื่องต่าง  ๆ สรุปได้ ดังนี้ 
 นางสาวหทัยกาญจน์ จิตรพรสวรรค์ สมาชิกเลขที่ 40948 สังกัด เกษียณอายุ  ให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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1. ขอให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากรณีที่ผู้กู้มีเงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ด้วย 
เพราะกฎกระทรวงที่จะออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ จะมีการกําหนดในการปล่อยสินเชื่อ
ว่าจะปล่อยอย่างไร ผู ้กู ้ต ้องมีเง ิน เดือนคงเหลือเท่าไร ทั ้งนี ้ จะมีบทลงโทษกรณีที ่คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติ    

2. การที่คณะกรรมการดําเนินการได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปีลงมาเหลือร้อยละ 
2.50 ต่อปี และประจํา 2 ปี เหลือร้อยละ 2.75 ต่อปี หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% แล้วดอกเบี้ยจะต่ํากว่าเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะปกติแล้วอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจะต้องต่ํากว่า 
เงินฝากประจํา การปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวทําให้เงินฝากไหลมาอยู่ที่ออมทรัพย์พิเศษสูงขึ้นจํานวน
มาก ซึ่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษนี้สามารถถอนได้ทุกเดือน ต่างจากเงินฝากประจําที่ สอ.กสท. จะทราบ
ระยะเวลาการฝากเงิน สามารถนําเงินไปหมุนใช้จ่ายหาผลประโยชน์ได้มากกว่า  

3. ขอให้คณะกรรมการดําเนินการระมัดระวังยอด NPL ที่ยังไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 
ประมาน 144 ล้านบาทด้วย ซึ่งเรื่องนี้ผู้สอบบัญชีได้เตือนมาหลายครั้งแล้ว  

4. ขอให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบดูแลการบริหารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ด้วย และเห็นว่าโครงสร้างขององค์กรมีแผนกมากถึง 15 แผนก บางแผนกมีเจ้าหน้าที่ เพียงไม่กี่คน จึงเสนอ
ให้เกลี่ยเจ้าหน้าที่มาอยู่รวมกัน เพ่ือจะได้สามารถเกลี่ยอัตรากําลังไปช่วยงานกันได้  
 5. เสนอให้ สอ.กสท. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับสมาชิก  
 6. สอ.กสท. ควรแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงานตามรายงานผลการวิเคราะห์ของผู้สอบบัญชีใน
หนังสือรายงานประจําปี 2562 หน้า 114 ให้ดีขึ้นในปีต่อไปด้วย  
 นายสมชาย ธรรมเวช  สมาชิกเลขที่ 20543 สังกัด เกษียณอายุ เสนอให้ปรับค่าพาหนะสมาชิกมา
ประชุมใหญ่ เพ่ิมขึ้นจากคนละ 2,000.00 บาท เป็น 3,000.00 บาท ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป เนื่องจากเห็นว่า
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการมักจะหาเสียงโดยการเสนอให้ปรับค่าพาหนะเพ่ิมขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่ 500.00 
บาท จนขึ้นมาเป็น 2,000.00 บาทในปัจจุบัน และบอกว่าเป็นผลงานของตนเอง ในวันนี้จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายดังกล่าวซึ่งเป็นผลประโยชน์ของสมาชิก เมื่อที่ประชุมใหญ่วันนี้เห็นชอบด้วยแล้ว สอ.กสท. 
ก็เพียงแต่ไปปรับตัวเลขงบประมาณจาก 50 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท เพ่ือใช้ในปีถัดไป โดย สอ.กสท. 
ดําเนินการจ่ายให้สมาชิกในปีหน้าเป็น 3,000.00 บาท โดยขอให้ลงมติแยก ให้รู้กันก่อนเลยว่าที่ประชุมใหญ่
เห็นชอบกับการจ่ายค่าพาหนะ 3,000.00 บาท หรือไม ่

 นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย สมาชิกเลขที่ 29787 สังกัด ปณ.ประตูน้ํา กล่าวว่า สนับสนุนญัตติของ    
คุณสมชายที่เสนอให้เพ่ิมค่าพาหนะสมาชิกมาประชุมใหญ่เป็น 3,000.00 บาท ซึ่งหากจะจ่ายให้สมาชิกจํานวน 
30,239 คน เพ่ิมอีกคนละ 1,000.00 บาทแล้ว ก็จะใช้งบประมาณเป็นเงิน 80 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 30 
ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพยายามหารายได้เข้ามาและลดรายจ่ายลง  
 นายสมบัติ  ทมถา  สมาชิกเลขท่ี 21592  สังกัด เกษียณอายุ ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอ
ให้ปรับค่าพาหนะสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่เพ่ิมขึ้นเป็น 3,000.00 บาท เพ่ือตอบแทนให้กับสมาชิก โดยให้ 
สอ.กสท. ลดรายจ่ายในการจ้างแรงงานทดแทนผู้เกษียณจํานวน 10 คน และให้คณะกรรมการประหยัดค่าใช้จ่าย
ของ สอ.กสท. ด้วย 
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 ประธาน กล่าวว่า การปรับค่าพาหนะสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่เพิ่มขึ้น นั้น จ ะทําให้เกิดผล
กระทบกับอัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หลักใหญ่คือเงินปันผล ทั ้งนี ้ ขอรับข้อเสนอดังกล่าวไปให้    
ฝุายจัดการวิเคราะห์ตัวเลขแล้วนําเสนอที่ประชุมใหญ่ปีหน้าพิจารณาอนุมัติ โดยจัดตั้งงบประมาณรองรับไว้
ต่อไป  
 นายสมชาย ธรรมเวช   สมาชิกเลขที่ 20543 สังกัด เกษียณอายุ กล่าวว่า ขอประท้วงการ
ตัดสินใจของท่านประธานตรงนี้  
 นายศุภฤกษ์ โรจน์วิศิษฐ์กุล   สมาชิกเลขที ่ 47642 สังกัด ปท.ปณท ให้ข้อสังเกตและข้อ 
เสนอแนะ ดังนี้ 
 1. เสนอให้ผู้ตรวจสอบกิจการของ สอ.กสท. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน IT เพราะ IT เป็น
หัวใจขององค์กร หากระบบ IT อยู่ในความเสี่ยงและเราเห็นความเส่ียงแล้ว ก็อาจจะปิดความเสี่ยงตรงนี้ได้  
 2. ผู้สอบบัญชีควรมีวาระในการดําเนินการสอบบัญชีให้ สอ.กสท. หากเป็นผู้สอบบัญชีติดต่อกัน 
3 ปีแล้ว ก็ควรให้บริษัทอ่ืนเข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีบ้าง   
 3. สหกรณ์อ่ืน ๆ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ จึงขอเสนอให้ สอ.กสท.
ใช้รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์แทนการส่ง SMS โดยให้ส่ง SMS ในกรณีที่เป็นเรื่อง
ส่วนตัว เช่น แจ้งยืนยันการกู้ การค้ําประกันเงินกู้ ส่วนแอปพลิเคชันของ สอ.กสท. นั้น ทําได้ดีมากแล้ว แต่
ยังขาดตัวคํานวณสิทธิ์ในการกู้ว่าจะสามารถกู้ได้เท่าไร ผ่อนชําระเดือนละเท่าไร สมาชิกต้องเว้นช่องว่างไว้
แล้วมาที่ สอ.กสท. ให้เจ้าหน้าที่เขียนยอดให้  
 4. การให้สมาชิกกู้เงินสามัญเพื่อชําระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม ถือว่าเป็นการแก้ปัญหา
อย่างหนึ่ง แต่ในเบื้องต้นควรให้เป็นการผ่อนชําระแบบขั้นบันได เพราะสมาชิกส่วนใหญ่จะมีเงินเดือน
คงเหลือน้อยกว่า 30%  ถ้าทําแบบผ่อนเป็นขั้นบันได โดยคิดดอกเบี้ยทบต้นแล้วเอาเงินต้นบวกดอกเบี้ยมา
ถัวเฉลี่ย ในปีแรกส่งอัตราต่ํา และส่งเพ่ิมขึ้นในปีต่อ ๆ ไปแล้ว สอ.กสท. ก็จะไม่เสียผลประโยชน์ 
 นายบัณฑิต บุญกลั่น สมาชิกเลขท่ี 19571 สังกัด เกษียณอายุ ให้ความเห็นว่า กรณีสมาชิกขอกู้
เงินแต่ไม่มีสิทธิ์กู้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบของ สอ.กสท. เช่น เงินคงเหลือไม่พอ และมีกรรมการใช้
สิทธิ์ปล่อยเงินกู้ให้ กรณีนี้ถ้าสมาชิกส่งชําระหนี้ไม่ได้แล้ว เห็นควรให้กรรมการที่อนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกนั้น
เป็นผู้รับผิดชอบ 
 นายสามาศ ประเสริฐป้ัน สมาชิกเลขท่ี 18789 สังกัด เกษียณอายุ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ
ดําเนินการที่นําแนวคิดและข้อเสนอแนะเรื่องต่าง  ๆ ในปีที่แล้วไปดําเนินการ ซึ่งสมาชิกก็ได้รับประโยชน์
จากสิ่งที่นําเสนอไป และเสนอปิดการประชุม 
 ประธาน  กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาชิกผู้เข้าประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมเป็น
อย่างดี และขอปิดการประชุม  
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เลิกประชุมเวลา 15.50  น. 
 
                                                                  
 

 

                                                                              ประธานที่ประชุม 
                                                 (นายชาลี  บุญเรอืง) 

      ประธานกรรมการดําเนินการ  
 
                                                          
          (นายธมิตรชัย บุรีเลิศ)                                                            

กรรมการดําเนินการและเลขานุการ    

         
                                                                                             ผู้จดรายงานการประชุม               

                                                        (นางสาวพันธ์ธิดา พฤกษุโช) 
                                                          หัวหน้าแผนกเลขานุการ     

 
  
 
 
 
 



                                                                             เอกสารแนบ             
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 
ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 
…………………………………. 

            เพ่ือให้การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย 
จ ากัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร     
แห่งประเทศไทย จ ากัด ข้อ 54 ข้อ 60 (8) และข้อ 88 (10 ) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 
2562 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ได้มีมติก าหนดระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ. 2563 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 
ดังนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด       
ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2563” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด ว่าด้วย วิธีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) 
  ข้อ 4 บรรดาระเบียบ  มติ  ค าสั่ง  ประกาศ และหรือข้อตกลงอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว 
ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
 สหกรณ์     หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 

 ข้อบังคับ  หมายถึง   ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  
  จ ากัด 

 คณะกรรมการด าเนินการ    หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จ ากัด ซึ่งประกอบด้วย 
  ประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการตามจ านวน 
  ทีก่ฎหมายก าหนด 

 การเลือกตั้ง   หมายถึง การเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ 
  สหกรณอ์อมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 ประธานกรรมการ  หมายถึง   ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์ 
  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จ ากัด 
 กรรมการด าเนินการ หมายถึง  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จ ากัด 
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมายถึง   ผู้ที่เป็นสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
        การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 สมาชิก               หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  
  จ ากัด 

 บัตรเลือกตั้ง หมายถึง บัตรที่ให้สมาชิกลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการ 
   ด าเนินการ 
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 คณะกรรมการการเลือกตั้ง หมายถึง คณะกรรมการการเลือกตั้งที่คณะกรรมการ 
  ด าเนินการแต่งตั้ง 
 ผู้จัดการ หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  
   จ ากัด 
 ส านักงาน หมายถึง ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
   การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 กลุ่ม หมายถึง  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
   ตั้งแต่สองคนข้ึนไป 
  ข้อ 6 ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจ านวน 7 คน 
ประกอบด้วย ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน  โดยแต่งตั้งจากสมาชิกที่มีความรู้  ความสามารถและความ
เข้าใจในระบบการบริหารสหกรณ์เป็นอย่างดี และให้แต่งตั้งกรรมการอีก 5 คน จากประกาศรับสมัครสมาชิก
ทั่วไป ในกรณีที่ผู้สมัครมีจ านวนเกินกว่า 5 คน ให้คัดสรรโดยวิธีจับฉลาก  ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการเป็นเลขานุการโดย 
ไม่มีสิทธิออกเสียงใดๆ 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคแรกต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอ านวยการ 
 การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้น าวิธีการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ การลงมติและการใช้มติตัดสิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้จ่ายอัตราเดียวกับ
คณะกรรมการอ านวยการ 
 ค่าพาหนะเดินทางให้จ่ายตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง      
ไปปฏิบัติงาน เงินยืมทดรอง และเงินค่ารับรองคณะกรรมการด าเนินการ ที่ถือใช้ในปัจจุบัน 
 ค่าสมนาคุณให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 
 ข้อ 7 คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ 
ด าเนินการ 

(2) ออกประกาศก าหนดวิธีปฏิบัติการเลือกตั้ง รวมทั้งควบคุมและก ากับดูแลการ 
ด าเนินการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศและระเบียบนี้ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธิ์ยุติธรรม 

(3) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ด าเนินการตามข้อบังคับ 

(4) จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งเพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการด าเนินการ  บัตรเลือกตั้งต้องมีลายมือชื่อของกรรมการ           
การเลือกตั้งอย่างน้อยหนึ่งคน 

(5) ควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะท างานเตรียมการเลือกตั้งให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย 

(6) ควบคุมและก ากับดูแลการนับคะแนน  การสรุปผล  การรับรองผล  และประกาศ
ผลการเลือกตั้งให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบ 
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(7) พิจารณาค าร้องคัดค้านหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ  
และหรือกรรมการด าเนินการ และด าเนินการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงในเร่ือง
ดังกล่าวโดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถือเป็นอันยุติ 

(8) ปฏิบัติการในเรื่องอ่ืนๆ ที่ก าหนดในระเบียบนี้เพ่ือให้การเลือกตั้งส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 

 ข้อ 8 ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเตรียมการเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่
สหกรณ์เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน ประกอบด้วย หัวหน้า
คณะท างาน 1 คน รองหัวหน้าคณะท างาน 1 คน เลขานุการ 1 คน ที่เหลือเป็นคณะท างาน โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับการเลือกตั้ง 

(2) จัดท าแผนการเลือกตั้ง   การลงทะเบียน  การจ่ายเงิน  การจัดสถานที่  การจัดท า
เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง 

(3) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
(4) เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง 
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 

 ข้อ 9 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศรายชื่อประธานกรรมการ  กรรมการด าเนินการ
ตามจ านวนที่พ้นจากต าแหน่ง และประกาศวันรับสมัครและวิธีปฏิบัติการเลือกตั้งให้สมาชิกทราบก่อนการรับ
สมัครไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ทั้งนี้  ระยะเวลาในการรับสมัครต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
  ข้อ 10 ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการต้องเป็นสมาชิกและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่ข้อบังคับก าหนด  แต่ส าหรับต าแหน่งประธานกรรมการต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1) มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านการเงิน การบัญชี  
การบริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร์  หรือ 

(2) เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรการเงิน การบัญชี 
การบริหารส าหรับกรรมการด าเนินการและผู้จัดการสหกรณ์จากชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยหรือ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
(คพช.)  

  ข้อ 11 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกค่าธรรมเนียมจากผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการด าเนินการในอัตราคนละห้าร้อยบาท ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ 

ข้อ 12 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการด าเนินการ จะสมัครได้
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และสามารถกระท าได้ 2 วิธี ดังนี้ 

(1)  สมัครด้วยตนเองหรือโดยผู้แทนกลุ่ม ให้ยื่นใบสมัคร ณ ส านักงาน  
(2)  สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ส าหรับใบสมัคร หลักเกณฑ์ในการรับสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร และการช าระ 

ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
  ข้อ 13 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับใบสมัคร ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐาน
ประกอบ เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วให้ลงบันทึกการรับใบสมัครและให้เลขประจ าตัวผู้สมัคร พร้อมกับออกหลักฐาน
การรับสมัคร  หากพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติและหรือขาดหลักฐานประกอบ ให้รายงานต่อประธาน
กรรมการการเลือกตั้งเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ แล้วแจ้งให้ผู้สมัครรายนั้นทราบต่อไป 
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        การให้เลขประจ าตัวผู้สมัคร ให้เรียงล าดับการมาสมัครก่อนหลังแยกระหว่างต าแหน่ง
ประธานกรรมการกับกรรมการด าเนินการ ในกรณีที่มีผู้ยื่นใบสมัครพร้อมกันหลายรายหรือสมัครเป็นกลุ่มและ 
ไม่อาจตกลงกันได้ ให้ผู้สมัครดังกล่าวหรือผู้แทนกลุ่มแต่ละรายหรือแต่ละกลุ่มจับฉลากหาล าดับก่อนหลัง 
 ข้อ 14 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อ เลขประจ าตัว และสังกัดของผู้สมัครรับ
การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันประชุมใหญ่ที่ก าหนดให้มี
การลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้ง 
 ข้อ 15 ผู้สมัครรายใดไม่มีชื่อในประกาศตามข้อ 14 ให้ท าหนังสือทักท้วงถึงประธานกรรมการ
การเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับถัดจากวันประกาศ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในเจ็ดวัน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประการใด ให้เป็นอันยุติและแจ้งให้ผู้สมัคร
รายนั้นทราบโดยเร็ว 
 
 ข้อ 16 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการที่พ้นจาก
ต าแหน่ง และวิธีการลงคะแนนเสียงให้สมาชิกท่ีเข้าประชุมใหญ่ได้รับทราบ 
 ข้อ 17 การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ให้สมาชิกเข้าคูหาเลือกตั้งเพ่ือเลือกตั้งประธาน
กรรมการและหรือกรรมการด าเนินการไม่เกินจ านวนต าแหน่งที่ว่างในปีนั้น โดยให้ใช้วิธีการที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเห็นสมควรก าหนดตามความเหมาะสมเพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
 ข้อ 18 การนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง ให้ด าเนินการโดยเปิดเผยตามเวลาและ
สถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
  ข้อ 19 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจในการออกประกาศก าหนดในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 (1)  วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง 
 (2)  การก าหนดลักษณะบัตรเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
 (3)  การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและการท าลายบัตรเลือกตั้ง 
 (4)  วิธีการลงคะแนน  การนับคะแนน การเก็บรักษาอุปกรณ์และข้อมูลโดยวิธีการ 
    อ่ืนนอกจากบัตรเลือกตั้ง 

  ข้อ 20 ผู้สมัครรับการเลือกตั้งต าแหน่งประธานกรรมการที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือกตั้ง 

ในกรณีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการได้คะแนนเท่ากันหลายคนให้ประธาน 
กรรมการการเลือกตั้งใช้วิธีจับฉลาก 

ข้อ 21 ผู้สมัครรับการเลือกตั้งต าแหน่งกรรมการด าเนินการที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงล าดับ
เท่ากับจ านวนของกรรมการด าเนินการที่ว่างในปีนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง   

 ในกรณีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการมีคะแนนเท่ากันหลายคนและมีจ านวน
เกินกว่ากรรมการด าเนินการที่ว่างในปีนั้น ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งใช้วิธีจับฉลากจากผู้สมัครที่มีคะแนน
เท่ากัน เพ่ือให้ได้กรรมการด าเนินการครบตามจ านวนที่ว่างในปีนั้น 
    ข้อ 22 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้งและประกาศผลการนับคะแนน
เลือกตั้งทั้งในต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการให้สมาชิกทราบ ณ ส านักงานในวันท าการ
ถัดไปนับจากวันประชุมใหญ่ 
 ข้อ 23 การคัดค้านหรือโต้แย้งผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสามารถเสนอต่อประธาน
กรรมการการเลือกตั้งพร้อมพยานหลักฐานได้ภายในสามวันนับถัดจากวันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

4 
 
        การให้เลขประจ าตัวผู้สมัคร ให้เรียงล าดับการมาสมัครก่อนหลังแยกระหว่างต าแหน่ง
ประธานกรรมการกับกรรมการด าเนินการ ในกรณีที่มีผู้ยื่นใบสมัครพร้อมกันหลายรายหรือสมัครเป็นกลุ่มและ 
ไม่อาจตกลงกันได้ ให้ผู้สมัครดังกล่าวหรือผู้แทนกลุ่มแต่ละรายหรือแต่ละกลุ่มจับฉลากหาล าดับก่อนหลัง 
 ข้อ 14 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อ เลขประจ าตัว และสังกัดของผู้สมัครรับ
การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันประชุมใหญ่ที่ก าหนดให้มี
การลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้ง 
 ข้อ 15 ผู้สมัครรายใดไม่มีชื่อในประกาศตามข้อ 14 ให้ท าหนังสือทักท้วงถึงประธานกรรมการ
การเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับถัดจากวันประกาศ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในเจ็ดวัน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประการใด ให้เป็นอันยุติและแจ้งให้ผู้สมัคร
รายนั้นทราบโดยเร็ว 
 
 ข้อ 16 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการที่พ้นจาก
ต าแหน่ง และวิธีการลงคะแนนเสียงให้สมาชิกท่ีเข้าประชุมใหญ่ได้รับทราบ 
 ข้อ 17 การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ให้สมาชิกเข้าคูหาเลือกตั้งเพ่ือเลือกตั้งประธาน
กรรมการและหรือกรรมการด าเนินการไม่เกินจ านวนต าแหน่งที่ว่างในปีนั้น โดยให้ใช้วิธีการที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเห็นสมควรก าหนดตามความเหมาะสมเพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
 ข้อ 18 การนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง ให้ด าเนินการโดยเปิดเผยตามเวลาและ
สถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
  ข้อ 19 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจในการออกประกาศก าหนดในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 (1)  วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง 
 (2)  การก าหนดลักษณะบัตรเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
 (3)  การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและการท าลายบัตรเลือกตั้ง 
 (4)  วิธีการลงคะแนน  การนับคะแนน การเก็บรักษาอุปกรณ์และข้อมูลโดยวิธีการ 
    อ่ืนนอกจากบัตรเลือกตั้ง 

  ข้อ 20 ผู้สมัครรับการเลือกตั้งต าแหน่งประธานกรรมการที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือกตั้ง 

ในกรณีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการได้คะแนนเท่ากันหลายคนให้ประธาน 
กรรมการการเลือกตั้งใช้วิธีจับฉลาก 

ข้อ 21 ผู้สมัครรับการเลือกตั้งต าแหน่งกรรมการด าเนินการที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงล าดับ
เท่ากับจ านวนของกรรมการด าเนินการที่ว่างในปีนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง   

 ในกรณีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการมีคะแนนเท่ากันหลายคนและมีจ านวน
เกินกว่ากรรมการด าเนินการที่ว่างในปีนั้น ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งใช้วิธีจับฉลากจากผู้สมัครที่มีคะแนน
เท่ากัน เพ่ือให้ได้กรรมการด าเนินการครบตามจ านวนที่ว่างในปีนั้น 
    ข้อ 22 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้งและประกาศผลการนับคะแนน
เลือกตั้งทั้งในต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการให้สมาชิกทราบ ณ ส านักงานในวันท าการ
ถัดไปนับจากวันประชุมใหญ่ 
 ข้อ 23 การคัดค้านหรือโต้แย้งผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสามารถเสนอต่อประธาน
กรรมการการเลือกตั้งพร้อมพยานหลักฐานได้ภายในสามวันนับถัดจากวันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
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และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ให้ถือเป็นอันยุต ิ
 ข้อ 24 ในวันประชุมใหญ่ ห้ามผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ โดยเด็ดขาด 
 ข้อ 25 ในวันประชุมใหญ่ ห้ามผู้ใดขาย จ าหน่าย แจกจ่าย จัดเลี้ยง หรือบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณท่ีประชุมใหญ่และปริมณฑล 
 ข้อ 26 การกระท าต่อไปนี้ถือว่าเป็นการทุจริตการเลือกตั้ง 

(1) ให้ผู้อื่นลงคะแนนเลือกตั้งแทน หรือลงคะแนนเลือกตั้งแทนสมาชิกอ่ืน 
(2) ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งซ้ า 
(3) เมื่อตนเองเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่ยอมออกไปจากหน่วยเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันควร 
(4) เข้าไปในเขตหวงห้ามเด็ดขาดท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยไม่ได้รับ

อนุญาต 
(5) แสดงให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ว่าตนได้เลือกผู้สมัครคนใด 
(6) ฝุาฝืนข้อห้ามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
(7) ผู้ใดกระท าการโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ โดยมุ่งให้ผลการเลือกตั้งไม่เป็นไป   

โดยบริสุทธิ์และยุติธรรม 
 ข้อ 27 สมาชิกผู้ฝุาฝืนข้อห้ามตามข้อ 24 หรือ 25 หรือทุจริตการเลือกตั้งตามข้อ 26          
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในวันเกิดเหตุให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และสรุปผลการ
สอบสวนเสนอต่อประธานกรรมการด าเนินการภายใน 7 วันนับถัดจากวันเลือกตั้ง  
 ข้อ 28 สมาชิกผู้ไม่ได้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการมีกรณีฝุาฝืน 
ข้อห้ามตามข้อ 24 หรือ 25 หรือทุจริตการเลือกตั้งตามข้อ 26 ให้ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่และ
เลือกตั้งเป็นเวลา 3 ปี นับถัดจากปีที่ถูกค าสั่งลงโทษ    
 ข้อ 29 สมาชิกผู้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการมีกรณีฝุาฝืนข้อห้าม
ตามข้อ 24 หรือ 25 หรือทุจริตการเลือกตั้งตามข้อ 26 ให้ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่และห้าม       
ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการมีก าหนดเป็นเวลา 5 ปีนับถัดจากปีท่ีถูกค าสั่งลงโทษ 
 ข้อ 30 ให้ประธานกรรมการด าเนินการส่งผลการสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง    
ให้คณะกรรมการอ านวยการเพ่ือพิจารณาโทษตามข้อ 28 และข้อ 29 ให้ได้ข้อยุติแล้วน าเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการเพ่ือพิจารณาและมีค าสั่งลงโทษ  ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่เห็นว่าสมควรให้ออกจากสมาชิกให้ด าเนินการ
ตามข้อบังคับข้อ 42 ต่อไป 
 ข้อ 31 ให้ผู้จัดการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 32 ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้จัดการน าเสนอคณะกรรมการ 
ด าเนินการพิจารณาวินิจฉัยและให้ถือเป็นอันยุติ  
 

                     ประกาศ    ณ    วันที่ ............................................. 2563 
 

 
       (นายชาลี   บุญเรือง) 

    ประธานกรรมการด าเนินการ 
      สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 
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เรื่องติดตามผลการดำาเนินการ 
จากการประชุมใหญ่ครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ 3
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการด�าเนินการจากการประชุมใหญ่ครั้งก่อน

 สอ.กสท.	ขอเสนอรายงานการติดตามผลการด�าเนินการจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�า

ปี	2562	เม่ือวันอาทิตย์ที่	8	มีนาคม	2563	ดังนี้

1. เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กสท.  

						 	 ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2562	เมื่อวันอาทิตย์ท่ี	8	มีนาคม	2563	ได้มี

มติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ	สอ.กสท.	ข้อ	3	ข้อ	10	และข้อ	54		นั้น	

					 	 สอ.กสท.	 ได้น�าเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณารับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อ

บังคับตามมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าว	 ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับ	 สอ.กสท.	 แก้ไข

เพิ่มเติม(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2563	ให้แก่	สอ.กสท.	แล้วเมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2563	 (รายละเอียดปรากฏ

อยู ่ในภาคผนวก)

2. ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ.2563 

	 	 ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2562	เมื่อวันอาทิตย์ที่	8	มีนาคม	2563	ได้มี

มตเิหน็ชอบระเบยีบว่าด้วย	การเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการ	พ.ศ.	2563	ตามทีค่ณะกรรมการด�าเนนิ

การเสนอ	ยกเว้น	ข้อ	11	ให้แก้ไขค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งเป็น	500	บาท	เช่นเดิม	นั้น		

	 	 สอ.กสท.	 ได้ออกระเบียบว่าด้วย	 การเลือกต้ังคณะกรรมการด�าเนินการ	 พ.ศ.	 2563	

ประกาศ	ณ	 วันที่	 13	 กรกฎาคม	 2563	 ตามมติข้างต้น	 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป	 

(รายละเอียดปรากฏอยู ่ในภาคผนวก)

มติที่ประชุม 

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

................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 

งบกำาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
 

       วันที่  22 มกราคม 2564 
เรียน   นางสุคนธ์   ฤทธิโรจน์   (ผู้สอบบัญชี) 
 

  หนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ ไว้ เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์
ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนดหรือไม ่
 

  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้การดำเนินการของสหกรณ์เป็นไปตาม
กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็น ดังต่อไปนี้ 
 

 1. งบการเงิน 
 

 1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบที่มีต่อกัน ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน โดย
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
 1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและข้อมูลต่างๆ 
 1.3 ข้อสมมติที่สำคัญท่ีสหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล 
 1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
 1.4.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น 
   1.4.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจำกัดการใช้เงินกู้ 
 1.4.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 
 1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนดให้ปรับปรุงหรือเปิดเผย
ได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว 
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 1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระสำคัญ ข้อสังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือ
โดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่แก้ไขได้จัดทำเป็นเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้ (ถ้ามี) 
 1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน  หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน  
 1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือข้อผูกมัด
ใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 1.9 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และอาจเกิดขึ้นใน
ภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่
สหกรณ์ให้แก่บคุคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 1.10 นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว  ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ  ซึ่งต้องนำมาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
 1.11 สหกรณ์ยืนยันว่าราคาประเมินทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณหลักประกันในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย  
จะสูญที่สหกรณ์ใช้ มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่กำหนดในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

 2. การให้ข้อมูล 
 

 ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
 2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่น ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
 2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพ่ือวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุว่าจำเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่จำกัด 
 2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ
ต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน 
 2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตที่มีผลต่อการแสดง
งบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 
 2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่สหกรณ์ทราบและ
ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเก่ียวข้องกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 

ความเห็น 
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากัด  ซ่ึงประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความรับผิดชอบ
ของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบัญชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

 1. ตาม ท่ีแสดงในงบก าไรขาด ทุน  สหกรณ์ มีรายได้ดอกเบ้ี ยจากเงินให้ กู้ยืมในปี  2563 จ านวน เงิน 
1,403,922,010.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.74 ของรายไดร้วม ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดด้งักล่าว
มีจ านวนเงินท่ีเป็นสาระส าคญัและเกิดจากสัญญาเงินให้กูย้ืมแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการค านวณดอกเบ้ียในอตัราท่ี
แตกต่างกนั นอกจากน้ีการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียให้กูมี้การประมวลผลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์และจะหยดุการคิดดอกเบ้ียใน
กรณีท่ีลูกหน้ีช าระหน้ีไม่ตรงตามก าหนดเวลา 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รับรู้รายได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับการค านวณดอกเบ้ียเงินให้กู ้
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบสัญญาเงินให้กูว้่ามีการรับรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาและ
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สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ีสหกรณ์ใช้และตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด รวมทั้งขา้พเจา้ได้ท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีส าคญั 

 2. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯ มีเงินฝากสหกรณ์
อ่ืน จ านวนเงิน 2,052,145,119.27 บาท (คิดเป็นร้อยละ 7.29 ของสินทรัพยท์ั้งส้ิน) ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
เน่ืองจากสหกรณ์ได้ประมาณการค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญโดยใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติต่างๆในการ
พิจารณาเก่ียวกบัความสามารถในการถอนเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 

 ขา้พเจา้ตรวจสอบบญัชีเงินฝากสหกรณ์อ่ืนท่ีส าคญั และส่งหนงัสือยืนยนัยอดเงินฝากสหกรณ์อ่ืน เพื่อพิจารณา
สถานะการถอนเงินไดแ้ละใชดุ้ลยพินิจในการวิเคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณ์ผูรั้บฝากเงินเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาว่า
มีความมัน่คงเพียงพอ เพื่อใชป้ระกอบการประมาณการตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญ 

 3. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์มีเงินให้กูย้ืม จ านวน
เงิน 24,867,148,556.45 บาท โดยมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ านวนเงิน 433,484,242.29 บาท เงินให้กู้ยืม - สุทธิเป็น
จ านวนเงิน 24,433,664,314.16 บาท (คิดเป็นร้อยละ 86.83 ของสินทรัพยท์ั้ งส้ิน) ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เน่ืองจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตอ้งเป็นไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดและการประมาณ
การตอ้งอาศยัดุลยพินิจโดยเฉพาะในเร่ืองการตั้งหน้ีและการรับช าระหน้ีประกอบกบัจ านวนเงินมีสาระส าคญั 

 ขา้พเจา้สุ่มสอบทานการช าระหน้ีบญัชีย่อยลูกหน้ีเงินให้กูแ้ละลูกหน้ีระยะสั้นเปรียบเทียบกบัรายละเอียดการ
ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ สอบทานการประมาณการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไป
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ โดยขา้พเจา้ปฏิบตัิงานอย่างเป็นอิสระ ทั้งน้ี มีการสุ่มตวัอย่างอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงมีการสุ่มตวัอย่างเงินให้กูย้ืมรายใหญ่ เงินให้กูย้ืมที่มีการปรับโครงสร้างหน้ีและการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการ
จ่ายช าระหน้ี (หากมี) รวมถึงเงินให้กูย้ืมท่ีมีการคืนใบเสร็จ 

เร่ืองอ่ืน 
 งบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากัด ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้อง
ตามท่ีควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
พิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 ในการจดัท างบการเงินคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองการเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าวและการใชเ้กณฑ์การ
บญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจท่ีจะเลิกสหกรณ์หรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 81
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลย
พินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุใหกิ้จการตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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 ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุด
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี
ไวใ้นรายงานของผู ้สอบบัญชี เวน้แต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะหรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระท า
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนได้เสีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 
 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชี และการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 
 
 
 

                           (นางสุคนธ์  ฤทธิโรจน์) 
                     ผูส้อบบญัชี 

 
 
 

48 อาคาร ธนาเพลส ชั้น 2 ซอยจรัญสนิทวงศ ์34 ถนนจรัญสนิทวงศ ์
 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 
 

วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 
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หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 1,245,412,300.39 579,302,795.06
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 3 2,052,145,119.27 2,077,188,155.51

         เงินให้กูย้ืมระยะสั้น - สุทธิ 5 7,522,607,224.12 11,335,841,824.29
ลูกหน้ีระยะสั้น - สุทธิ 6 184,692,382.20 179,622,159.42
ดอกเบ้ียเงินให้กูค้า้งรับ 5,254,224.09 3,179,294.04
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอจ าหน่าย 7 820,000.00 820,000.00
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 12,002,940.67 11,401,053.67

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 11,022,934,190.74 14,187,355,281.99

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนระยะยาว 4 200,800,000.00 200,800,000.00
เงินให้กูย้ืมระยะยาว 5 16,911,057,090.04 13,350,644,789.96
อุปกรณ์ - สุทธิ 9 5,697,289.97 5,342,288.70
สิทธิการใชป้ระโยชน์ในซอฟทแ์วร์รอตดัจ่าย - สุทธิ 396,030.14 823,043.24
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10 283,900.00 70,500.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 17,118,234,310.15 13,557,680,621.90
รวมสินทรัพย์ 28,141,168,500.89 27,745,035,903.89

(หน่วย : บาท)

สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย   จ ากดั
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

( 5 )
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หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562
หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ฯ

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินรับฝาก            12 11,305,209,915.10 11,103,549,395.41
ดอกเบ้ียเงินรับฝากคา้งจ่าย 50,661,641.17 54,920,171.99
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 14 0.00 79,170,000.00
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13 31,727,672.91 42,873,330.07

           รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 11,387,599,229.18 11,280,512,897.47

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินชดเชยเจา้หนา้ท่ีเกษียณอายคุา้งจ่าย 4,028,663.34 5,323,385.00
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15 17,638,484.40 14,916,396.88

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 21,667,147.74 20,239,781.88
รวมหนีสิ้น 11,409,266,376.92 11,300,752,679.35

ทุนของสหกรณ์ฯ
ทุนเรือนหุน้  (มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท)

หุน้ท่ีช าระเต็มมูลค่าแลว้ 14,276,068,850.00 14,094,478,520.00
ทุนส ารอง 16 1,582,093,772.20 1,497,463,317.52
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และอ่ืนๆ 17 6,002,591.03 6,051,902.25
ก าไรสุทธิประจ าปี 867,736,910.74 846,289,484.77

รวมทุนของสหกรณ์ฯ 16,731,902,123.97 16,444,283,224.54
รวมหนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ฯ 28,141,168,500.89 27,745,035,903.89

(นายชาลี  บุญเรือง)          (นายธมิตรชยั  บุรีเลิศ)
ประธานกรรมการด าเนินการ                         กรรมการด าเนินการและเลขานุการ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

( 6 )

สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย   จ ากดั

วนัท่ี  22  มกราคม  2564

งบแสดงฐานะการเงนิ  (ต่อ)

(หน่วย : บาท)
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ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ

วนัท่ี 22 มกราคม 2564



ปี 2563 % ปี 2562 %
รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 1,403,922,010.06 95.74 1,423,724,352.75 96.19
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 51,792,525.88 3.53 45,690,244.45 3.09
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 10,660,928.22 0.73 10,631,800.00 0.72
รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,466,375,464.16 100.00 1,480,046,397.20 100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงินลงทุน
ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 294,616,821.48 20.09 318,518,246.57 21.52
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะยาว 623,192.43 0.04 4,592,119.63 0.31
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงินลงทุน 295,240,013.91 20.13 323,110,366.20 21.83

หัก หนีส้งสัยจะสูญ
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีเงินให้กู ้ 76,002,953.91 5.18 20,051,195.02 1.35
รวมหนีส้งสัยจะสูญ 76,002,953.91 5.18 20,051,195.02 1.35

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 1,095,132,496.34 74.68 1,136,884,835.98 76.82

บวก รายได้อ่ืน
รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ 152,100.00 0.01 145,700.00 0.01
เงินรางวลัสลาก 206,500.00 0.01 0.00 0.00
รายไดค้่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 57,305.00 0.00 71,630.00 0.00
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 280.00 0.00 692.00 0.00
รายไดค้่าสมคัรสอบคดัเลือก 10,970.00 0.00 0.00 0.00
รายไดจ้ากตูรั้บจ่ายเงินสดอตัโนมติั 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00
รายไดเ้บด็เตล็ด 3,679,911.01 0.25 3,661,372.20 0.25
รวมรายได้อ่ืน 4,143,066.01 0.28 3,915,394.20 0.26

สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย  จ ากัด
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

( 7 )
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ปี 2563 % ปี 2562 %
หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือนเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 40,514,137.43 2.76 43,331,670.00 2.93
ค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราว 167,300.00 0.01 19,600.00 0.00
เงินกองทุนสงเคราะห์เจา้หนา้ท่ี 10,750,274.28 0.73 20,171,106.92 1.36
ค่าล่วงเวลา 929,674.13 0.06 854,231.08 0.06
ค่าท างานในวนัหยดุ 897,830.42 0.06 753,938.15 0.05
ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี 3,106,783.75 0.21 2,682,215.13 0.18
ค่าประกนัสงัคม 549,466.00 0.04 721,109.00 0.05
ค่าสมทบกองทุนทดแทน 14,400.00 0.00 22,008.00 0.00
ค่ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ 3,246,065.38 0.22 3,446,667.60 0.23
ค่าช่วยเหลือประสบภยัธรรมชาติ 10,000.00 0.00 0.00 0.00
เงินชดเชยเจา้หนา้ท่ีเกษียณอายุ 6,414,421.17 0.44 5,323,385.00 0.36
ค่าประชุมสมัมนาเจา้หนา้ท่ี 54,300.00 0.00 217,355.50 0.01
ค่าศึกษาอบรมเจา้หนา้ท่ี 147,535.00 0.01 32,900.00 0.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 10,154.49 0.00 161,726.50 0.01
ค่าบริการศูนยข์อ้มลูส ารอง (DRC) 5,317,039.15 0.36 4,541,773.95 0.31
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถยนต์ 47,565.00 0.00 61,472.00 0.00
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 1,612,766.33 0.11 1,549,420.60 0.10
สิทธิการใชป้ระโยชน์ในซอฟทแ์วร์ตดัจ่าย 427,013.10 0.03 649,133.79 0.04
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 1,711,893.00 0.12 170,500.00 0.01
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 990,634.56 0.07 967,779.83 0.07
ค่าบ ารุงรักษาอาคารส านกังาน 699,977.57 0.05 756,803.77 0.05
ค่าเบ้ียประกนัภยั 694,240.93 0.05 712,727.21 0.05

สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย  จ ากัด
งบก าไรขาดทุน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

( 8 )
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ปี 2563 % ปี 2562 %
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม 27,250,000.00 1.86 29,500,000.00 1.99
ค่าใชจ่้ายในการสมัมนา 2,818,066.40 0.19 3,493,423.11 0.24
ค่าพาหนะสมาชิกวนัประชุมใหญ่ 44,760,000.00 3.05 45,276,000.00 3.06
ค่าช่วยเหลือสมาชิกประสบภยัพิบติั 1,822,400.00 0.12 2,507,550.00 0.17
เงินสงเคราะห์กรณีคูส่มรสสมาชิกถึงแก่กรรม 5,525,000.00 0.38 6,075,000.00 0.41
เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกทุพพลภาพ 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
เงินสงเคราะห์กรณี บิดา มารดา บุตร ถึงแก่กรรม 7,370,000.00 0.50 7,020,000.00 0.47
ค่าเงินช่วยเหลือตรวจสุขภาพสมาชิก 7,510,500.00 0.51 6,993,000.00 0.47
ค่าใชจ่้ายส าหรับการจดัประชุมคณะกรรมการ 2,551,836.37 0.17 2,886,086.00 0.19
ค่าตอบแทนตวัแทนประจ าหน่วยงาน 4,486,800.00 0.31 4,541,400.00 0.31
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 2,439,576.07 0.17 2,996,681.71 0.20
ค่าของสมนาคุณผูป้ฏิบติังานบุคคลภายนอก 163,900.00 0.01 52,000.00 0.00

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน
ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 360,000.00 0.02 360,000.00 0.02
ค่ารักษาความปลอดภยั 808,920.00 0.06 790,661.52 0.05
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบญัชี 195,000.00 0.01 180,000.00 0.01
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 1,961,646.17 0.13 2,598,555.59 0.18
ค่าของใชส้ านกังาน 214,360.18 0.01 164,706.73 0.01
ค่าจดัพิมพร์ายงานประจ าปี 287,000.00 0.02 320,000.00 0.02
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 442,511.27 0.03 497,481.23 0.03
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 100,000.00 0.01 100,000.00 0.01
ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ์ 284,298.00 0.02 311,195.50 0.02

สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย  จ ากัด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

งบก าไรขาดทุน (ต่อ)
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ปี 2563 % ปี 2562 %
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน (ต่อ)
ค่าใชจ่้ายในการสมัมนา 199,200.00 0.01 144,400.00 0.01
ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 2,913,279.65 0.20 2,765,939.51 0.19
ค่าน ้าประปา 22,427.20 0.00 24,388.62 0.00
ค่าไฟฟ้า 1,731,610.34 0.12 1,786,828.20 0.12
ค่าโทรศพัท์ 552,388.68 0.04 576,330.22 0.04
ค่าอากรแสตมป์ 849.03 0.00 2,652.42 0.00
หน้ีสงสัยจะสูญ  - ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ (เกินความตอ้งการ) (5,514,220.38) (0.38) 38,684,256.97 2.61
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี 7,448,394.21 0.51 27,029,880.96 1.83
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 27,822,409.02 1.90 12,417,997.57 0.84
ค่าธรรมเนียมการส่งเงิน 260,708.99 0.02 349,874.63 0.02
ค่าฝากส่งไปรษณีย์ 4,043,263.60 0.28 3,723,894.00 0.25
ค่ารับรอง 244,586.92 0.02 348,965.18 0.02
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 1,096,314.19 0.07 1,424,544.70 0.10
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 471,108.15 0.03 558,392.00 0.04
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเวบ็ไซต์ 340,764.51 0.02 348,474.01 0.02
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 225,281.35 0.02 497,661.00 0.03
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 231,538,651.61 15.74 294,510,745.41 19.85

ก าไรสุทธิ 867,736,910.74 59.23 846,289,484.77 57.23

งบก าไรขาดทุน (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

(10 )

สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากัด
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ปี 2563 ปี 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรสุทธิ 867,736,910.74 846,289,484.77
รายการปรับปรุงเพ่ือการกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงนิสดสุทธิ
     จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น 1,612,766.33 1,549,420.60
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (280.00) (692.00)
สิทธิการใชป้ระโยชน์ในซอฟทแ์วร์ตดัจ่าย 427,013.10 649,133.79
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพใ์ชไ้ป 1,961,646.17 2,597,055.59
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีเงินใหกู้้ 76,002,953.91 20,051,195.02
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ  (เกินความตอ้งการ) (5,514,220.38) 38,684,256.97
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี 7,448,394.21 27,029,880.96
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 27,822,409.02 12,417,997.57
เงินกองทุนสงเคราะห์เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 2,871,329.35 20,171,106.92
ค่าใชจ่้ายเงินกองทุนสงเคราะห์ จนท. คา้งจ่าย 8,131,330.00 17,327,105.42
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ตดับญัชี 42,637.57 51,533.62
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ (5,254,224.09) (3,179,294.04)
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคา้งรับ  (481.34) 0.00
ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์อ่ืนคา้งรับ (2,831,547.47) (2,925,753.42)
รายไดอ่ื้นคา้งรับ (86,000.00) (56,436.92)
ดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใชเ้งินคา้งจ่าย 0.00 264,880.16
ค่าประกนัสงัคมคา้งจ่าย (ส่วนของสหกรณ์) 31,421.50 29,857.50
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบญัชีคา้งจ่าย 97,500.00 90,000.00
ดอกเบ้ียเงินรับฝากคา้งจ่าย 50,661,641.17 54,920,171.99
ค่าฝากส่งไปรษณียค์า้งจ่าย 129,420.00 112,922.00
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารคา้งจ่าย 35,986.45 7,000.00
ค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย 3,041,825.52 2,173,794.06

(หน่วย : บาท)

สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากัด
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

( 11 )
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ปี 2563 ปี 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  (ต่อ)

ครุภณัฑค์า้งจ่าย 1,488,600.00 994,404.50
ส ารองเงินชดเชยเจา้หนา้ท่ีเกษียณอายุ 4,028,663.34 5,323,385.00

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
          ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 1,039,885,695.10 1,044,572,410.06

สินทรัพย์ด าเนินงาน
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินใหกู้ฉุ้กเฉิน (7,417,648,681.05) (9,982,117,902.05)
เงินสดรับลูกหน้ีเงินใหกู้ฉุ้กเฉิน 9,243,385,163.81 9,632,051,963.89
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินใหกู้ส้ามญั (11,388,261,469.17) (9,727,639,040.00)
เงินสดรับลูกหน้ีเงินใหกู้ส้ามญั 9,639,189,462.73 9,888,629,378.54
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินใหกู้พิ้เศษ (221,751,000.00) (223,292,000.00)
เงินสดรับลูกหน้ีเงินใหกู้พิ้เศษ 221,038,702.12 226,117,600.49
เงินสดจ่ายลูกหน้ีตวัแทนเงินหกัส่ง 7,104,888,232.06 7,528,746,393.43
เงินสดรับลูกหน้ีตวัแทนเงินหกัส่ง (7,118,395,913.35) (7,504,255,527.23)
เงินสดรับลูกหน้ีตามค าพิพากษา 21,140,555.65 6,969,083.09
เงินสดรับลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี 49,849,684.17 12,939,130.31
เงินสดรับลูกหน้ีบริษทัประกนัตามค าพิพากษา 8,557,803.58 7,398,606.90
เงินสดรับดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ 3,179,294.04 1,673,036.98
เงินสดรับดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์อ่ืนคา้งรับ 2,925,753.42 979,229.09
เงินสดจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ (37,881.44) (42,637.57)
เงินสดจ่ายเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (2,248,980.53) (2,446,377.49)
เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายด าเนินคดี (2,879,656.00) (2,770,713.00)
เงินสดรับเงินทดรองจ่ายด าเนินคดี 381,552.00 317,776.00
เงินสดจ่ายเงินยมืทดรองจ่าย (บริษทัประกนัตามค าพิพากษา) (2,031,328.75) (4,180,735.36)

สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากัด
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

( 12 )

(หน่วย : บาท)
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ปี 2563 ปี 2562
สินทรัพย์ด าเนินงาน (ต่อ)

เงินสดรับเงินยมืทดรองจ่าย (บริษทัประกนัตามค าพิพากษา) 4,180,735.36 0.00
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงรักษาอาคารส านกังานจ่ายล่วงหนา้ (1,709.59) 0.00
เงินสดรับค่าบ ารุงรักษาอาคารส านกังานจ่ายล่วงหนา้ 9,865.75 0.00
เงินสดจ่ายเงินยมืทดรอง 0.00 (12,470.00)
เงินสดรับเงินยมืทดรอง 12,470.00 0.00
เงินสดรับรายไดอ่ื้นคา้งรับ 56,436.92 72,870.00
เงินสดจ่ายเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า (213,400.00) 0.00

หนีสิ้นด าเนินงาน
เงินสดจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ (17,470,838.75) (21,646,006.46)
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินรับฝากคา้งจ่าย (54,920,171.99) (52,651,200.42)
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใชเ้งินคา้งจ่าย (264,880.16) (2,521,367.99)
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีคา้งจ่าย (90,000.00) (47,500.00)
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย (2,822,634.35) (3,634,026.12)
เงินสดรับภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,595,630.31 2,822,634.35
เงินสดจ่ายเงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย (59,715.00) (60,932.00)
เงินสดรับเงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย (ส่วนของลูกจา้ง) 31,421.50 29,857.50
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (137,166,084.06) (278,406,235.74)
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 136,014,758.44 283,115,130.78
เงินสดจ่ายส่วนเกินลูกหน้ี (ตวัแทนรอจ่าย) (15,832.39) 0.00
เงินสดจ่ายค่าไปรษณียค์า้งจ่าย (112,922.00) (179,451.00)
เงินสดจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารคา้งจ่าย (7,000.00) (32,678.73)
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (2,173,794.06) (4,178,271.64)
เงินสดจ่ายครุภณัฑค์า้งจ่าย (994,404.50) (1,499,000.00)
เงินสดรับค่าเบ้ียประกนัภยัเงินกูร้อน าส่ง 43,381,854.94 59,324,490.62
เงินสดจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัเงินกูร้อน าส่ง (41,416,023.48) (59,518,977.82)
เงินสดรับเงินสดเกินบญัชีรอตรวจสอบ 20,253,428.77 14,628,767.73

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

( 13 )

สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากัด
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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ปี 2563 ปี 2562

หนีสิ้นด าเนินงาน (ต่อ)
เงินสดจ่ายเงินสดเกินบญัชีรอตรวจสอบ (22,926,984.49) (13,706,692.33)
เงินสดจ่ายเงินชดเชยเจา้หนา้ท่ีเกษียณอายคุา้งจ่าย (5,323,385.00) (1,299,600.00)

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 1,100,723,810.56 824,249,016.81
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือยานพาหนะ (1,488,600.00) 0.00
เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังาน (479,187.60) (1,652,150.50)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 300.00 800.00
เงินสดจ่ายซ้ือซอฟทแ์วร์รอตดัจ่าย 0.00 (88,810.00)
เงินสดจ่ายเงินประกนัผลงาน (91,051.00) (149,000.00)
เงินสดรับเงินประกนัผลงาน 85,542.50 67,495.00

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (1,972,996.10) (1,821,665.50)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 10,027,471,728.48 9,877,931,205.55
เงินสดจ่ายจากเงินรับฝาก (9,825,811,208.79) (9,106,817,041.49)
เงินสดจ่ายจากตัว๋สญัญาใชเ้งิน (79,170,000.00) (182,225,512.50)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 459,395,940.00 456,463,410.00
เงินสดจ่ายจากทุนเรือนหุ้น (277,805,610.00) (339,018,590.00)
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์ฯ (30,000.00) (30,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล (692,008,825.25) (686,716,274.00)
เงินสดจ่ายเงินเฉล่ียคืน (58,556,552.75) (73,662,875.93)
เงินสดจ่ายโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี (9,994,750.00) (10,525,730.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (1,132,115.00) (1,108,500.00)
เงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้  ้าประกนัเงินกู้ (42,952.06) 0.00

เงนิสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (457,684,345.37) (65,709,908.37)
เงนิสดสุทธิ  เพิม่ขึน้  (ลดลง) 641,066,469.09 756,717,442.94
เงนิสด ณ วนัต้นปี 2,656,490,950.57 1,899,773,507.63
เงนิสด ณ วนัส้ินปี 3,297,557,419.66 2,656,490,950.57

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากัด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

( 14 )

ปี 2563 ปี 2562

หนีสิ้นด าเนินงาน (ต่อ)
เงินสดจ่ายเงินสดเกินบญัชีรอตรวจสอบ (22,926,984.49) (13,706,692.33)
เงินสดจ่ายเงินชดเชยเจา้หนา้ท่ีเกษียณอายคุา้งจ่าย (5,323,385.00) (1,299,600.00)

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 1,100,723,810.56 824,249,016.81
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือยานพาหนะ (1,488,600.00) 0.00
เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังาน (479,187.60) (1,652,150.50)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 300.00 800.00
เงินสดจ่ายซ้ือซอฟทแ์วร์รอตดัจ่าย 0.00 (88,810.00)
เงินสดจ่ายเงินประกนัผลงาน (91,051.00) (149,000.00)
เงินสดรับเงินประกนัผลงาน 85,542.50 67,495.00

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (1,972,996.10) (1,821,665.50)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 10,027,471,728.48 9,877,931,205.55
เงินสดจ่ายจากเงินรับฝาก (9,825,811,208.79) (9,106,817,041.49)
เงินสดจ่ายจากตัว๋สญัญาใชเ้งิน (79,170,000.00) (182,225,512.50)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 459,395,940.00 456,463,410.00
เงินสดจ่ายจากทุนเรือนหุ้น (277,805,610.00) (339,018,590.00)
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์ฯ (30,000.00) (30,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล (692,008,825.25) (686,716,274.00)
เงินสดจ่ายเงินเฉล่ียคืน (58,556,552.75) (73,662,875.93)
เงินสดจ่ายโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี (9,994,750.00) (10,525,730.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (1,132,115.00) (1,108,500.00)
เงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้  ้าประกนัเงินกู้ (42,952.06) 0.00

เงนิสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (457,684,345.37) (65,709,908.37)
เงนิสดสุทธิ  เพิม่ขึน้  (ลดลง) 641,066,469.09 756,717,442.94
เงนิสด ณ วนัต้นปี 2,656,490,950.57 1,899,773,507.63
เงนิสด ณ วนัส้ินปี 3,297,557,419.66 2,656,490,950.57

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากัด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
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1.  สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั
1.1 สหกรณ์ฯ บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง
1.2 สหกรณ์ฯ รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลา
1.3 สหกรณ์ฯ  ระงบัการรับรู้รายไดท่ี้เกิดจากดอกเบ้ียเงินให้กูข้องลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง ซ่ึงหากสหกรณ์ฯ   

รับรู้ดอกเบ้ียเงินให้กูข้องลูกหน้ีดงักล่าวแลว้  จะท าให้สหกรณ์ฯ มีก าไรสุทธิประจ าปีเป็นจ านวนเงินดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

ก าไรสุทธิประจ าปี 867,736,910.74    
บวก ดอกเบ้ียท่ีไม่รับรู้เป็นรายได้ 42,734,787.11      
ก าไรสุทธิ  (หากรับรู้ดอกเบีย้เงนิกู้ของลูกหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้) 910,471,697.85    

1.4 สหกรณ์ฯ ไดต้ั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ยการจดัชั้นคุณภาพ  
ลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ พ.ศ. 2544 และถือใชร้ะเบียบดงักล่าวเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าดว้ย การบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ .ศ. 2563 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ืองการประมาณ
การคา่เผ่ือหน้ีสงัสยัจะสูญตามระเบียบนายทะเบียนนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ย การบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2564 จนกว่ากฎกระทรวง เร่ือง การจดัชั้นสินทรัพยแ์ละการกนัเงินส ารองจะมีผลบงัคบัใช้
และขอให้เขา้ใจว่าเป็นเพียงประมาณการทางบญัชีเท่านั้น ยงัมิไดมี้การตดัสูญหรือท าให้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของสหกรณ์ฯ 
ดอ้ยไปแต่อยา่งใด  หากจะมีการตดัลูกหน้ีเป็นสูญตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ก่อนจึงจะกระท าได้

1.5 คา่เส่ือมราคาอาคาร และอุปกรณ์ ค านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ยการบญัชี
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ทั้งน้ี สหกรณ์ฯ ถือใชใ้นการน าเสนองบการเงินปี 2563 เป็นตน้ไป ทั้งน้ียกเวน้
ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 24727 ต าบลหนองตากยา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี จ านวนเน้ือท่ี 2 งาน  35 ตารางวา ท่ีสหกรณ์ฯ
ไดรั้บบริจาคจาก   นายอภิชา  พงศก์ลุภา  เม่ือวนัท่ี   7  ตุลาคม  2540

1.6 คา่ซ่อมบ ารุงรักษาคา่ซ่อมแซมรวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับรายการยอ่ยๆ  ถือเป็นคา่ใชจ่้ายหักจากรายไดก้ารต่อเติมหรือ
เพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณ์รายการใหญ่ๆ  ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

1.7 สหกรณ์ฯ ตีราคาวสัดุคงเหลือตามราคาทุน
1.8 สิทธิการใชป้ระโยชน์ในซอฟทแ์วร์ตดัจ่ายเป็นรายปี  ระยะเวลา  5  ปี  ยกเวน้ซอฟทแ์วร์ระหว่างพฒันายงัไม่มีการตดัจ่าย
1.9 คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี ตดัจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 4-5 ปี 

1.10 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งน้ีรวมถึง
เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ท่ีน าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั

1.11 เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด สหกรณ์ฯ บนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

( 15 )

สหกรณ์วา่ดว้ย การบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

94

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด



1.  สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ)
1.12 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างแทนการช าระหน้ีรอขายท่ีไดรั้บตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป วดัมูลคา่ดว้ยราคาประเมินก่อนการรับช าระหน้ี 

และรับรู้ส่วนเกินมูลคา่ท่ีดินแทนการช าระหน้ีรอขายไวใ้นส่วนทุนของสหกรณ์ ทั้งน้ีเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าดว้ยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 

1.13 เพ่ือประโยชน์ในการอ่านงบการเงิน สหกรณ์ฯ ไดจ้ดัประเภทบญัชีบางรายการในงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม 2562 ใหม่  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของทุนสหกรณ์ฯ

2.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร      ประกอบดว้ย

ปี 2563 ปี 2562
เงินสด 2,460,690.72 1,803,775.34
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 592,706,800.71 577,257,391.93
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 12,000.00 12,000.00
เงินฝากธนาคาร - ประจ า 232,808.96 229,627.79
สลากออมสิน 50,000,000.00 0.00
สลากออมทรัพย ์ธอส. 600,000,000.00 0.00

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,245,412,300.39 579,302,795.06

สหกรณ์ฯ น าเงินฝากประจ า ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) สาขาแจง้วฒันะ ไปค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า
กบัการไฟฟ้านครหลวง

3.  เงินฝากสหกรณ์อ่ืน       ประกอบดว้ย

ปี 2563 ปี 2562
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จ ากดั 850,000,000.00 500,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยธ์นาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากดั 1,078,126,467.50 1,565,897,099.76
สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานธนาคารออมสิน จ ากดั 14,018,651.77 11,291,055.75
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุบล จ ากดั 50,000,000.00 0.00
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมราชทณัฑ ์จ ากดั 60,000,000.00 0.00

รวมเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 2,052,145,119.27 2,077,188,155.51

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)
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4.  เงินลงทุน       ประกอบดว้ย

ปี 2563 ปี 2562
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 200,600,000.00 200,600,000.00
หุ้นบริษทั สหประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 200,000.00 200,000.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว 200,800,000.00 200,800,000.00

รวมเงินลงทุน 200,800,000.00 200,800,000.00

โดยรวมเงินลงทุนเป็นไปตามมาตรา 62 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 และประกาศ
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ เร่ือง ขอ้ก าหนดการฝากหรือการลงทุนอยา่งอ่ืนของสหกรณ์ พ .ศ. 2563

5.  เงินให้กู้ ยืม - สุทธิ     ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินให้กู้ ยืม - ปกติ
ลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 5,030,175,696.07 0.00 6,870,085,409.90 0.00
ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 2,144,003,839.68 15,835,901,937.44 3,977,675,836.00 12,351,573,225.37
ลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ 79,365,444.87 1,075,155,152.60 158,846,213.58 999,071,564.59

รวมเงินให้กู้ ยืม - ปกติ 7,253,544,980.62 16,911,057,090.04 11,006,607,459.48 13,350,644,789.96

เงินให้กู้ ยืม - ไม่ก่อให้เกดิรายได้
ลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 25,710,038.80 0.00 19,393,943.80 0.00
ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 305,174,183.74 0.00 224,224,675.63 0.00
ลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ 31,467,450.77 0.00 29,454,810.22 0.00

รวมเงินให้กู้ ยืม - ไม่ก่อให้เกดิรายได้ 362,351,673.31 0.00 273,073,429.65 0.00

เงินให้กู้ ยืมอ่ืน - ทีเ่กดิจากสัญญาเงินกู้
ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 164,439,762.13 0.00 192,512,002.10 0.00
ลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดี 92,127,717.45 0.00 117,339,168.67 0.00
ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 83,627,332.90 0.00 74,034,469.92 0.00

รวมเงนิให้กู้ ยืมอ่ืน - ทีเ่กิดจากสัญญาเงนิกู้ 340,194,812.48 0.00 383,885,640.69 0.00
รวมเงินให้กู้ ยืม 7,956,091,466.41 16,911,057,090.04 11,663,566,529.82 13,350,644,789.96

( 17 )

ปี 2562

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)
ปี 2563
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5.  เงินให้กู้ ยืม - สุทธิ  (ต่อ)  ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
หัก   ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ
ลูกหน้ีเงินให้กูค้า้งนาน (192,622,920.22) 0.00 (116,619,966.31) 0.00
ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ (107,492,004.56) 0.00 (113,006,224.94) 0.00
ลูกหน้ีตามค าพิพากษา (62,981,507.45) 0.00 (35,159,098.43) 0.00
ลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดี (70,387,810.06) 0.00 (62,939,415.85) 0.00

รวมค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (433,484,242.29) 0.00 (327,724,705.53) 0.00
เงินให้กู้ ยืม - สุทธิ 7,522,607,224.12 16,911,057,090.04 11,335,841,824.29 13,350,644,789.96

ในระหว่างปีสหกรณ์ฯ มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกจากสถานการณ์โรคระบาดตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง 
การประมาณการคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญตามมาตรการให้ความช่วยเหลือดา้นหน้ีสินและการปรับโครงสร้างหน้ีของสมาชิกสหกรณ์
โดยสหกรณ์ฯมีโครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ะบาดของโรค COVID-19 มีระยะเวลาโครงการ
เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนธนัวาคม 2563 โดยพกัช าระหน้ีเงินตน้ให้สมาชิกระยะเวลา 9 เดือน โดยมีสมาชิกเขา้ร่วมโครงการ
ดงักล่าว จ านวน 4,185 ราย เป็นจ านวนเงิน 4,937,774,208.18 บาท ทั้งน้ีมาตรการดงักล่าวเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
สหกรณ์ คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563
คร้ังท่ี 8/2563 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2563 คร้ังท่ี 10/2563 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 คร้ังท่ี 18/2563 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563
และคร้ังท่ี 20/2563 เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2563

คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีเงินกู ้จ านวน  192,622,920.22 บาท ประกอบดว้ย คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ี
เงินกูฉุ้กเฉิน จ านวน 13,443,433.63 บาท   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั จ านวน  176,415,016.96 บาท 
และคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษจ านวน 2,764,469.63 บาท

ทั้งน้ีสหกรณ์ฯ ไดจ้ดัชั้นคุณภาพลูกหน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ยการบญัชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ซ่ึงยงัคงให้ถือปฏิบติัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าดว้ยการจดัชั้นคุณภาพลูกหน้ี 
และการเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญพ.ศ. 2544 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ืองการประมาณการคา่เผ่ือหน้ีสงัสยัจะสูญ ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ย การบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ .ศ. 2563 ลงวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ไปจนกว่ากฎกระทรวง
การจดัชั้นสินทรัพยแ์ละการกนัเงินส ารองจะมีผลบงัคบัใชเ้ท่าท่ีไม่ขดักบัระเบียบนายทะเบียนฉบบัดงักล่าว

6.  ลูกหนี ้- สุทธิ     ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
ลูกหนีอ่ื้น
ลูกหน้ีตวัแทนหักเงินส่ง 182,861,236.73 0.00 169,353,555.44 0.00
ลูกหน้ีบ.ประกนัตามค าพิพากษา 1,831,145.47 0.00 10,268,603.98 0.00

รวมลูกหนี ้- สุทธิ 184,692,382.20 0.00 179,622,159.42 0.00

(หน่วย : บาท)
ปี 2563 ปี 2562

( 18 )

(หน่วย : บาท)
ปี 2563 ปี 2562
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7.  ทีด่นิและส่ิงปลูกสร้างรอจ าหน่าย  ประกอบดว้ย

ปี 2563 ปี 2562
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอจ าหน่าย 820,000.00 820,000.00

รวมทีด่นิและส่ิงปลูกสร้างรอจ าหน่าย 820,000.00 820,000.00

สหกรณ์ฯ มีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอจ าหน่าย จ านวน 2 แปลง ดงัน้ี

พศ51000077

พศ53000024
     ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

820,000.00

(หน่วย : บาท)

ล าดบัที่

1

วนัทีรั่บโอนกรรมสิทธ์ิ
ทีด่นิ

 จ านวนพื้นที่
ทีด่นิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

รอจ าหน่าย 
27 มิ.ย.56 17 ตรว. 460,000.00

(19)

รวม

เลขทีสั่ญญาเงินกู้

2 18 พ.ย. 58

     ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

22.5 ตรว. 360,000.00
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8.   สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน     ประกอบดว้ย

ปี 2563 ปี 2562
เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 672,060.08 384,725.72
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 37,881.44 42,637.57
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคา้งรับ 481.34 0.00
ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์อ่ืนคา้งรับ 2,831,547.47 2,925,753.42
เงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉล่ียคืนคลาดเคล่ือน 74,942.00 19,542.93
เงินยมืทดรอง 0.00 12,470.00
เงินยมืทดรองจ่าย(บริษทัประกนัตามค าพิพากษา) 2,031,328.75 4,180,735.36
ค่าบ ารุงรักษาอาคารส านกังานจ่ายล่วงหนา้ 1,709.59 9,865.75
รายไดอ่ื้นคา้งรับ 86,000.00 56,436.92
เงินประกนัวางศาล (ค่าข้ึนศาล) 6,266,990.00 3,768,886.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 12,002,940.67 11,401,053.67

9.   อุปกรณ์ - สุทธิ      ประกอบดว้ย

ปี 2563 ปี 2562
เคร่ืองใชส้ านกังาน 4,424,597.51 4,672,937.00
ยานพาหนะ 2,987,603.00 1,499,003.00

รวม 7,412,200.51 6,171,940.00
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,714,910.54) (829,651.30)

อุปกรณ์ - สุทธิ 5,697,289.97 5,342,288.70

สหกรณ์ฯ มีค่าเส่ือมราคาส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 1,612,766.33 บาท เป็นค่าเส่ือมราคา - 
เคร่ืองใชส้ านกังาน จ านวน 1,312,966.33 บาท และค่าเส่ือมราคา - ยานพาหนะ จ านวน 299,800.00 บาท

10.   สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน    ประกอบดว้ย

ปี 2563 ปี 2562
เงินมดัจ า 18,000.00 18,000.00
เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า 265,900.00 52,500.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 283,900.00 70,500.00

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

( 20 )
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11.  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน
         ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สหกรณ์ฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้มืระยะสั้นประเภทตัว๋สญัญาใชเ้งิน
กบัสถาบนัการเงินในประเทศต่างๆ โดยมีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ เป็นผูค้  ้าประกนั ดงัน้ี
11.1 วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานธุรกิจแจง้วฒันะ  วงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 12.00 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี 

11.2 วงเงินกู้ยมืระยะส้ัน
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานธุรกิจแจง้วฒันะ วงเงินกูย้มื 400.00 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR-1.75 ต่อปี
ณ วนัส้ินปี สหกรณ์ฯ ไมมี่ยอดคงเหลือวงเงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้

12.  เงินรับฝาก     ประกอบดว้ย

ปี 2563 ปี 2562
เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์ 66,247,542.23 85,072,926.28
เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 6,652,486,961.27 5,557,974,057.99
เงินรับฝากประจ า 4,482,207,286.60 5,019,377,411.14

รวมเงินรับฝาก - สมาชิก 11,200,941,790.10 10,662,424,395.41
เงินรับฝาก - สหกรณ์อ่ืน
เงินรับฝากประจ า 104,268,125.00 441,125,000.00

รวมเงินรับฝาก - สหกรณ์อ่ืน 104,268,125.00 441,125,000.00
รวมเงินรับฝาก 11,305,209,915.10 11,103,549,395.41

(หน่วย : บาท)

( 21 )
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13. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน      ประกอบดว้ย

ปี 2563 ปี 2562
ดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใชเ้งินคา้งจ่าย 0.00 264,880.16
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,595,630.31 2,822,634.35
ค่าฝากส่งไปรษณียค์า้งจ่าย 129,420.00 112,922.00
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารคา้งจ่าย 35,986.45 7,000.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบญัชีคา้งจ่าย 97,500.00 90,000.00
เงินรอจ่ายคืน 12,328,014.62 13,480,794.92
ส่วนเกินลูกหน้ี (ตวัแทนรอจ่าย) 0.00 15,832.39
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 3,104,668.52 2,233,509.06
ครุภณัฑค์า้งจ่าย 1,488,600.00 994,404.50
ค่าใชจ่้ายเงินกองทุนสงเคราะห์ จนท. คา้งจ่าย 8,131,330.00 17,327,105.42
เงินรอตรวจสอบ 1,883,841.24 4,557,396.96
ค่าเบ้ียประกนัภยัเงินกูร้อน าส่ง 2,932,681.77 966,850.31

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 31,727,672.91 42,873,330.07

14.  เงินกู้ยืมระยะยาว    ประกอบดว้ย

ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 0.00 0.00 79,170,000.00 0.00

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 0.00 0.00 79,170,000.00 0.00

ในระหวา่งปี 2562 สหกรณ์ฯ มีการออกตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.50 - 2.75 ต่อปี  
การออกตัว๋สญัญาใชเ้งินถือเป็นการรับฝากเงินในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งิน ทั้งน้ีในระหวา่งปี 2563 สหกรณ์ฯ ไดช้ าระคืนทั้งจ  านวนแลว้

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

( 22 )

ปี 2563 ปี 2562
ถึงก าหนดช าระ ถึงก าหนดช าระ

ต่อปี

ไดช้�าระคืนทั้งจ�านวนแลว้
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15. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน    ประกอบดว้ย

ปี 2563 ปี 2562
เงินประกนัผลงาน 3,616,451.50 3,621,960.00
ทุนเพ่ือปรับปรุงอาคารส านกังาน 3,381.13 3,381.13
เงินกองทุนสงเคราะห์เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 14,018,651.77 11,291,055.75

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 17,638,484.40 14,916,396.88

สหกรณ์ฯ  ไดจ้ดัตั้งกองทุนสงเคราะห์เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ เพ่ือเป็นการสงเคราะห์เจา้หนา้ท่ีและเป็นหลกัประกนั
เม่ือออกจากงาน  ซ่ึงในการประชุมใหญ่เม่ือวนัท่ี  2 มีนาคม 2545 ท่ีประชุมไดมี้มติให้โอนเงินกองทุนดงักล่าว
จากเงินส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ีเป็นทรัพยสิ์นของสหกรณ์ฯ ในงบแสดงฐานะการเงิน    

16. ทุนส ารอง    ประกอบดว้ย
ปี 2563 ปี 2562

ยกมา 1,497,463,317.52 1,411,315,777.77
บวก จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 84,629,000.00 86,062,000.00

โอนเงินรอจ่ายคืนคา้งนานเกิน 10  ปี เป็นทุนส ารอง 1,454.68 85,539.75
รวมทุนส ารอง 1,582,093,772.20 1,497,463,317.52

17.  ทุนสะสมตามข้อบังคบั  ระเบียบ และอ่ืนๆ    ประกอบดว้ย

ปี 2563 ปี 2562
ทุนสาธารณประโยชน์ 348,472.36 780,587.36
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 233,070.73 208,314.89
ทุนสวสัดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว 64,000.00 63,000.00
เงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้  ้าประกนัเงินกู้ 5,357,047.94 5,000,000.00

รวมทุนสะสมตามข้อบังคบั ระเบียบ และอ่ืนๆ 6,002,591.03 6,051,902.25

18.  การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ฯ สามารถด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ียรายเดือนไดใ้นอตัราไมต่  ่ากวา่ร้อยละหน่ึงของยอดเงินฝาก

ทั้งหมด จึงถือวา่สหกรณ์ฯ ไดมี้การปฏิบติัตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วา่ดว้ย  เร่ือง  ก าหนดอตัราการ
ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องของสหกรณ์ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2550  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 17 ตุลาคม 2550 เป็นตน้ไป  

( 23 )

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
 สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากดั 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
เสนอ     - อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 

 ตามท่ีอธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้แต่งตั้ งให้ข้าพเจ้าเป็นผู ้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากัด  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 นั้น ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปีและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานของผูส้อบบัญชี  ลงวนัท่ี  
5 กุมภาพนัธ์ 2564 นั้น ขา้พเจา้ขอรายงานผลการตรวจสอบบญัชี ดงัน้ี 
 1. ข้อสังเกตท่ีพบจากการตรวจสอบ เกีย่วกบัจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
 1.1 ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 1.1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 โดยรวมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบติังานเป็นไปตาม กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ค าแนะน า 
และแนวปฏิบติัของทั้งนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ฯ อยา่งเคร่งครัด 

 1.1.2 การแบ่งแยกหน้าที่ของสหกรณ์ฯ 
 สหกรณ์ฯ มีการจดัแบ่งส่วนงานและก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนักงานไวเ้หมาะสมรัดกุม
สอดคลอ้งกับหลกัการควบคุมภายในท่ีดี มีผูจ้ดัการคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายใตก้ารบริหารงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ พนกังานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 1.1.3 ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ  
 1) คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ เป็นบุคคลผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งจากสมาชิก ซ่ึงมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ 
ทุกเดือนอยา่งสม ่าเสมอ 
 2) ฝ่ายจดัการของสหกรณ์ฯ ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแต่ละส่วนงานนั้นมีความรู้และความสามารถเฉพาะทางซ่ึง
ตรงตามแต่ละส่วนงาน 
 1.1.4 การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน 
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 โดยรวมสหกรณ์ฯ จัดท าบัญชีตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด รวมถึงเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562) และเป็นไปตาม
ก าหนดเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีระบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของสหกรณ์ฯ การจดัท าบญัชี และทะเบียน
คุมต่างๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบนัมีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีโดยรวมครบถว้น มีการจดัท างบการเงิน
ตามรูปแบบงบการเงินท่ีระบุในหนงัสือกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี กษ 0404/1160 ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 และ
ผลการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีของสหกรณ์ฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี 

นอกจากน้ีคณะผู ้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบระหว่างปีของ สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสาร 
แห่งประเทศไทย จ ากดั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดท้ าการตรวจสอบการปฏิบติังาน
ของสหกรณ์ฯ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงโดยรวมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบัติงานและบริหารความเส่ียงอย่าง
เหมาะสม ทั้งน้ีรายละเอียดของการตรวจสอบบญัชีระหว่างปีและขอ้เสนอแนะท่ีตรวจพบขา้งตน้ทางคณะผูส้อบ
บญัชีไดอ้ธิบายไวต้ามรายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหวา่งปี เลขท่ี สส.499/2563 ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 และ
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี เลขท่ี สส.846/2563 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ท่ีได้เสนอต่อ
คณะกรรมการของสหกรณ์ฯ 
 1.1.5 การควบคุมด้านทรัพย์สิน 
 จากการสุ่มตรวจนบัทรัพยสิ์น พบวา่ โดยรวมทรัพยสิ์นของสหกรณ์ฯ มีอยูจ่ริง และเป็นกรรมสิทธ์ิของ
สหกรณ์ฯ 

 1.1.6 การควบคุมด้านภาษี 
 จากการสุ่มตรวจสอบและทดสอบการค านวณภาษีส าหรับการยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย พบว่า 
สหกรณ์ฯ มีการด าเนินการหักภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายส าหรับเงินไดป้ระเภท 40 (1) และ 40 (2) โดยรวมเป็นไป
ตามประมวลรัษฎากร 
 

 1.2 ด้านการด าเนินธุรกจิ 
 1.2.1 การควบคุมด้านสินเช่ือทุกประเภท   
 จากการสุ่มตรวจสอบใบค าขอและหนังสือสัญญาเงินกูป้ระเภทฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ กบัรายงาน
เงินกู ้พร้อมทั้งเอกสารส าคญัประกอบค าขอกูที้่เก่ียวขอ้ง พบว่า โดยรวมมีการปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย
ถูกตอ้งตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก าหนดและถือใช้เป็นหลกัฐานการเป็นหน้ีได ้อย่างไรก็ตาม มีขอ้เสนอแนะ
บางประการตามที่ไดเ้คยเสนอแนะไปแลว้ตามรายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหว่างปี ฉบบั เลขที่ สส.
499/2563 ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 และรายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหว่างปี เลขที่ สส.846/2563 ลงวนัท่ี 
18 พฤศจิกายน 2563   
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 จากการสุ่มตรวจสอบหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก และเอกสารประกอบการเปิดบญัชีเงินฝาก พบว่า 
โดยรวมใบค าขอเปิดบญัชีมีขอ้มูลถูกตอ้งตามท่ีควรและเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ 

 1.2.3 ด้านการสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 (1) ใบสมัครสมาชิก 
 จากการสุ่มตรวจสอบใบสมคัรสมาชิกเขา้ใหม่ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมคัร พบว่า โดยรวม
เรียบร้อย มีการกรอกขอ้มูลถูกตอ้งสมบูรณ์และมีเอกสารประกอบหลกัฐานการสมคัรสมาชิกครบถว้น ซ่ึงเป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ 
 (2) ค่าธรรมเนียมสมาชิก 
 จากการทดสอบการค านวณรายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ พบว่า มียอดเงินถูกตอ้งตรงกนัและสัมพนัธ์
กบัจ านวนสมาชิกเขา้ใหม่ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ยอ่มแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ฯ มีการรับรู้รายไดค้่าธรรมเนียม
แรกเขา้อยา่งถูกตอ้งตามท่ีควร 

  

 
 
 
 
 

 

 โดยรวมสหกรณ์ฯ จัดท าบัญชีตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด รวมถึงเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562) และเป็นไปตาม
ก าหนดเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีระบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของสหกรณ์ฯ การจดัท าบญัชี และทะเบียน
คุมต่างๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบนัมีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีโดยรวมครบถว้น มีการจดัท างบการเงิน
ตามรูปแบบงบการเงินท่ีระบุในหนงัสือกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี กษ 0404/1160 ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 และ
ผลการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีของสหกรณ์ฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี 

นอกจากน้ีคณะผู ้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบระหว่างปีของ สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสาร 
แห่งประเทศไทย จ ากดั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดท้ าการตรวจสอบการปฏิบติังาน
ของสหกรณ์ฯ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงโดยรวมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบัติงานและบริหารความเส่ียงอย่าง
เหมาะสม ทั้งน้ีรายละเอียดของการตรวจสอบบญัชีระหว่างปีและขอ้เสนอแนะท่ีตรวจพบขา้งตน้ทางคณะผูส้อบ
บญัชีไดอ้ธิบายไวต้ามรายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหวา่งปี เลขท่ี สส.499/2563 ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 และ
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี เลขท่ี สส.846/2563 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ท่ีได้เสนอต่อ
คณะกรรมการของสหกรณ์ฯ 
 1.1.5 การควบคุมด้านทรัพย์สิน 
 จากการสุ่มตรวจนบัทรัพยสิ์น พบวา่ โดยรวมทรัพยสิ์นของสหกรณ์ฯ มีอยูจ่ริง และเป็นกรรมสิทธ์ิของ
สหกรณ์ฯ 

 1.1.6 การควบคุมด้านภาษี 
 จากการสุ่มตรวจสอบและทดสอบการค านวณภาษีส าหรับการยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย พบว่า 
สหกรณ์ฯ มีการด าเนินการหักภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายส าหรับเงินไดป้ระเภท 40 (1) และ 40 (2) โดยรวมเป็นไป
ตามประมวลรัษฎากร 
 

 1.2 ด้านการด าเนินธุรกจิ 
 1.2.1 การควบคุมด้านสินเช่ือทุกประเภท   
 จากการสุ่มตรวจสอบใบค าขอและหนังสือสัญญาเงินกูป้ระเภทฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ กบัรายงาน
เงินกู ้พร้อมทั้งเอกสารส าคญัประกอบค าขอกูที้่เก่ียวขอ้ง พบว่า โดยรวมมีการปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย
ถูกตอ้งตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก าหนดและถือใช้เป็นหลกัฐานการเป็นหน้ีได ้อย่างไรก็ตาม มีขอ้เสนอแนะ
บางประการตามที่ไดเ้คยเสนอแนะไปแลว้ตามรายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหว่างปี ฉบบั เลขที่ สส.
499/2563 ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 และรายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหว่างปี เลขที่ สส.846/2563 ลงวนัท่ี 
18 พฤศจิกายน 2563   

 1.2.2 การควบคุมด้านเงินรับฝาก  
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2. ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงทางการเงิน 
  (1) หลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากดั 

สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากดั ได้รับการจัดเป็นสหกรณ์ขนาด  “*ใหญ่พเิศษ” 
    *ใหญ่พเิศษ    หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   16.05 - 20.00 

      ใหญ่มาก หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   12.09 - 16.04 
               ใหญ่ หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   8.13 - 12.08 
 

รายการ คะแนนของ 
แต่ละหัวข้อ  

สหกรณ์ออมทรัพย์การ 
ส่ือสารแห่งประเทศไทย 

จ ากัด   ใหญ่พเิศษ 
16.05-20.00 

ใหญ่มาก 
12.09-16.04 

ใหญ่ 
8.13-12.08 

จ านวน คะแนน 
ที่ได้ 

1.  จ านวนสมาชิก (หน่วย:คน)       

     มากกว่า 20,948 – 33,778 3.60 31,166 3.60    

     มากกว่า 33,779 – 54,469 3.80      

     มากกว่า 54,469 4.00      

2.  ทุนด าเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)       

     มากกว่า 7,876.00 – 14,825.00 8.10      

     มากกว่า 14,825.00 – 27,900.00 8.55      

     มากกว่า 27,900.00 9.00 28,141 9.00    

3.  รายได้ธุรกิจหลัก (หน่วย:ล้านบาท)       

      มากกว่า 391.70 - 718.00 6.30      

      มากกว่า 718.00 – 1,317.00 6.65      

      มากกว่า 1,317.00 7.00 1,466 7.00    

รวมคะแนนที่ได้   19.60 ✓   
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**ข้อ มูลและอัตราส่วนถัว เฉลี่ ยของสหกรณ์ออมทรัพย์เ ฉลี่ ย ปี  2 562  (P E ER GROUP 2 01 9 )  ท่ีน าข้อมูล พ้ืนฐานมาจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ตามรายละ เ อียดผลการวิ เคราะห์ ได้ผ ันแปรไปตามช่วงระยะ เวลา  1  ปี  

(2)   อัตราส่วน เฉลี่ ย โดยรวม ท่ีส าคัญของสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ เป รียบ เทียบกับ  สหกรณ์ ออมทรัพ ย์
การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากดั มีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ “*ด”ี 
                                 ดีมาก    หมายถึง  ดีกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
                               *ดี       หมายถึง  มีค่าเท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั                
                                 พอใช้     หมายถึง  นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
 

รายการ หน่วย 

อัตราส่วนของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์

การส่ือสารแห่งประเทศไทย 
จ ากัด 

อัตราส่วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉล่ีย 
ขนาดใหญ่พเิศษ 
(Peer  Group) 

  ดีมาก ดี พอใช้ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2562    
1.ด้านความเพยีงพอของเงนิทนุต่อความเส่ียง        
1.1 อตัราส่วนหน้ีสิน (ส่วนใหญ่เงินรับฝาก) ตอ่ทุน เท่า 0.68 0.69 1.19  ✓  
1.2 อตัราส่วนทุนส ารองตอ่สินทรัพย ์ เท่า 0.06 0.05 0.04 ✓   
1.3 อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ร้อยละ 1.75 1.18 9.06   ✓ 
1.4 อตัราการเติบโตของหน้ี (ส่วนใหญ่เงินรับฝาก)  ร้อยละ 0.96 5.71 6.49   ✓ 
1.5 อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของทุน ร้อยละ 5.23 5.18 7.17  ✓  
2. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์        
2.1 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ รอบ 0.05 0.05 0.06  ✓  
2.2 อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย ์ ร้อยละ 3.11 3.09 3.25  ✓  
2.3 อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ ร้อยละ 1.43 2.98 7.65   ✓ 
3. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ        
อตัราการเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ (2.54) 4.20 3.63   ✓ 
4. ด้านการท าก าไร        
4.1  ก าไร (ขาดทุน) ตอ่สมาชิก บาท/คน 27,842.42 27,986.69 31,049.31  ✓  
4.2  เงินออมตอ่สมาชิก บาท/คน 817,461.68 818,707.73 736,073.19 ✓   
4.3  หน้ีสินต่อสมาชิก บาท/คน 775,351.41 805,491.33 694,811.32   ✓ 
4.4  อตัราการเติบโตของทุนส ารอง ร้อยละ 5.65 6.10 12.79   ✓ 
4.5  อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ ร้อยละ 2.53 (1.67) 7.48   ✓ 
4.6  อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 59.18 57.18 57.43  ✓  

5. ด้านสภาพคล่อง        
อตัราส่วนทนุหมุนเวยีน เท่า 0.97 1.26 0.04  ✓  

 
 
 
 
 

**ข้อ มูลและอัตราส่วนถัว เฉลี่ ยของสหกรณ์ออมทรัพย์เ ฉลี่ ย ปี  2 562  (P E ER GROUP 2 01 9 )  ท่ีน าข้อมูล พ้ืนฐานมาจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ตามรายละ เ อียดผลการวิ เคราะห์ ได้ผ ันแปรไปตามช่วงระยะ เวลา  1  ปี  

(2)   อัตราส่วน เฉลี่ ย โดยรวม ท่ีส าคัญของสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ เป รียบ เทียบกับ  สหกรณ์ ออมทรัพ ย์
การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากดั มีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ “*ดี” 
                                 ดีมาก    หมายถึง  ดีกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
                               *ดี       หมายถึง  มีค่าเท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั                
                                 พอใช้     หมายถึง  นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
 

รายการ หน่วย 

อัตราส่วนของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์

การส่ือสารแห่งประเทศไทย 
จ ากัด 

อัตราส่วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉล่ีย 
ขนาดใหญ่พเิศษ 
(Peer  Group) 

  ดีมาก ดี พอใช้ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2562    
1.ด้านความเพยีงพอของเงนิทนุต่อความเส่ียง        
1.1 อตัราส่วนหน้ีสิน (ส่วนใหญ่เงินรับฝาก) ตอ่ทุน เท่า 0.68 0.69 1.19  ✓  
1.2 อตัราส่วนทุนส ารองตอ่สินทรัพย ์ เท่า 0.06 0.05 0.04 ✓   
1.3 อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ร้อยละ 1.75 1.18 9.06   ✓ 
1.4 อตัราการเติบโตของหน้ี (ส่วนใหญ่เงินรับฝาก)  ร้อยละ 0.96 5.71 6.49   ✓ 
1.5 อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของทุน ร้อยละ 5.23 5.18 7.17  ✓  
2. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์        
2.1 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ รอบ 0.05 0.05 0.06  ✓  
2.2 อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย ์ ร้อยละ 3.11 3.09 3.25  ✓  
2.3 อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ ร้อยละ 1.43 2.98 7.65   ✓ 
3. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ        
อตัราการเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ (2.54) 4.20 3.63   ✓ 
4. ด้านการท าก าไร        
4.1  ก าไร (ขาดทุน) ตอ่สมาชิก บาท/คน 27,842.42 27,986.69 31,049.31  ✓  
4.2  เงินออมตอ่สมาชิก บาท/คน 817,461.68 818,707.73 736,073.19 ✓   
4.3  หน้ีสินต่อสมาชิก บาท/คน 775,351.41 805,491.33 694,811.32   ✓ 
4.4  อตัราการเติบโตของทุนส ารอง ร้อยละ 5.65 6.10 12.79   ✓ 
4.5  อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ ร้อยละ 2.53 (1.67) 7.48   ✓ 
4.6  อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 59.18 57.18 57.43  ✓  

5. ด้านสภาพคล่อง        
อตัราส่วนทนุหมุนเวยีน เท่า 0.97 1.26 0.04  ✓  
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 2.1 ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 
 สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนดา้นความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอตัราส่วน
ทุนส ารองต่อสินทรัพยใ์นเกณฑท่ี์ดีมาก และอตัราส่วนอ่ืนๆส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑดี์ เหล่าน้ีแสดงให้เห็นวา่สหกรณ์
ฯมีทุนหมุนเวียนท่ีใชด้ าเนินงานโดยรวมเพียงพอต่อการด าเนินงานและความเส่ียงท่ีสหกรณ์ฯ ตอ้งเผชิญอยู่ ซ่ึงจะท าให้
สหกรณ์ฯสามารถบริหารงานไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนื อยา่งไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยงัคงจะตอ้งหาทางเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานจดัหาทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงการพิจารณาปล่อยสินเช่ือให้กับสมาชิกอย่างรอบคอบ  รวมทั้งควร
ควบคุมการกูเ้งินของสมาชิกไม่ใหก่้อหน้ีสินจนเกินความสามารถในการจ่ายช าระไดอี้กดว้ย 
  

 2.2 คุณภาพของสินทรัพย์ 
 สหกรณ์ฯ สามารถบริหารจดัการสินทรัพยใ์ห้มีคุณภาพ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอตัราการหมุนของ
สินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยอ์ยู่ในเกณฑท่ี์ดี อยา่งไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ตอ้งมุ่งเนน้ดา้นกลยทุธ์ท่ีจะ
ช่วยเสริมสร้างให้สหกรณ์ฯ มีอตัราการเติบโตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอนัจะท าให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ
บริหารสินทรัพยข์องสหกรณ์ฯ และเพื่อน ามาใชด้ าเนินงานของสหกรณ์ฯ ในอนาคต 
 

 2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร 
 สหกรณ์ฯ มีความสามารถในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ซ่ึงเป็นผลมา
จากการหดตวัเพิ่มขึ้นของธุรกิจสินเช่ือ โดยในระหว่างปีสหกรณ์ฯ จ่ายเงินกูใ้หส้มาชิกจ านวน  19,027,661,150.22 
บาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อนจ านวน 905,387,791.83 บาท หรือมีอตัราหดตวัร้อยละ 4.54 ในขณะท่ีธุรกิจเงินรับฝากใน
ระหว่างปีนั้นสหกรณ์ฯ รับฝากเงินจ านวน 10,027,471,728.48 บาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 149,540,522.93 
บาท หรือมีอตัราขยายตวัเพียงร้อยละ 1.51 อยา่งไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยงัคงตอ้งค านึงถึงการใหสิ้นเช่ือ การก่อหน้ีสิน
และความสามารถในการช าระหน้ีของสมาชิกอย่างถ่ีถว้นก่อนด าเนินนโยบายใดๆ ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะสร้างความมัน่คง
ของสหกรณ์ฯ อยา่งย ัง่ยนื 
 

 2.4 การท าก าไร 
   2.4.1 อตัราส่วนต่อสมาชิก  

ผลการด าเนินงานต่อสมาชิกในปีปัจจุบนัโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี โดยสหกรณ์ฯ มีก าไรต่อสมาชิกอยู่ในเกณฑ์
ดี และมีอตัราส่วนเงินออมต่อสมาชิกแมจ้ะลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยแต่ยงัคงมากกว่าอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมซ่ึงถือว่า 
อยู่ในระดบัท่ีดีมาก อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ตอ้งระมดัระวงัการให้สินเช่ือต่อสมาชิกแต่ละรายเพื่อไม่ให้สมาชิกก่อ
หน้ีสินจนเกินกว่าความสามารถในการจ่ายช าระของสมาชิกแต่ละคนได ้อีกทั้งสหกรณ์ฯ ควรมีการเร่งรัดติดตามการ
ช าระหน้ีของสมาชิกอยา่งใกลชิ้ดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่ 
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 2.4.2 อตัราส่วนผลการด าเนินงานโดยรวม 
 ผลการด าเนินงานในปีปัจจุบนัยงัแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ มีผลการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
โดยมีอตัราก าไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ตอ้งบริหารให้มีอตัราการเติบโตของทุนส ารองให้
สูงขึ้น และตอ้งวางแผนการบริหารงานใหมี้อตัราการเติบโตของก าไรให้สูงขึ้นอยา่งสม ่าเสมออนัจะน ามาซ่ึงความ
มัน่คงของสหกรณ์ฯ และผลการด าเนินงานท่ีดีในระยะยาว ทั้งน้ีตอ้งอยู่บนพื้นฐานท่ีว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของ
สหกรณ์ฯ คือ มอบความเป็นอยู่ท่ีดีและความพึงพอใจแก่มวลสมาชิก มิใช่มุ่งแต่หารายได้และผลตอบแทนจาก
สมาชิกเพียงอยา่งเดียว 
  

 2.5 สภาพคล่อง 
  สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย แต่ยงัคงมากกว่าอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวม 
แสดงใหเ้ห็นวา่ สหกรณ์ฯ มีการรักษาสภาพคล่องไว้ได้ในระดับท่ีเหมาะสม กบัความจ าเป็นในการใชเ้งิน อยา่งไรก็
ตาม สหกรณ์ฯ ยงัคงตอ้งมีการก าหนดกลยุทธ์และวางแผนเพื่อรักษาระดบัปริมาณทุนหมุนเวียนและสภาพคล่อง
ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมอยู่เสมอ อีกทั้ งต้องไม่เสียประโยชน์ในการน าสภาพคล่องคงเหลือไปก่อให้เกิด
ผลตอบแทนแก่สหกรณ์ฯ 
 

 2.6 สภาวะดอกเบีย้และความเส่ียงและผลกระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ (Risk and Sensitivity) 
 เศรษฐกิจโลก โดยรวมมีแนวโน้มชะลอตวัลงตามปริมาณการคา้โลกท่ีชะลอลงทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจ

ตกต ่าและจากสภาวะการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และประเทศ
อุตสาหกรรมหลกัท่ีจะส่งผลมาสู่ความตอ้งการสินคา้และบริการภายในประเทศลดลง รวมทั้งการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในดา้นการท่องเท่ียวและการขนส่งสินคา้อยา่งรุนแรง 

 เศรษฐกิจไทย ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแนวโน้มหดตวัแรงจากปีก่อนจากสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19 ใน ประเทศไทยมีความไม่แน่นอนสูงซ่ึงขึ้นอยู่กบัสถานการณ์และมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีระบาดระลอกใหม่ อีกทั้งประเทศอ่ืนทัว่โลกยงัมีความรุนแรงและ
ยืดเยื้ออยู่ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการจา้งงานท่ีเก่ียวเน่ืองจ านวนมาก รวมถึงการท่องเท่ียวฟ้ืนตวัช้าลงและ
การส่งออกสินคา้มีแนวโน้มลดลงตามเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ส าหรับการใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตวั
ต ่าลงจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีล่าช้า นอกจากน้ี การบริโภคในภาคเอกชนมี
แนวโนม้ชะลอลงทั้งในภาคบริการ เกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึงหน้ีครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูง 
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 กล่าวโดยสรุป  เศรษฐกิจไทยตอ้งขึ้นอยู่กบัสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 
รวมถึงการกลบัมาของนักท่องเท่ียวและการกระจายวคัซีนป้องกนั COVID-19 ในอนาคต จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  จึงเห็นควรใหป้รับอตัราดอกเบ้ียนโยบายในรอบปี 2563 ดงัน้ี 

การประชุม
คร้ังท่ี 

วัน เดือน  ปี ผลของมติ อตัราดอกเบีย้     
เดิม(ร้อยละ) 

อตัราดอกเบีย้       
ใหม่(ร้อยละ) 

เปลีย่นแปลง
(ร้อยละ) 

1/2563 5 กุมภาพนัธ์ 2563 เป็นเอกฉันท ์ 1.25 1.00 ลด 0.25 
นดัพิเศษ 20 มีนาคม 2563 เป็นเอกฉันท ์ 1.00 0.75 ลด 0.25 
2/2563 25 มีนาคม 2563 4:2 0.75 0.75 คงเดิม 
3/2563 20 พฤษภาคม 2563 4:3 0.75 0.50 ลด 0.25 
4/2563 24 มิถุนายน 2563 เป็นเอกฉันท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 
5/2563 5 สิงหาคม 2563 เป็นเอกฉันท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 
6/2563 23 กนัยายน 2563 เป็นเอกฉันท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 
7/2563 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นเอกฉันท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 
8/2563 23 ธนัวาคม 2563 เป็นเอกฉันท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

 

ซ่ึงถือวา่เป็นดอกเบ้ียท่ีอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดในประวติัศาสตร์ตั้งแต่ประเทศไทยมีการก าหนดดอกเบ้ียนโยบาย
มา ดงันั้นสหกรณ์ฯ จึงตอ้งติดตามสถานการณ์และสภาวะดอกเบ้ียท่ีมีแนวโนม้ผนัผวนอย่างใกลชิ้ดเพื่อน าผลไป
พิจารณาปรับเปล่ียนนโยบายการบริหารงานอยา่งเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ท่ีผนัแปรไปอยา่งรวดเร็ว 

นอกจากน้ียงัควรติดตามกรณีบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) อย่างใกลชิ้ด เน่ืองจากมีผลต่อภาพรวม
ของวงการสหกรณ์ฯ เป็นอยา่งมาก 

 

 2.7 สรุปผลการวิเคราะห์ 
 สรุปในภาพรวมผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ อยู่ในระดับ “ ดี ” เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเฉล่ีย
โดยรวมของสหกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่พิเศษ 2562 (Peer Group 2019) ท่ีน ามาวิเคราะห์ โดยสหกรณ์ฯ มีความสามารถใน
การท าก าไรและมีอตัราคุณภาพของสินทรัพยอ์ยู่ในระดบัท่ีดี มีการบริหารสินทรัพยไ์ดอ้ย่างเหมาะสม และมีการรักษา
สภาพคล่องไดเ้พียงพอต่อการบริหารงาน ทั้งน้ีสหกรณ์ฯ จะตอ้งติดตามสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ ต่างประเทศ 
และในวงการสหกรณ์ฯ อย่างใกลชิ้ดเพื่อน ามาใช้ในการวางแผน และบริหารงาน รวมถึงเพื่อน ามาใช้ป้องกันความ
เส่ียงในดา้นต่างๆ อนัจะน าไปสู่ความผาสุกแก่มวลสมาชิกอยา่งย ัง่ยนืสืบต่อไป  
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 3. การติดตามแก้ไขข้อสังเกต 
 โดยรวมถือว่าสหกรณ์ฯ ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง/ตามขอ้เสนอแนะและค าแนะน าท่ีไดใ้ห้ไว้
ตามควรแก่สถานการณ์เรียบร้อยแลว้  
 

 4. เร่ืองอ่ืน 
  สหกรณ์ฯ ตอ้งระมดัระวงัและคอยติดตามระเบียบและประกาศท่ีจะออกมาใหม่อย่างสม ่าเสมอและน ามา
ถือปฏิบติัภายในสหกรณ์ฯ ใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
          นางสุคนธ์  ฤทธิโรจน์ 
   ผูส้อบบญัชี 
 
 
48 อาคาร ธนาเพลส ชั้น 2 ซอยจรัญสนิทวงศ ์34 ถนนจรัญสนิทวงศ ์

 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 

โทร. 02 434 9999 

วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 
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แบบ RQ 2

รายงาน-ระดบัสหกรณ์

รายงานผลการประเมนิช ันคณุภาพการควบคมุภายใน

สหกรณอ์อมทรพัยก์ารสือสารแหง่ประเทศไทย จาํกดั

สาํหรบัปีส ินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2563
 

 ระดบัช ันคณุภาพ

สว่นที 1 สภาพแวดลอ้มการควบคมุ ดมีาก

สว่นที 2 ความเสียงและกจิกรรมควบคมุ ดี

 ดา้นการเงนิการบญัชี ดี

 ธรุกจิสนิเชื�อ ดี

 ธรุกจิเงนิรับฝาก ดมีาก

 เงนิลงทนุในหลกักทรัพย์ ดี

 ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ ดี

 เจา้หนี�เงนิกู ้ ดมีาก

 สมาชกิและทนุเรอืนหุน้ ดมีาก

สว่นที 3 ระบบขอ้มลูสารสนเทศ และการสือสาร ดมีาก

สว่นที 4 ระบบการตดิตามและประเมนิผล ดมีาก

          สรปุการประเมนิจดัช ันคณุภาพ ดมีาก

 

โดย นางสคุนธ ์  ฤทธโิรจน ์   ผูส้อบบญัช ีภาคเอกชน

13 มกราคม 2564
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เร่ืองพิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิ
ประจำาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 5
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(บาท) ร้อยละ (บาท) ร้อยละ

กําไรสุทธิประจําปี 867,736,910.74   100.00 846,289,484.77   100.00
1. เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 86,773,700.00      10.00 84,629,000.00      10.00

2. เป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้อยละหนึ่งของกําไรสุทธิแต่ไม่เกินสามหม่ืนบาท 30,000.00            0.00 30,000.00           0.00

กําไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1
และข้อ 2 ข้างบนนี้อาจจัดสรรดังต่อไปนี้

3. เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชําระแล้ว 701,516,530.50    80.84 691,946,154.00    81.76

ในอัตราร้อยละ 5.00

4. เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนดอกเบี้ย 63,306,309.25      7.30 58,563,824.93      6.93

ที่ชําระระหว่างปี 2563 ในอัตราร้อยละ  4.62

5. เป็นโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกิน

ร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 9,437,355.00        1.09 9,994,750.00       1.18

6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน

ร้อยละสองของทุนเรือนหุ้น 24,771.24            0.00 24,755.84           0.00

7. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบ

ของกําไรสุทธิ 1,647,244.75        0.19 700,000.00          0.08

8. เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิก

และครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 1,000.00              0.00 1,000.00             0.00

9 เป็นเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้ 5,000,000.00        0.58       400,000.00          0.05

หากจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 100.01

ตามที่เสนอมาข้างต้น จะมีผลดังนี้

1. กลับคืนเป็นของสมาชิก 764,822,839.75    88.14     750,509,978.93    88.69   

2. เป็นทุนสํารองเพ่ือประโยชน์แก่สมาชิก 93,446,715.99      10.77     85,754,755.84      10.13   

3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ 9,437,355.00        1.09       9,994,750.00       1.18    

4. เป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00            0.00 30,000.00           0.00

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563

ปี 2563 ปี 2562
รายการที่จัดสรร (ปันผล 5.00% เฉล่ียคืน 4.62%)(ปันผล 5.00% เฉล่ียคืน 4.21%
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1. ทุนส�ำรอง     10.00%

2. ค่ำบ�ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 0.00%

3. เงินปันผลตำมหุ้น    80.84%

4. เงินเฉลี่ยคืน     7.30%

5. เงินโบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่  1.09%

6. ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล   0.00%

7. ทุนสำธำรณประโยชน์    0.19%

8. ทุนสวัสดิกำรแก่สมำชิกและครอบครัว  0.00%

9. กองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค�้ำประกันเงินกู้ 0.58% 

0.00%
0.58%

80.84%

0.00%

10.00% 7.30%

1.09%
0.00%

0.19 %



เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและ
งบประมาณประจำาปี 2564

ระเบียบวาระที่ 6

116

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด



ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ�าปี 2564
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ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่อง แผนงานประจ าปี 2564  
 

   คณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2563 ได้มีมติครั้งที่ …./2563 เมื่อวันที่…..ธันวาคม 2563 ทบทวน และ
เห็นชอบให้แก้ไขวิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ สอ.กสท. 
ระยะเวลา 5 ปี  (พ.ศ. 2564 – 2568) ไว้ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและเอ้ืออาทรต่อชุมชน” 

2) พันธกิจ (Mission) 
    2.1)  สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์  

  2.2)  เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อบริการสมาชิกให้เกิดประสิทธิผลมากข้ึน 
  2.3)  พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  2.4)  พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
  2.5)  พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทศันคติที่ดี 
  2.6)  ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อขบวนการสหกรณ์ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3) วัตถุประสงค์ (Objective) 
3.1)  เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ทั้งด้านการออมและการลงทุน สรา้งความเชื่อม่ัน 

ให้แก่สมาชิก 
3.2)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อบริการสมาชิกให้เกิดประสิทธผิลมากข้ึน 
3.3)  เพื่อให้ระบบการบริหารจดัการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเปน็องค์กร 

ที่เข้มแข็งมีความมั่นคง และเปน็ที่ยอมรับจากทุกฝา่ยที่เกี่ยวขอ้ง  
3.4)  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตของมวลสมาชิก 
3.5)  เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทัศนคติที่ดี  ประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะในงาน   
   ลดขั้นตอนการท างาน และปฏบิัติงานด้วยใจรักเพื่อเพิ่มคุณค่างานด้วยหัวใจบริการ 
3.6)  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อขบวนการสหกรณ์ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด  จึงได้ก าหนดแผนงานประจ าปี 2564   
สรุปรายละเอียดดังนี้  

1) ด้านการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน 
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมัน่คงทางการเงิน ทั้งด้านการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก 

1. ส่งเสริมการลงทุน 
- แผนการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงต่ า    
- แผนการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์   
  แห่งชาติ ก าหนด โดยบริษัทจัดการการลงทุน จ ากัด 

2. การบริหารจัดการหนี้ 
- แผนการบริหารจัดการหนี้ที่มีความเสี่ยง 
- แผนการติดตามหนี้ 
- แผนการอนุมัติสินเชื่อภายใต้ข้อก าหนดของกฎกระทรวง 

3. ควบคุมค่าใช้จ่าย 
- แผนการลดกระดาษ paperless 

2) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อบริการสมาชิกให้เกิดประสิทธิผล 
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อบริการสมาชิกให้เกิดประสิทธิผลมากข้ึน 

4. พัฒนาระบบการให้บริการสมาชิกให้มีความทันสมัย 
- แผนพัฒนาระบบ E-Tracking (ติดตามสถานะเงินกู้) 
- แผนพัฒนาระบบการกู้ online 
- แผนพัฒนาระบบการให้บริการเงินกู้ผ่านระบบ ATM 

5. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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- แผนการปฏิบัติงานระบบส ารองข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้งาน  
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (DRC) 
- แผนการจัดหาโปรแกรมป้องไวรัสคอมพิวเตอร์ส าหรับเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย 

6. พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้แก่สมาชิก 
- แผนปรับปรุง Website  
- แผนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน You Tube /ระบบ Line official 

3) ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นองค์กร 

ที่เข้มแข็ง มีความมั่นคง และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
7. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

- แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
- แผนการปรับปรุงและแก้ไข ระเบียบข้อบังคับ 

8. บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
- แผนการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิก 

9. ส่งเสริมการออม 
- แผนการส่งเสริมให้สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ 

10. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
- แผนการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ให้กับสมาชิก 
- แผนการช่วยเหลือค่าตรวจสุขภาพ สมาชิกผู้สูงอายุ 
- แผนการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้สมาชิกและครอบครัว 
- แผนการให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 
- แผนการให้ค าแนะน า/ให้ค าปรึกษาสอนเชื่อส าหรับสมาชิกใหม่/หรือสมาชิกที่   
  ขอสินเชื่อครั้งแรกเพื่อวางแผนการใช้สินเชื่อ 

5) ด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี 
วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทัศนคติที่ดี  ประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะในงาน 

    ลดขั้นตอนการท างาน และปฏิบตัิงานดว้ยใจรักเพื่อเพิ่มคุณค่างานด้วยหัวใจบริการ 
11. พัฒนาด้านบุคลากร 

- แผนการจัดสัมมนาสมาชิก  
- แผนการส่งผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ในด้าน   
  ต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหารงานของสหกรณ์ 
- แผนการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการที่ดี 
- แผนการให้ความรู้ด้านกฎหมายกับสมาชิก 

6) ด้านส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือขบวนการสหกรณ์ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์  ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อขบวนการสหกรณ์ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

12. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอก 
- แผนการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
- แผนการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกและอื่นๆ 
- แผนการร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ และองค์กรการกุศล 
   ต่างๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่อง แผนงานประจ าปี 2564  
 

   คณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2563 ได้มีมติครั้งที่ …./2563 เมื่อวันที่…..ธันวาคม 2563 ทบทวน และ
เห็นชอบให้แก้ไขวิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ สอ.กสท. 
ระยะเวลา 5 ปี  (พ.ศ. 2564 – 2568) ไว้ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและเอ้ืออาทรต่อชุมชน” 

2) พันธกิจ (Mission) 
    2.1)  สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์  

  2.2)  เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อบริการสมาชิกให้เกิดประสิทธิผลมากข้ึน 
  2.3)  พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  2.4)  พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
  2.5)  พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทศันคติที่ดี 
  2.6)  ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อขบวนการสหกรณ์ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3) วัตถุประสงค์ (Objective) 
3.1)  เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ทั้งด้านการออมและการลงทุน สรา้งความเชื่อม่ัน 

ให้แก่สมาชิก 
3.2)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อบริการสมาชิกให้เกิดประสิทธผิลมากข้ึน 
3.3)  เพื่อให้ระบบการบริหารจดัการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเปน็องค์กร 

ที่เข้มแข็งมีความมั่นคง และเปน็ที่ยอมรับจากทุกฝา่ยที่เกี่ยวขอ้ง  
3.4)  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตของมวลสมาชิก 
3.5)  เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทัศนคติที่ดี  ประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะในงาน   
   ลดขั้นตอนการท างาน และปฏบิัติงานด้วยใจรักเพื่อเพิ่มคุณค่างานด้วยหัวใจบริการ 
3.6)  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อขบวนการสหกรณ์ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด  จึงได้ก าหนดแผนงานประจ าปี 2564   
สรุปรายละเอียดดังนี้  

1) ด้านการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน 
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมัน่คงทางการเงิน ทั้งด้านการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก 

1. ส่งเสริมการลงทุน 
- แผนการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงต่ า    
- แผนการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์   
  แห่งชาติ ก าหนด โดยบริษัทจัดการการลงทุน จ ากัด 

2. การบริหารจัดการหนี้ 
- แผนการบริหารจัดการหนี้ที่มีความเสี่ยง 
- แผนการติดตามหนี้ 
- แผนการอนุมัติสินเชื่อภายใต้ข้อก าหนดของกฎกระทรวง 

3. ควบคุมค่าใช้จ่าย 
- แผนการลดกระดาษ paperless 

2) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อบริการสมาชิกให้เกิดประสิทธิผล 
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อบริการสมาชิกให้เกิดประสิทธิผลมากข้ึน 

4. พัฒนาระบบการให้บริการสมาชิกให้มีความทันสมัย 
- แผนพัฒนาระบบ E-Tracking (ติดตามสถานะเงินกู้) 
- แผนพัฒนาระบบการกู้ online 
- แผนพัฒนาระบบการให้บริการเงินกู้ผ่านระบบ ATM 

5. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

YouTube

สินเชื่อส�าหรับสมาชิกใหม่/หรือสมาชิกที่



 งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ
 ปี 2563 ม.ค.- ธ.ค.63 ท่ีขอต้ังปี 2564
 (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดท่ี 1 
ค่าตอบแทน

1.1 เงินเดือน/ค่าจ้าง         45,600,000.00 40,681,437.43        45,000,000.00        
    1 เดือน 3,289,015.00        

เป็นเงิน 246,676.13           
    12 เดือน เป็นเงิน 42,428,293.56
2. ค่าครองชีพเจ้าหน้าท่ี 1,398,000.00        
3. เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีทดแทนผู้เกษียณปี 2563 
  จ านวน 3 อัตรา วุฒิปวช. พาณิชยการ/ ม.6,
   ป.ตรีการเงิน/บัญชี, ป.ตรี คอมพิวเตอร์

เป็นเงิน 483,960.00           
4. ค่าครองชีพเจ้าหน้าท่ีทดแทนผู้เกษียณ

ปี 2563 เป็นเงิน 72,000.00            
รวมเป็นเงิน 44,382,253.56      

1.2 กองทุนสงเคราะห์/กองทุน         14,600,000.00 13,996,339.66        14,200,000.00        1.อัตรา15% จ่ายเป็นเงินบ าเหน็จเม่ือเจ้าหน้าท่ี
ส ารองเล้ียงชีพ

บ าเหน็จจ านวน 21 คน 
 อัตรา 11% จ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ากองทุนส ารองฯ จ านวน 48 คน 

                 เป็นเงิน 6,364,244.03        
 อัตรา 9% จ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
 จ านวน 14 คน เป็นเงิน 204,406.20           
(เจ้าหน้าท่ีจ านวน 11 คน เข้างานปี 2563 
อายุงานไม่ถึง 10 ปี และ เจ้าหน้าท่ี
ทดแทนผู้เกษียณ ปี 2563 จ านวน 3 คน)
2. เงินบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ีเกษียณอายุ
ปี 2564 ท่ีวงเงินขาดอยู่ 

เป็นเงิน 7,619,616.25        
รวมเป็นเงิน 14,188,266.48      

1.3 ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดประชุม           3,000,000.00 2,551,836.37          3,000,000.00          1. ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆ
และค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือการประชุม

                  เป็นเงิน 2,730,000.00        

3. ค่าพาหนะกรรมการส่วนภูมิภาค/

รวมเป็นเงิน 3,094,000.00

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากัด

หมวด/ประเภท ค าช้ีแจง 

1. เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี จ านวน 83 อัตรา

    เงินเล่ือนข้ันประจ าปี 7.5 % 

ท่ีเกษียณอายุ เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ากองทุน

2. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม        114,000.00

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เป็นเงิน     250,000.00
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 งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ
 ปี 2563 ม.ค.- ธ.ค.63 ท่ีขอต้ังปี 2564
 (บาท) (บาท) (บาท)

หมวด/ประเภท ค าช้ีแจง 

 1.4 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา สอ.กสท.             250,000.00 100,000.00            250,000.00            ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาฝ่ายต่างๆ 5 คน
คนละ 50,000.00 บาท 

1.5 ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้าน IT 200,000.00            -                       200,000.00            ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาด้าน IT โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนตามช้ินงานและเบ้ียประชุม 
เพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาการด าเนินโครงการ IT 
เกิดความต่อเน่ืองของโครงการและสามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ฯลฯ

1.6 ค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิก 4,800,000.00          4,486,800.00          5,600,000.00          ค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิกในอัตรา 
200 บาท/คน

1.7 ค่าสมนาคุณ 270,000.00            164,500.00            270,000.00            ค่าสมนาคุณผู้ช่วยเหลืองาน สอ.กสท.
1.8 ค่าล่วงเวลา 930,000.00            929,674.13            1,000,000.00          ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน
1.9 ค่าปฏิบัติงานในวันหยุด 1,480,000.00          897,830.42            1,600,000.00          ค่าปฏิบัติงานในวันหยุดพักผ่อนประจ าปี 

วันหยุดประจ าสัปดาห์  
ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน

1.10 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 360,000.00            360,000.00            354,000.00            ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
1.11 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 195,000.00            195,000.00            195,000.00            ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
1.12 ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษา 870,000.00            808,920.00            870,000.00            ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยอาคาร
ความปลอดภัย  สอ.กสท. จ านวน 3 คน
1.13 เงินชดเชยกรณีเจ้าหน้าท่ี 5,800,000.00          6,414,421.17          4,500,000.00          เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุ
เกษียณอายุ ตาม พ.ร.บ.แรงงาน พ.ศ.2562 ฉบับท่ี 7

จ านวน 400 วัน และเงินค่าวันหยุดพักผ่อน-
สะสม กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้เกษียณอายุ

รวม 78,355,000.00       71,586,759.18       77,039,000.00       
หมวดท่ี 2 

สวัสดิการเจ้าหน้าท่ี
2.1 ค่าสงเคราะห์บุตร 30,000.00 26,550.00              40,000.00              ค่าช่วยเหลือบุตรเจ้าหน้าท่ี
2.2 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 500,000.00 161,400.00            500,000.00            ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าท่ี
2.3 ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร 5,000.00 -                       5,000.00                ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตรเจ้าหน้าท่ี
2.4 ค่ารักษาพยาบาล 2,000,000.00 2,146,543.75          2,000,000.00          ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าท่ี
2.5 ค่าช่วยเหลือชุดท างาน 150,000.00 115,500.00            150,000.00            ค่าช่วยเหลือชุดท างานเจ้าหน้าท่ี 83 คน 

และพนักงานท าความสะอาด 3 คน
2.6 ค่าช่วยเหลือค่าพาหนะเจ้าหน้าท่ี 800,000.00 656,790.00            800,000.00            ค่าช่วยเหลือค่าพาหนะเจ้าหน้าท่ี
2.7 ค่าเบ้ียประกันสังคม 800,000.00 549,466.00            800,000.00            ค่าเบ้ียประกันสังคม 

(จ่ายตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม)
2.8 ค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 40,000.00 14,400.00              40,000.00              ค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย

แรงงาน (จ่ายตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน)

2.9 ค่าช่วยเหลือประสบภัยธรรมชาติ 100,000.00 10,000.00              100,000.00            ค่าช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี

ลดลง 1,316,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.68
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 งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ
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หมวด/ประเภท ค าช้ีแจง 

เจ้าหน้าท่ี กรณีประสบภัยธรรมชาติ
2.10 ค่าช่วยเหลือจัดงานศพเจ้าหน้าท่ี 100,000.00 -                       100,000.00            ค่าช่วยเหลือจัดงานศพเจ้าหน้าท่ี 

(ตามระเบียบฯ 3 เท่าของเงินเดือน)
รวม 4,525,000.00         3,680,649.75         4,535,000.00         

หมวดท่ี 3 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

3.1 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 3,200,000.00          2,248,980.53          3,200,000.00          ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์รองรับ
การให้บริการท่ีเพ่ิมข้ึน ดังน้ี
1) หนังสือสัญญาเงินกู้ต่างๆ หมึกพิมพ์ ฯลฯ

เป็นเงิน 1,440,000.00        
2) ค่าจัดพิมพ์ใบเสร็จปกปิด

เป็นเงิน 1,160,000.00        
3) ค่าจัดพิมพ์และค่าส่งใบแจ้งปันผลปกปิด

เป็นเงิน 600,000.00           
รวมเป็นเงิน 3,200,000.00       

3.2  ค่าวัสดุเคร่ืองใช้ส านักงาน 220,000.00            214,360.18            220,000.00            ค่าวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ีใช้ในส านักงาน
3.3 ค่าพิมพ์หนังสือรายงานกิจการ 600,000.00            287,000.00            600,000.00            ค่าจัดพิมพ์หนังสือต่าง ๆ ดังน้ี
ประจ าปี/ข้อบังคับและระเบียบ 1) ค่าพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 

   จ านวน 10,000 เล่ม
2) ค่าจัดพิมพ์ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ 

3.4 ค่าประชาสัมพันธ์ 500,000.00            284,298.00            500,000.00            ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ ดังน้ี
1) ค่าประชาสัมพันธ์และจัดท าของสมนาคุณ
   ผู้ฝากเงินกับ สอ.กสท.และอ่ืนๆ
2) ค่าจัดพิมพ์ข่าว และ เอกสารประชาสัมพันธ์
3) ค่าจัดท าปฏิทิน

3.5 ค่าอากรแสตมป์ 10,000.00              849.03                  10,000.00              ค่าอากรแสตมป์ เพ่ือใช้ปิดเอกสารต่างๆ
3.6 ค่าเบ้ียประกันภัย 300,000.00            200,924.63            300,000.00            

การเก็บรักษาเงินภายในอาคารและขนส่งเงิน
นอกสถานท่ี ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง
ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 

3.7 ค่าธรรมเนียมการส่งเงิน 1,500,000.00          260,708.99            1,500,000.00          ค่าธรรมเนียมการส่งเงินทางธนาณัติ 
ค่าบริการ CA POST  และ PAY AT POST

3.8 ค่าบริการไปรษณีย์ 3,800,000.00          4,043,263.60          3,800,000.00          ค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ต่างๆ และค่าใช้บริการ
ธุรกิจตอบรับค่าจัดส่งใบเสร็จปกปิด

3.9 ค่ารับรองสมาชิกและผู้มา 400,000.00            244,586.92            400,000.00            ค่ารับรองสมาชิก ผู้ช่วยเหลืองาน สอ.กสท.
เย่ียมชมกิจการ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ

3.10 ค่าสาธารณูปโภค 2,700,000.00          2,306,426.22          2,700,000.00          ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์

ส านักงาน รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ค่าเบ้ียประกันภัยต่างๆ เช่นประกันภัยอาคาร

เพ่ิมข้ึน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.22
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 (บาท) (บาท) (บาท)

หมวด/ประเภท ค าช้ีแจง 

3.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3,800,000.00          2,439,576.07          3,800,000.00          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี ผู้ตรวจสอบกิจการ

3.12 ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง 200,000.00            47,565.00              200,000.00            ค่าน ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
3.13 ค่าถ่ายเอกสาร 500,000.00            442,511.27            500,000.00            ค่าถ่ายเอกสาร 
3.14 ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 200,000.00            10,154.49              200,000.00            ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีต้ังอาคารส านักงาน
3.15 ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี 15,000,000.00        1,096,314.19          15,000,000.00        1) ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องด าเนินคดี 

 เป็นเงิน 10,000,000.00      
2) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี 

เป็นเงิน 5,000,000.00        
ค่าทนายความ, ค่าธรรมเนียมศาล

 รวมเป็นเงิน 15,000,000.00      
3.16 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับธนาคาร 800,000.00            471,108.15            800,000.00            ค่าธรรมเนียมการโอนเงินทางธนาคาร ฯลฯ
3.17ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ WebSite 500,000.00            340,764.51            500,000.00            ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ Website,
และระบบเครือข่าย ค่าเช่า WebHosing, CAT Internet Service

และค่าคู่สาย MPLS 
3.18 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 220,000.00            186,445.35            220,000.00            ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่อาจจัดเข้าในประเภทใด

ประเภทหน่ึง 
3.19  ค่าเช่าท่ีดินราชพัสดุ 300,000.00            -                       300,000.00            ค่าเช่าท่ีดินราชพัสดุและค่าธรรมเนียมการ

ต่อสัญญาท่ีราชพัสดุท่ีกรมธนารักษ์เรียกเก็บ
3.20 ค่าจัดเก็บเอกสาร 300,000.00            48,836.00              300,000.00            ค่าจัดท าแฟ้มสมาชิกใหม่รายบุคคล/

ค่าจ้าง,ค่าท าลายเอกสาร

รวม 35,050,000.00       15,174,673.13       35,050,000.00       

หมวดท่ี 4
ค่าประชุม สัมมนาและสวัสดิการ
4.1 ค่าประชุมใหญ่ 50,000,000.00 47,673,279.65 50,500,000.00 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี

และการเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ ฯลฯ
4.2 ค่าประชุมสัมมนาระหว่าง 300,000.00 54,300.00 300,000.00 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุมสัมมนาระหว่าง
ท่ีปรึกษา/คณะกรรมการ ท่ีปรึกษา คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าท่ี และผู้ตรวจสอบกิจการ  
4.3 ค่าประชุมสัมมนาสมาชิกท่ีเป็น 3,000,000.00 1,997,786.40 2,800,000.00 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสมาชิกท่ีเป็นตัวแทน
ตัวแทน/สมาชิก/ผู้เกษียณ สมาชิก/ผู้เกษียณส่วนภูมิภาค 10 เขต
ส่วนภูมิภาค 10 เขต
4.4 ค่าประชุมสัมมนาสมาชิกท่ีเป็น 700,000.00 502,600.00 900,000.00 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสมาชิกท่ีเป็นตัวแทน
ตัวแทน/สมาชิก/ผู้เกษียณส่วนกลาง /สมาชิก/ผู้เกษียณส่วนกลาง 
4.5 ค่าประชุมสัมมนาร่วมกับ 200,000.00 199,200.00 200,000.00 ค่าลงทะเบียนเข้าประชุมสัมมนาทางวิชาการ
องค์กรต่างๆ ร่วมกับองค์กรต่างๆของคณะกรรมการและ

เจ้าหน้าท่ี

4.6 ค่าศึกษาอบรมคณะกรรมการ 300,000.00 147,535.00            300,000.00 ค่าศึกษาอบรมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี

เท่าเดิม
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และเจ้าหน้าท่ี ในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานของ สอ.กสท.
กับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ

4.7 ค่าเงินสงเคราะห์สมาชิก 32,000,000.00 27,250,000.00 32,000,000.00 ค่าเงินสงเคราะห์สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม
ถึงแก่กรรม (ตามท่ีจ่ายจริง)
4.8 ค่าเงินสงเคราะห์คู่สมรส 7,000,000.00 5,525,000.00 7,000,000.00 ค่าเงินสงเคราะห์แก่คู่สมรสสมาชิก
สมาชิกถึงแก่กรรม (ตามท่ีจ่ายจริง) ท่ีถึงแก่กรรม 
4.9 ค่าเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณี 300,000.00 15,000.00 300,000.00 ค่าเงินสงเคราะห์สมาชิกทุพพลภาพ
ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย จากอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย
(ตามท่ีจ่ายจริง)
4.10 ค่าเงินสงเคราะห์บุตรหรือบิดา 10,000,000.00 7,370,000.00 10,000,000.00 ค่าเงินสงเคราะห์บุตรหรือบิดา มารดา
มารดาของสมาชิกถึงแก่กรรม ของสมาชิกถึงแก่กรรม
(ตามท่ีจ่ายจริง)
4.11 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 600,000.00 493,372.00 600,000.00 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางของสมาชิก
ของสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและ
ประจ าปีและเข้าร่วมประชุมสัมมนา สัมมนาสมาชิกกับ สอ.กสท.
4.12 ค่าส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพ 500,000.00 317,680.00 500,000.00            ค่าส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพให้แก่สมาชิก
ให้แก่สมาชิก
4.13 ค่าเงินสงเคราะห์สมาชิก 10,000,000.00 1,822,400.00 10,000,000.00 ค่าสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ  
ประสบภัยพิบัติ (ตามท่ีจ่ายจริง)
4.14 ค่าช่วยเหลือตรวจสุขภาพ 7,500,000.00 7,510,500.00 9,000,000.00 ค่าช่วยเหลือตรวจสุขภาพสมาชิกสูงอายุ
สมาชิกสูงอายุ

รวม 122,400,000.00     100,878,653.05     124,400,000.00     
หมวดท่ี 5

ค่าบ ารุงรักษา
 5.1 ค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 1,000,000.00          707,288.34            1,350,000.00          ค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
และอุปกรณ์
5.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อม 260,000.00            182,007.00            260,000.00            ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ืองปรับอากาศ
5.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมวัสดุ 50,000.00              36,368.87              50,000.00              ค่าซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
/ครุภัณฑ์
5.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,000,000.00          689,977.57            1,150,000.00          ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมอาคารส านักงานและ
ปรับปรุงอาคารส านักงาน ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด
5.5 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อม 120,000.00            75,670.35              120,000.00            ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ 
ยานพาหนะ รถยนต์

รวม 2,430,000.00         1,691,312.13         2,930,000.00         

หมวดท่ี 6

เพ่ิมข้ึน 2,000,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.63

เพ่ิมข้ึน500,000บาท คิดเป็นร้อยละ 20.58

4.6	ค่าศึกษาอบรมคณะกรรมการ

และเจ้าหน้าที่

300,000.00 147,535.00 300,000.00 ค่าศึกษาอบรมคณะกรรมการ	และเจ้าหน้าที่	

ในหลักสูตรต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับงานของ	สอ.กสท.	

กับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง	ๆ	

 งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ
 ปี 2563 ม.ค.- ธ.ค.63 ท่ีขอต้ังปี 2564
 (บาท) (บาท) (บาท)

หมวด/ประเภท ค าช้ีแจง 

และเจ้าหน้าท่ี ในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานของ สอ.กสท.
กับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ

4.7 ค่าเงินสงเคราะห์สมาชิก 32,000,000.00 27,250,000.00 32,000,000.00 ค่าเงินสงเคราะห์สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม
ถึงแก่กรรม (ตามท่ีจ่ายจริง)
4.8 ค่าเงินสงเคราะห์คู่สมรส 7,000,000.00 5,525,000.00 7,000,000.00 ค่าเงินสงเคราะห์แก่คู่สมรสสมาชิก
สมาชิกถึงแก่กรรม (ตามท่ีจ่ายจริง) ท่ีถึงแก่กรรม 
4.9 ค่าเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณี 300,000.00 15,000.00 300,000.00 ค่าเงินสงเคราะห์สมาชิกทุพพลภาพ
ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย จากอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย
(ตามท่ีจ่ายจริง)
4.10 ค่าเงินสงเคราะห์บุตรหรือบิดา 10,000,000.00 7,370,000.00 10,000,000.00 ค่าเงินสงเคราะห์บุตรหรือบิดา มารดา
มารดาของสมาชิกถึงแก่กรรม ของสมาชิกถึงแก่กรรม
(ตามท่ีจ่ายจริง)
4.11 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 600,000.00 493,372.00 600,000.00 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางของสมาชิก
ของสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและ
ประจ าปีและเข้าร่วมประชุมสัมมนา สัมมนาสมาชิกกับ สอ.กสท.
4.12 ค่าส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพ 500,000.00 317,680.00 500,000.00            ค่าส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพให้แก่สมาชิก
ให้แก่สมาชิก
4.13 ค่าเงินสงเคราะห์สมาชิก 10,000,000.00 1,822,400.00 10,000,000.00 ค่าสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ  
ประสบภัยพิบัติ (ตามท่ีจ่ายจริง)
4.14 ค่าช่วยเหลือตรวจสุขภาพ 7,500,000.00 7,510,500.00 9,000,000.00 ค่าช่วยเหลือตรวจสุขภาพสมาชิกสูงอายุ
สมาชิกสูงอายุ

รวม 122,400,000.00     100,878,653.05     124,400,000.00     
หมวดท่ี 5

ค่าบ ารุงรักษา
 5.1 ค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 1,000,000.00          707,288.34            1,350,000.00          ค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
และอุปกรณ์
5.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อม 260,000.00            182,007.00            260,000.00            ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ืองปรับอากาศ
5.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมวัสดุ 50,000.00              36,368.87              50,000.00              ค่าซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
/ครุภัณฑ์
5.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,000,000.00          689,977.57            1,150,000.00          ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมอาคารส านักงานและ
ปรับปรุงอาคารส านักงาน ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด
5.5 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อม 120,000.00            75,670.35              120,000.00            ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ 
ยานพาหนะ รถยนต์

รวม 2,430,000.00         1,691,312.13         2,930,000.00         

หมวดท่ี 6

เพ่ิมข้ึน 2,000,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.63

เพ่ิมข้ึน500,000บาท คิดเป็นร้อยละ 20.58
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สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด



 งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ
 ปี 2563 ม.ค.- ธ.ค.63 ท่ีขอต้ังปี 2564
 (บาท) (บาท) (บาท)

หมวด/ประเภท ค าช้ีแจง 

 ค่าพัฒนาระบบ  IT
6.1ค่าพัฒนาโปรแกรมและพัฒนา IT 3,000,000.00          35,952.00              3,000,000.00          ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบงานกรณีเร่งด่วน 

และค่าใช้จ่ายระบบ Line Official
6.2 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบ SMS 250,000.00            149,800.00            250,000.00            ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการพัฒนาระบบ SMS 

เช่น แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
6.3 ค่าเช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล 3,200,000.00          2,992,999.15          5,800,000.00          1. ค่าใช้บริการส ารองระบบงานสหกรณ์ 
ส ารอง (DRC) -ค่าทดสอบระบบ DRC ประจ าปี, ค่าใช้จ่าย

ในการต้ังส านักงานบริการช่ัวคราว (ถ้ามี)    
ค่าใช้บริการวงจรช่ัวคราว CAT Ethernet 
2. ส าหรับย้ายข้อมูลระบบ  ATM
เข้าสู่ระบบ DRC ระบบการจัดการข้อมูล
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ 

6.4 ค่าลิขสิทธ์ิ โปรแกรม Antivirus 150,000.00            97,691.00              310,000.00            1. ค่าลิขสิทธ์ิ โปรแกรม Antivirus
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็น Antivirus ชุด Enterprise สามารถใช้ได้

ท้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย
รวมประมาณ 130 เคร่ืองเพ่ือป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ ท้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และลูกข่าย Antivirus มีอายุ 1 ปี
2. ค่าลิขสิทธ์ิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.1 เป็นค่าลิขสิทธ์ิโปรแกรมรายปี  Microsoft 
Office365 จ านวน 20 License
1 License สามารถติดต้ังบนคอมพิวเตอร์ได้
 5 เคร่ือง รวมเป็น 100 เคร่ือง
2.2 เป็นค่าลิขสิทธ์ิตกแต่งรูปตัดต่อวีดีโอ 
 โปรแกรมละ 1 License ประกอบด้วย
Adobe Photoshop,Adobe illusstrator,
AdobePremierPro, AdobeAcrobatPro,
CoralVideoStudio 

6.5 ค่าพัฒนาปรับปรุงและส ารอง 2,600,000.00          2,324,040.00          -                       น าไปรวมกับหมวด 6.3 
ข้อมูลระบบ ATM, ระบบการจัดการ ค่าเช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูลส ารอง (DRC)
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ สอ.กสท.
6.6 ค่าพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่าย 1,500,000.00          1,417,750.00          -                       ไม่ขอต้ัง
คอมพิวเตอร์

รวม 10,700,000.00       7,018,232.15         9,360,000.00         

หมวดท่ี 7

ลดลง 1,340,000บาทคิดเป็นร้อยละ 12.52

 งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ
 ปี 2563 ม.ค.- ธ.ค.63 ท่ีขอต้ังปี 2564
 (บาท) (บาท) (บาท)

หมวด/ประเภท ค าช้ีแจง 

 ค่าพัฒนาระบบ  IT
6.1ค่าพัฒนาโปรแกรมและพัฒนา IT 3,000,000.00          35,952.00              3,000,000.00          ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบงานกรณีเร่งด่วน 

และค่าใช้จ่ายระบบ Line Official
6.2 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบ SMS 250,000.00            149,800.00            250,000.00            ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการพัฒนาระบบ SMS 

เช่น แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
6.3 ค่าเช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล 3,200,000.00          2,992,999.15          5,800,000.00          1. ค่าใช้บริการส ารองระบบงานสหกรณ์ 
ส ารอง (DRC) -ค่าทดสอบระบบ DRC ประจ าปี, ค่าใช้จ่าย

ในการต้ังส านักงานบริการช่ัวคราว (ถ้ามี)    
ค่าใช้บริการวงจรช่ัวคราว CAT Ethernet 
2. ส าหรับย้ายข้อมูลระบบ  ATM
เข้าสู่ระบบ DRC ระบบการจัดการข้อมูล
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ 

6.4 ค่าลิขสิทธ์ิ โปรแกรม Antivirus 150,000.00            97,691.00              310,000.00            1. ค่าลิขสิทธ์ิ โปรแกรม Antivirus
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็น Antivirus ชุด Enterprise สามารถใช้ได้

ท้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย
รวมประมาณ 130 เคร่ืองเพ่ือป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ ท้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และลูกข่าย Antivirus มีอายุ 1 ปี
2. ค่าลิขสิทธ์ิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.1 เป็นค่าลิขสิทธ์ิโปรแกรมรายปี  Microsoft 
Office365 จ านวน 20 License
1 License สามารถติดต้ังบนคอมพิวเตอร์ได้
 5 เคร่ือง รวมเป็น 100 เคร่ือง
2.2 เป็นค่าลิขสิทธ์ิตกแต่งรูปตัดต่อวีดีโอ 
 โปรแกรมละ 1 License ประกอบด้วย
Adobe Photoshop,Adobe illusstrator,
AdobePremierPro, AdobeAcrobatPro,
CoralVideoStudio 

6.5 ค่าพัฒนาปรับปรุงและส ารอง 2,600,000.00          2,324,040.00          -                       น าไปรวมกับหมวด 6.3 
ข้อมูลระบบ ATM, ระบบการจัดการ ค่าเช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูลส ารอง (DRC)
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ สอ.กสท.
6.6 ค่าพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่าย 1,500,000.00          1,417,750.00          -                       ไม่ขอต้ัง
คอมพิวเตอร์

รวม 10,700,000.00       7,018,232.15         9,360,000.00         

หมวดท่ี 7

ลดลง 1,340,000บาทคิดเป็นร้อยละ 12.52

หมวดที่ 6
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สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด



 งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ
 ปี 2563 ม.ค.- ธ.ค.63 ท่ีขอต้ังปี 2564
 (บาท) (บาท) (บาท)

หมวด/ประเภท ค าช้ีแจง 

ค่าครุภัณฑ์
7.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 730,000.00            395,000.00            960,000.00            1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

จ านวน 20 ชุด ดังน้ี
   แผนกประมวลผล (เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสูงส าหรับพัฒนาระบบ) 
ทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ
จัดซ้ือมาปี 2554 จ านวน 4 ชุด 
   แผนกธุรการ(เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสูงส าหรับงาน Multimedia)
ทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ
จัดซ้ือมาปี 2555 จ านวน 1 ชุด 
   แผนกประชาสัมพันธ์ฯ ทดแทนของเดิม
ท่ีเส่ือมสภาพจัดซ้ือมาปี 2556
(Notebook) จ านวน 1 ชุด 
   แผนกการเงิน ทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ
จัดซ้ือมาปี 2555 จ านวน 3 ชุด  
   แผนกบัญชี ทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ
จัดซ้ือมาปี 2557 จ านวน 1 ชุด 
   แผนกเงินกู้สามัญ ทดแทนของเดิม
ท่ีเส่ือมสภาพจัดซ้ือมาปี 2556 จ านวน 3 ชุด 
   แผนกเงินกู้ฉุกเฉิน ทดแทนของเดิม
ท่ีเส่ือมสภาพจัดซ้ือมาปี 2557 จ านวน 3 ชุด 
   แผนกทะเบียนหุ้น-หน้ี จัดซ้ือเพ่ิมเติม
ให้ครบตามจ านวนคน จ านวน 1 ชุด 
(ปัจจุบันใช้เคร่ืองเก่าหลายปีมาส ารองฯ)
   แผนกตรวจสอบฯ ทดแทนของเดิม
ท่ีเส่ือมสภาพจัดซ้ือมาปี 2557 จ านวน 2 ชุด 
   แผนกเลขานุการ ทดแทนของเดิม
ท่ีเส่ือมสภาพจัดซ้ือมาปี 2554 จ านวน 1 ชุด 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server
 ส าหรับเก็บข้อมูล
ค่าอุปกรณ์ Nas Storage ส าหรับจัดเก็บไฟล์
ขนาดไม่น้อยกว่า 30TB

7.2 เคร่ืองค านวณเลข 8,000.00                5,350.00 6,000.00                เคร่ืองค านวณเลข 14 หลัก จ านวน 1 เคร่ือง
แผนกติดตามและเร่งรัดหน้ี 
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดซ้ือมาปี 2557

7.3 เคร่ืองพิมพ์ Dot Metrix 17,000.00              14,980.00              -                       ไม่ขอต้ัง
7.4  เก้าอ้ี 70,000.00              63,857.60              -                       ไม่ขอต้ัง
7.5 รถยนต์ 1,500,000.00          1,488,600.00          -                       ไม่ขอต้ัง
7.6 เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ -                       -                       200,000.00            1. ส าหรับทดแทนเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 

หมวดที่ 7

 งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ
 ปี 2563 ม.ค.- ธ.ค.63 ท่ีขอต้ังปี 2564
 (บาท) (บาท) (บาท)

หมวด/ประเภท ค าช้ีแจง 

ค่าครุภัณฑ์
7.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 730,000.00            395,000.00            960,000.00            1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

จ านวน 20 ชุด ดังน้ี
   แผนกประมวลผล (เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสูงส าหรับพัฒนาระบบ) 
ทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ
จัดซ้ือมาปี 2554 จ านวน 4 ชุด 
   แผนกธุรการ(เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสูงส าหรับงาน Multimedia)
ทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ
จัดซ้ือมาปี 2555 จ านวน 1 ชุด 
   แผนกประชาสัมพันธ์ฯ ทดแทนของเดิม
ท่ีเส่ือมสภาพจัดซ้ือมาปี 2556
(Notebook) จ านวน 1 ชุด 
   แผนกการเงิน ทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ
จัดซ้ือมาปี 2555 จ านวน 3 ชุด  
   แผนกบัญชี ทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ
จัดซ้ือมาปี 2557 จ านวน 1 ชุด 
   แผนกเงินกู้สามัญ ทดแทนของเดิม
ท่ีเส่ือมสภาพจัดซ้ือมาปี 2556 จ านวน 3 ชุด 
   แผนกเงินกู้ฉุกเฉิน ทดแทนของเดิม
ท่ีเส่ือมสภาพจัดซ้ือมาปี 2557 จ านวน 3 ชุด 
   แผนกทะเบียนหุ้น-หน้ี จัดซ้ือเพ่ิมเติม
ให้ครบตามจ านวนคน จ านวน 1 ชุด 
(ปัจจุบันใช้เคร่ืองเก่าหลายปีมาส ารองฯ)
   แผนกตรวจสอบฯ ทดแทนของเดิม
ท่ีเส่ือมสภาพจัดซ้ือมาปี 2557 จ านวน 2 ชุด 
   แผนกเลขานุการ ทดแทนของเดิม
ท่ีเส่ือมสภาพจัดซ้ือมาปี 2554 จ านวน 1 ชุด 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server
 ส าหรับเก็บข้อมูล
ค่าอุปกรณ์ Nas Storage ส าหรับจัดเก็บไฟล์
ขนาดไม่น้อยกว่า 30TB

7.2 เคร่ืองค านวณเลข 8,000.00                5,350.00 6,000.00                เคร่ืองค านวณเลข 14 หลัก จ านวน 1 เคร่ือง
แผนกติดตามและเร่งรัดหน้ี 
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดซ้ือมาปี 2557

7.3 เคร่ืองพิมพ์ Dot Metrix 17,000.00              14,980.00              -                       ไม่ขอต้ัง
7.4  เก้าอ้ี 70,000.00              63,857.60              -                       ไม่ขอต้ัง
7.5 รถยนต์ 1,500,000.00          1,488,600.00          -                       ไม่ขอต้ัง
7.6 เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ -                       -                       200,000.00            1. ส าหรับทดแทนเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
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 งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ
 ปี 2563 ม.ค.- ธ.ค.63 ท่ีขอต้ังปี 2564
 (บาท) (บาท) (บาท)

หมวด/ประเภท ค าช้ีแจง 

ห้องประชุม 1 สอ.กสท. ท่ีใช้งานต้ังแต่ปี 2559
 (ย้ายไปห้องโถงเพ่ือรองรับการอบรมวิชาชีพ 
2. ส าหรับติดต้ังใหม่ ณ ห้องประชุม 2 สอ.กสท.

7.7 ตู้เก็บเอกสาร -                       -                       22,000.00              ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชักแบบแขวน จ านวน 2 ตู้        
ตู้เก็บเอกสาร 2 ล้ินชักแบบแขวน จ านวน 2 ตู้
แผนกกฎหมาย

7.8 เคร่ืองปรับอากาศ -                       -                       760,000.00            เคร่ืองปรับอากาศ 30,000 BTU 
จ านวน 20 เคร่ือง ทดแทนปี 2535
และปี 2553 (ราคารวมค่าติดต้ังแล้ว)

7.9 เคร่ืองพิมพ์อิงเจ็ท -                       -                       15,000.00              เคร่ืองพร้ินเตอร์อิงเจ็ทต์ จ านวน 1 เคร่ือง 
แผนกติดตามและเร่งรัดหน้ี

รวม 2,325,000.00         1,967,787.60         1,963,000.00         
หมวดท่ี 8 

เงินส ารองกรณีเร่งด่วน
 8.1 เงินส ารองกรณีเร่งด่วน 3,000,000.00          -                      3,000,000.00          ส าหรับเป็นเงินส ารองกรณีเร่งด่วน ซ่ึงไม่อาจ

ก าหนดแผนล่วงหน้าไว้เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของ สอ.กสท. เกิดประโยชน์สูงสุด

รวม 3,000,000.00         -                      3,000,000.00         

รวมท้ังส้ิน 258,785,000.00     201,998,066.99     258,277,000.00     

ประมาณการรายได้ปี 2564  รายได้ท้ังปี  1,502,000,000 บาท  รายจ่ายตามงบประมาณ  258,277,000  บาท   
คิดเป็นร้อยละ 17.20 ของรายได้  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 รวมท้ัง 8 หมวด เป็นเงิน 258,277,000  บาท
โดยให้ถัวจ่ายในหมวดเดียวกัน ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์

เท่าเดิม

ลดลง 508,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.20

ลดลง 362,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.57

 งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ
 ปี 2563 ม.ค.- ธ.ค.63 ท่ีขอต้ังปี 2564
 (บาท) (บาท) (บาท)

หมวด/ประเภท ค าช้ีแจง 

ห้องประชุม 1 สอ.กสท. ท่ีใช้งานต้ังแต่ปี 2559
 (ย้ายไปห้องโถงเพ่ือรองรับการอบรมวิชาชีพ 
2. ส าหรับติดต้ังใหม่ ณ ห้องประชุม 2 สอ.กสท.

7.7 ตู้เก็บเอกสาร -                       -                       22,000.00              ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชักแบบแขวน จ านวน 2 ตู้        
ตู้เก็บเอกสาร 2 ล้ินชักแบบแขวน จ านวน 2 ตู้
แผนกกฎหมาย

7.8 เคร่ืองปรับอากาศ -                       -                       760,000.00            เคร่ืองปรับอากาศ 30,000 BTU 
จ านวน 20 เคร่ือง ทดแทนปี 2535
และปี 2553 (ราคารวมค่าติดต้ังแล้ว)

7.9 เคร่ืองพิมพ์อิงเจ็ท -                       -                       15,000.00              เคร่ืองพร้ินเตอร์อิงเจ็ทต์ จ านวน 1 เคร่ือง 
แผนกติดตามและเร่งรัดหน้ี

รวม 2,325,000.00         1,967,787.60         1,963,000.00         
หมวดท่ี 8 

เงินส ารองกรณีเร่งด่วน
 8.1 เงินส ารองกรณีเร่งด่วน 3,000,000.00          -                      3,000,000.00          ส าหรับเป็นเงินส ารองกรณีเร่งด่วน ซ่ึงไม่อาจ

ก าหนดแผนล่วงหน้าไว้เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของ สอ.กสท. เกิดประโยชน์สูงสุด

รวม 3,000,000.00         -                      3,000,000.00         

รวมท้ังส้ิน 258,785,000.00     201,998,066.99     258,277,000.00     

ประมาณการรายได้ปี 2564  รายได้ท้ังปี  1,502,000,000 บาท  รายจ่ายตามงบประมาณ  258,277,000  บาท   
คิดเป็นร้อยละ 17.20 ของรายได้  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 รวมท้ัง 8 หมวด เป็นเงิน 258,277,000  บาท
โดยให้ถัวจ่ายในหมวดเดียวกัน ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์

เท่าเดิม

ลดลง 508,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.20

ลดลง 362,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.57

7.6	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ - - 200,000.00 ส�าหรับทดแทนเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	
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รายได้:-
จากการบริหาร (ดอกเบี้ยรับ+การติดตามหน้ีจากการสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 1,435,000,000.00             บาท

รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น ๆ 67,000,000.00                 บาท

รวมรายได้ 1,502,000,000.00    บาท

ค่าใช้จ่าย:-
ค่าตอบแทนแรงงาน (หมวด 1) 77,039,000.00                 บาท

สวัสดิการเจ้าหน้าท่ี (หมวด 2) 4,535,000.00                   บาท

ค่าใช้สอยดําเนินการ (หมวด 3) 30,000,000.00                 บาท

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก (หมวด 4) 113,500,000.00                บาท

ค่าบํารุงรักษา (หมวด 5) 2,930,000.00                   บาท

ค่าพัฒนาระบบ IT (หมวด 6) 9,000,000.00                   บาท

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก +เงินกู้+ ตั๋วสัญญาใช้เงิน 300,000,000.00                บาท

ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ + ยานพาหนะ) 2,300,000.00                   บาท

ค่าพัฒนาโปรแกรมและเปล่ียนระบบคอมพิวเตอร์ (ตัดจ่าย 5 ปี) 1,030,000.00                   บาท

รายจ่ายอ่ืน ๆ (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 90,000,000.00                 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 630,334,000.00      บาท

กําไรสุทธิ 871,666,000.00      บาท

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก ณ ปัจจุบัน

1.  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

    - เงินกู้สามัญ อัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี

    - เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน อัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี

    - เงินกู้พิเศษ อัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี

2.  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

    - เงินฝากออมทรัพย์ อัตราร้อยละ 1.25 ต่อปี 

    - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี

    - เงินฝากประจํา ระยะ 12 เดือน อัตราร้อยละ 2.00 ตอ่ปี

    - เงินฝากประจํา ระยะ 24 เดือน อัตราร้อยละ 2.25 ต่อปี  

    - เงินฝากออมทรัพย์เพ่ิมสุข อัตราร้อยละ 2.25 ต่อปี  

ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่ายและกําไรสุทธิ
ประจําปี  2564
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เรื่องพิจารณาเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปี 2564

ระเบียบวาระที่ 7
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2564

	 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	(สอ.กสท.)	ข้อ	83	ก�าหนดว่า

 “ผู ้ตรวจสอบกิจการ	 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก	 ผู ้มีคุณวุฒิ	 ความรู ้	 
ความสามารถในด้านธุรกิจ	 การเงิน	 การบัญชี	 การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์	 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์	
และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	หรือหน่วยงานอื่นท่ีได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ	ตามระเบียบ	
นายทะเบียนสหกรณ์	จ�านวนหนึ่งคน	หรือหนึ่งนิติบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์”	

	 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2562	เมื่อวันอาทิตย์ที่	8	มีนาคม	2563	ได้มีมติเลือก	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	
แสง.พี.ที.เทรดดิ้ง	โดย	นายสมบัติ	มีเวช		เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ	สอ.กสท.	ประจ�าปี	2563	อัตราค่าตอบแทน
การตรวจสอบกิจการ	เป็นเงิน	360,000.00	บาท	(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

	 ส�าหรับการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี	 2564	 มีผู้ตรวจสอบกิจการท่ีข้ึนทะเบียนกับ	 กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์	 และผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 จ�านวน	 1	 ราย	 คือ	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 
แสง.พี.ที.เทรดดิ้ง	โดย	นายสมบัติ	มีเวช		ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับ	สอ.กสท.	ข้อ	83	เสนอราคาค่าบริการ
ตรวจสอบกิจการ	จ�านวน	354,000.00	บาท	

ตารางการเสนอราคาตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2564

รายละเอียดการเสนอราคา
ตรวจสอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แสง.พี.ที.เทรดดิ้ง
โดย นายสมบัติ มีเวช เลขทะเบียนที่ 01087

1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ
				-	การเข้าด�าเนินการตรวจสอบ

			-	ทีมงาน/จ�านวนผู้ตรวจสอบกิจการ

- เข้าตรวจสอบทุกเดือน	ทุกวันท�าการปกติตลอดทั้งปี 
-	เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการ	หรืออนุกรรมการ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้	หรือทุกครั้งที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม
-	ผู้ช�านาญงานตรวจสอบกิจการ	2	คน
-	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	2	คน
-	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ	ปริญญาตรีทางบัญชี	3	คน	
(ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

2. การจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบกิจการ
			-	รายงานระหว่างปี 1.	รายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอต่อคณะกรรมการทุกเดือน

-	ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานทางการเงิน		
การบัญชี
-	ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีทั้งบัญชีคุมยอด	บัญชีย่อย
และรายละเอียดประกอบตลอดจนทรัพย์สิน	หนี้สินทั้งปวงของ
สหกรณ์	เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง

129

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด



รายละเอียดการเสนอราคา
ตรวจสอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แสง.พี.ที.เทรดดิ้ง
โดย นายสมบัติ มีเวช เลขทะเบียนที่ 01087

-	รายงานประจ�าปี

-	ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีตามกฎหมาย
สหกรณ์		ข้อบังคับ	และระเบียบสหกรณ์
-	ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ	ของสหกรณ์ได้แก่	 
ด้านการบริหารและการจัดการ	การด�าเนินธุรกิจ	การปฏิบัติ 
ตามแผนงาน	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ	การปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามกฎหมาย		ข้อบังคับ	ระเบียบและมติที่ประชุมต่างๆ	 
ของสหกรณ์
-	ติดตามผลการด�าเนินงานของสหกรณ์เพื่อเสนอแนะการ
ปรับปรุงการด�าเนินงานของสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น
-	ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด�าเนินธุรกิจแต่ละ
ประเภทของสหกรณ์	
-	ตรวจสอบการจัดจ้าง	และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์	ตลอดจน
หนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
2.	รายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ประจ�าปี        

3. รายงานผลการตรวจสอบ
   และบริการอื่น ๆ

1.	รายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอต่อคณะกรรมการทุกเดือน
2.	ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุม	ภายในระบบบัญชี	
และอื่นๆ
3.	วิเคราะห์รายงานทางการเงิน	-	บัญชี	เสนอผลการด�าเนิน
งานและสถานะทางการเงิน	พร้อมให้ค�าแนะน�าและวิธีการแก้ไข																	
ที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์		

4. ผลงานด้านการตรวจสอบกิจการ -	สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย	จ�ากัด
-	สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยทหารพัฒนา	จ�ากัด	
-	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค	จ�ากัด	
-	สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร	จ�ากัด	
-	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบจ�ากัด	
-	สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม	จ�ากัด	
-	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร	จ�ากัด
-	สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากัด	

5. ค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการ 354,000 บาท/ปี   (เดือนละ 29,500 บาท)

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

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

................................................................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 
และกำาหนดค่าธรรมเนียม

การสอบบัญชีประจำาปี 2564

ระเบียบวาระที่ 8

รายละเอียดการเสนอราคา
ตรวจสอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แสง.พี.ที.เทรดดิ้ง
โดย นายสมบัติ มีเวช เลขทะเบียนที่ 01087

-	รายงานประจ�าปี

-	ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีตามกฎหมาย
สหกรณ์		ข้อบังคับ	และระเบียบสหกรณ์
-	ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ	ของสหกรณ์ได้แก่	 
ด้านการบริหารและการจัดการ	การด�าเนินธุรกิจ	การปฏิบัติ 
ตามแผนงาน	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ	การปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามกฎหมาย		ข้อบังคับ	ระเบียบและมติที่ประชุมต่างๆ	 
ของสหกรณ์
-	ติดตามผลการด�าเนินงานของสหกรณ์เพื่อเสนอแนะการ
ปรับปรุงการด�าเนินงานของสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น
-	ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด�าเนินธุรกิจแต่ละ
ประเภทของสหกรณ์	
-	ตรวจสอบการจัดจ้าง	และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์	ตลอดจน
หนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
2.	รายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ประจ�าปี        

3. รายงานผลการตรวจสอบ
   และบริการอื่น ๆ

1.	รายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอต่อคณะกรรมการทุกเดือน
2.	ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุม	ภายในระบบบัญชี	
และอื่นๆ
3.	วิเคราะห์รายงานทางการเงิน	-	บัญชี	เสนอผลการด�าเนิน
งานและสถานะทางการเงิน	พร้อมให้ค�าแนะน�าและวิธีการแก้ไข																	
ที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์		

4. ผลงานด้านการตรวจสอบกิจการ -	สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย	จ�ากัด
-	สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยทหารพัฒนา	จ�ากัด	
-	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค	จ�ากัด	
-	สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร	จ�ากัด	
-	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบจ�ากัด	
-	สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม	จ�ากัด	
-	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร	จ�ากัด
-	สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากัด	

5. ค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการ 354,000 บาท/ปี   (เดือนละ 29,500 บาท)

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

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

................................................................................................................................................................................
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ระเบยีบวาระที ่ 8 เรือ่งพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าธรรมเนยีมการสอบบญัชี ประจ�าปี 2564

	 ตามที	่	กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ได้ก�าหนดให้สหกรณ์ออมทรพัย์ทีม่ขีนาดสนิทรัพย์ตัง้แต่	5,000	ล้านบาท
ขึน้ไป		สามารถจ้างผู้สอบบญัชภีาคเอกชนท�าการตรวจสอบบญัชขีองสหกรณ์ได้	โดยอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของ
กรมตรวจบญัชสีหกรณ์	เพือ่ประโยชน์ของสหกรณ์ทีจ่ะทราบผลการด�าเนนิงาน	และฐานะการเงนิโดยรวดเรว็	นัน้

	 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (สอ.กสท.)	 ข้อ	 25	 ก�าหนดว่า 
“การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการ
สอบบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป	และตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ก�าหนด	โดยผูส้อบบญัชซีึง่นายทะเบยีนสหกรณ์
แต่งตั้ง”

	 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2562	เมื่อวันอาทิตย์ที่	8	มีนาคม	2563	ได้มีมติเลือก	บริษัท	ส�านักงาน
สามสิบสี่	 ออดิต	 จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชี	 สอ.กสท.	 ประจ�าปี	 2563	 และก�าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	 
เป็นเงิน	195,000.00	บาท	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

	 ส�าหรับการคดัเลอืกผูส้อบบัญชปีระจ�าปี	2564		มผีูส้อบบัญชีภาคเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมตรวจบัญชี
สหกรณ์	เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	จ�านวน	2	ราย	ดังนี้

	 1.	บริษัท	ส�านักงานสามสิบสี่	ออดิต	จ�ากัด	 	 เสนอราคา	195,000.00	บาท

	 2.	ส�านักงานสอบบัญชี	เอส.พี.	 	 เสนอราคา	225,000.00	บาท
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รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี บรษิทั ส�านกังานสามสบิส่ี ออดติ จ�ากัด ส�านักงานสอบบัญชี เอส.พี.

1. การเข้าปฏบิตังิานตรวจสอบบัญชี
 - จ�ำนวนครั้งที่เข้ำตรวจสอบ

- ทีมงำนผู้สอบบัญชี

 - ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน

-เข้ำตรวจสอบในวันท�ำกำรปกติเต็มเวลำ
ครั้งละ  3-5 วัน 6 ครั้งต่อปี
-ผู้ตรวจสอบและผู้ตรวจสอบบัญชี
อำวุโสที่มีควำมช�ำนำญ พร้อมผู้ช่วยผ่ำน
กำรอบรมจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประมำณ 3-5 คน สำมำรถเข้ำตรวจได้
ทันที 
-ประเมินควำมเสี่ยงจำกข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงไม่ว่ำเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำด

-เข้ำตรวจสอบในวันท�ำกำรปกติเต็มเวลำ 
ครั้งละ 2-4 วัน 4 ครั้งต่อปี
-ผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชไีม่น้อยกว่ำ 3 คน

2. การจดัท�ารายการผลการตรวจสอบ       
   บัญชี
   - รำยงำนระหว่ำงปี 

   - รำยงำนประจ�ำปี

-รำยงำนกำรสอบบัญชีระหว่ำงปีภำย
หลังกำรตรวจสอบประมำณ 5 วัน
-รำยงำนกำรสอบบัญชีประจ�ำปีตำม
ระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด

-ไม่ระบุ

-ไม่ระบุ

3. บริการอื่นๆ -ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องกฎหมำยสหกรณ์ 
กฎหมำยกำรเงิน ภำษีอำกร กำรบริหำร
กำรเงินกำรบัญชีรวมทั้งจัดท�ำบท
วิเครำะห์งบกำรเงินกำรบัญชี 
ตำมแนวทำงของ COSO และ CAMEL 
และเสนอผลกำรด�ำเนินงำน สถำนะ 
กำรเงิน แนะน�ำ แก้ไขปัญหำที่พบทุก  
3 เดือนโดยไม่ถือเป็นค่ำบริกำรพิเศษ
-บริษัทยินดีเข้ำร่วมประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ตำมที่
สหกรณ์นัดหมำยเป็นกำรล่วงหน้ำ

-กำรตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ในกำร
แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินตำม
มำตรฐำนกำรสอบบัญชีและระเบียบ
นำยทะเบียนสหกรณ์ หำกพบระหว่ำง
กำรตรวจ บริษัทจะแจ้งให้สหกรณ์และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบเป็นลำย
ลักษณ์อักษร

-ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องกฎหมำยสหกรณ์ 
กฎหมำยกำรเงิน ภำษีอำกร กำรบริหำร
กำรเงินกำรบัญชี รวมทั้งจัดท�ำบท
วิเครำะห์งบกำรเงินตำมแนวทำงของ 
COSO และ CAMEL

-บริษัทยินดีเข้ำร่วมประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรตำมที่
สหกรณ์นัดหมำย

-บริษัทจะให้ค�ำแนะน�ำในกำรบริหำรกำร
เงินตำมที่เห็นสมควรโดยไม่ถือเป็นค่ำ
บริกำรพิเศษ

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 195,000 บาท/ปี 225,000 บาท/ปี
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

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

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

ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคาสอบบัญชี ประจ�าปี 2564
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ระเบียบวาระที่ 9
เรื่องพิจารณากำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือ

ค้ำาประกันประจำาปี 2564
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ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2563 
 

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ พ.ศ.2542 มาตรา 47 “การกู้ยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ์จะต้อง
จํากัดอยู่ภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณเ์ห็นชอบ” 

คณะกรรมการดําเนินการ สอ.กสท.ประจําปี 2563 ได้มีการประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่  8  
ธันวาคม 2563 พิจารณาแล้วเห็นสมควรกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันสําหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,000 
ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) เท่าปีก่อน เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงินตามความจําเป็น  โดยอาศัยหลักเกณฑ์
และข้อกําหนดต่าง ๆ ดังนี้ 

1. อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับ สอ.กสท.พ.ศ.2559 ข้อ 18 และข้อ 19 ซ่ึงกําหนดว่า 
 "ข้อ 18.วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน  ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน  วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยื มหรือ
การคํ้าประกันสําหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีก่อนไปพลาง 
 ข้อ 19.การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน  สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารทาง
การเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  
ทั้งนี้  จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปีตามข้อ 18" 

2. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการ
ค้ําประกันของสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 กําหนดวงเงินกู้ยืมและคํ้าประกัน ดังนี้ 
 “ข้อ 7.2.2 กําหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคํานวณวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ์ แยกตาม
ประเภทของสหกรณด์ังนี้ 

(1) ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของ 
ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสํารองของสหกรณ์” 
การคํานวณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สอ.กสท.มีทุนเรือนหุ้นและทุนสํารอง  ดังนี้ 
ทุนเรือนหุ้น  =  14,276.07 ล้านบาท 
ทุนสํารอง  =   1,582.09 ล้านบาท 
รวม   =  15,858.16 ล้านบาท 
วงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกันสูงสุดของ สอ.กสท. =  1.5 เท่า (ทุนเรือนหุ้น + ทุนสํารอง) 
      =  1.5 X 15,858.16 
      =   23,787.24 ล้านบาท  

 

ประเด็นที่เสนอ  พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปี 2564 จํานวน 5,000 ล้านบาทเท่าปีก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกันประจ�าปี 2564
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เรื่องพิจารณากำาหนดวงเงินฝากหรือ
ลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 10
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ระเบียบวาระที่  10 เรื่องพิจารณาก�าหนดวงเงินฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์

 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 10(7)  และมำตรำ 62(7) แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ประกอบมติคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ (คพช.) ในกำรประชุมครัง้ท่ี 5/2562 เมือ่วนัท่ี 8 พฤศจกิำยน 

2562 และในกำรประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2563 คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ 

จึงออกประกำศเรื่องข้อก�ำหนดกำรฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2558 เรื่อง 

ข้อก�ำหนดกำรฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558  

 ข้อ 2 ในประกำศนี้

  “ธนำคำร”  หมำยควำมว่ำ  ธนำคำรพำณชิย์และธนำคำรท่ีมกีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ข้ึนซึง่ประกอบ

กิจกำรภำยในรำชอำณำจักรไทย

  “ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้”  หมำยควำมว่ำ  ตั๋วแลกเงิน  ตั๋วสัญญำใช้เงิน หุ้นกู้

  “หุน้กู”้ หมำยควำมว่ำ หุน้กูท้ีม่หีลกัประกนัหรอืหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธ ิทัง้นี ้ไม่รวมถงึหุน้กูท้ีม่อีนพุนัธ์

แฝงและหุ้นกู้ไม่ก�ำหนดอำยุไถ่ถอน

 ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อำจฝำกหรือลงทุนได้  ดังต่อไปนี้

  (1) บัตรเงินฝำกที่ธนำคำรเป็นผู้ออก

  (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนำคำรเป็นผู้รับรอง  สลักหลังหรือรับอำวัลหรือตั๋วสัญญำใช้เงินที่ธนำคำร 

เป็นผู้สลักหลังหรือรับอำวัล  โดยไม่มีข้อจ�ำกัดควำมรับผิด

  (3) ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนำคำรซึ่งมิใช่รัฐวิสำหกิจเป็นผู้ออก

  (4) บตัรเงินฝำกหรอืใบรบัฝำกเงินทีอ่อกโดยบรษิทัเงนิทุนหรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ซึง่สถำบัน

คุ้มครองเงินฝำกประกันกำรช�ำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย

  (5) ตรำสำรแสดงสิทธิในหน้ีที่นิติบุคคลเฉพำะกิจเป็นผู้ออกภำยใต้โครงกำรแปลงสินทรัพย์

เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตตำมพระรำชก�ำหนดนิติบุคคลเฉพำะกิจ เพื่อกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์       

พ.ศ. 2540  และตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือตั้งแต่ระดับ  A- ขึ้นไป จำกบริษัท        

จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

  (6) หุ้นกู้ที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือตั้งแต่ระดับ A- ข้ึนไปจำกบริษัทจัดอันดับควำม 

น่ำเชื่อถือที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

  (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสำหกิจจัดตั้งข้ึนโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี   

และอยู่ในกำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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  (8) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีม่วีตัถุประสงค์ในกำรลงทุนตำมมำตรำ 62 แห่งพระรำชบัญญตัิ

สหกรณ์ พ.ศ.2542

 ข้อ 4 กำรน�ำเงินไปฝำกหรือลงทุนตำมข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ำรองของสหกรณ์และต้องผ่ำน

กำรอนุมัติจำกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�ำเนินกำรได้

 ข้อ 5 กำรฝำกหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด�ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ ์

แห่งชำต ิเรือ่ง ข้อก�ำหนดกำรฝำกหรอืลงทนุอย่ำงอืน่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 อยูก่่อนวนัทีป่ระกำศฉบบันีใ้ช้บงัคบั  

ให้ถือว่ำเป็นกำรฝำกหรือลงทุนตำมประกำศฉบับนี้ต่อไป

 ข้อ 6 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกำศเป็นต้นไป 

  (ประกำศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกำยน  2563)

 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร สอ.กสท.ประจ�ำปี 2563 ได้มีมติในกำรประชุมครั้งที่  3/2564  เมื่อวันที่ 28  

มกรำคม 2564 พจิำรณำเหน็ควรก�ำหนดวงเงนิฝำกหรือลงทนุอย่ำงอืน่ของสหกรณ์ส�ำหรบัปี 2564 ให้เป็นไปตำม 

พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มำตรำ 62 และประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ (คพช.) 

เรื่องข้อก�ำหนดกำรฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 

 ประเด็นที่เสนอ

 เพือ่ให้กำรบรหิำรกำรลงทนุของสหกรณ์ถกูต้องเป็นไปตำมกฎหมำยและเกดิผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ

ทีเ่หมำะสม คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรจงึขอเสนอทีป่ระชมุใหญ่อนมุตัใิห้คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรสำมำรถน�ำเงนิ

ไปฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นของสหกรณ์ได้ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มำตรำ 62 และประกำศคณะ

กรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ (คพช.) เรื่องข้อก�ำหนดกำรฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563

 ส�ำหรับกำรน�ำเงินไปฝำกหรือลงทุนตำมข้อ 3(7) “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสำหกิจจัดตั้ง

ขึ้นโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอยู่ในกำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์” ต้องไม่เกินทุนส�ำรองของสหกรณ์ โดย ณ วันสิ้นปี 2563 สอ.กสท.มีทุนส�ำรองจ�ำนวน  

1,582,093,772.20 บำท

มติที่ประชุม ....................................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณาการขายหลักทรัพย์ 
11.1 เรื่องหลักทรัพย์ลูกหนี้
         เพื่อบริหารจัดการหนี้
11.2 เรื่องหลักทรัพย์ที่ได้รับบริจาค

ระเบียบวาระที่ 11
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ระเบียบวาระที่ 11  เรื่องพิจารณาการขายหลักทรัพย์

11.1 เรื่องหลักทรัพย์ลูกหนี้เพื่อบริหารจัดการหนี้

ตามที่ลูกหนี้เงินกู้	 ซึ่งสหกรณ์ได้ฟ้องด�าเนินคดีท่ีไม่สามารถช�าระหนี้ได้ตามปรกติ	 จนถึง 
ชั้นบังคับคดีและยึดทรัพย์	ที่เป็นหลักประกันขายทอดตลาด	จ�านวน	2	รายนั้น	สหกรณ์ได้ด�าเนินการ
ในทางคดีจนถึงที่สุด	 และได้เข้าสู้ราคาซื้อที่ดิน	 	 ซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ของลูกหน้ีจากส�านักงานบังคับคด	ี 
ปัจจุบันสหกรณ์มีที่ดินรอการจ�าหน่าย	จ�านวน	2	แปลง	ดังนี้

1.	 โฉนดที่ดินเลขที่	75699	เนื้อที่	22.5	ตารางวา	พร้อมทาวน์เฮ้าส์ตึกชั้นเดียว	เลขที่	3/745	

ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น

2.	 โฉนดที่ดินเลขที่	 47887	 เนื้อที่	 17	 ตารางวา	 พร้อมทาวน์เฮ้าส์ตึกสองช้ัน	 เลขท่ี	 325		

ต�าบลวัดธาตุ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดหนองคาย
11.2  เรื่องหลักทรัพย์ที่ได้รับบริจาค

ตามท่ี	 สอ.กสท.	 ได้รับบริจาคที่ดินเมื่อวันที่	 7	 ตุลาคม	 2540	 จากนายอภิชา	 พงค์กุลภา	 
เป็นโฉนดที่ดินเลขที่	 24727	 ต�าบลหนองตากยา	 อ�าเภอท่าม่วง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 เนื้อท่ี	 2	 งาน	 
35	ตารางวานั้น

ประเด็นที่เสนอ

เพื่อให้การขายหลักทรัพย์ลูกหนี้เพื่อบริหารจัดการหนี้	 และหลักทรัพย์ท่ีได้รับบริจาคไม่เป็น
ภาระด้านการดูแล	 ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 เช่น	 การเสียภาษีที่ดิน	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมาย	และข้อบังคับของสหกรณ์	ข้อ	91	คณะกรรมการด�าเนินการจึง
เสนอทีป่ระชมุใหญ่พจิารณาอนมุติัให้คณะกรรมการด�าเนนิการของสหกรณ์ด�าเนนิการขายหลกัทรพัย์ได้	
รวมถึงให้ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย	และข้อบังคับที่สหกรณ์ก�าหนด

มติที่ประชุม       

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

.................................................................................................................................................................
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เรื่องรับทราบการรับสมาชิกเข้าใหม่และ
ออกจากสหกรณ์/รายงานผล
การดำาเนินงานประจำาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 12
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ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องรับทราบการรับสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์/รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 
เรือ่งสมาชิกใหม่และออกระหวา่งปี 2563 
ในวันสิน้สุดปี 2563 สอ.กสท. มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 31,166 คน และมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้ 
สมาชิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน     30,239  คน 
บวก สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี       1,557  คน 
หัก สมาชิกออกจาก สอ.กสท. ในระหว่างปีโดยสาเหตุต่าง ๆ ดังนี ้    
 - ลาออกจาก สอ.กสท.      264  คน 
 - ถูกปลดออก ให้ออก และไล่ออกจากงาน     208  คน 
 - ถึงแก่กรรม       158  คน 
สมาชิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น   31,166  คน 
 
ผลการด าเนินงานระหว่างปี 
 ทุนเรือนหุ้น   เมื่อต้นปี 2563  มีทุนเรือนหุ้น 14,094,478,520.00 บาท  ในสิ้นปี 2563  มีทุนเรือนหุ้น 
14,276,068,850.00 บาท  เพ่ิมข้ึนจํานวน 181,590,330.00 บาท 
 
 การรับฝากเงิน   เมื่อต้นปี 2563 มีจํานวนเงินฝากรวมทั้งสิ้น 11,103,549,395.41  บาท ในสิ้นปี 2563             
มีเงินฝากจํานวนรวมทั้งสิ้น 11,305,209,915.10 บาท  ประกอบด้วย 
  - เงินฝากออมทรัพย์    จํานวน      66,247,542.23 บาท 
  - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ    จํานวน          6,652,486,961.27 บาท 
  - เงินฝากประจํา     จํานวน   4,482,207,286.60 บาท 
  - เงินฝากประจํา สหกรณ์อ่ืน   จํานวน    104,268,125.00 บาท 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
 - ประเภทออมทรัพย์    อัตราร้อยละ 1.25 ต่อปี 
 - ประเภทออมทรัพย์พิเศษ   อัตราร้อยละ      2.00 ต่อปี 
 - ประเภทประจํา ระยะเวลาฝาก 12 เดือน  อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี 
 ฝากเงินตั้งแต่ 200,000.00 บาทข้ึนไป รับดอกเบี้ยรายเดือน 
 - ประเภทประจํา ระยะเวลาฝาก 24 เดือน  อัตราร้อยละ 2.25 ต่อปี 
 
การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก  ในระหว่างปี 2563 สอ.กสท. ได้ให้เงินกู้แก่สมาชิกรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

20,924,786,026.22 บาท  แยกตามประเภทได้ดังต่อไปนี้ 
-  เงนิกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน    จํานวน  7,776,620,551.47 บาท 
-  เงินกู้สามัญ     จํานวน         12,713,143,067.58 บาท 
-  เงินกูพิ้เศษ     จํานวน             330,661,008.84 บาท 
-  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม   จํานวน            104,361,398.33 บาท 
 

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องรับทราบการรับสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์/รายงานผลการด�าเนินงาน

  ประจ�าปี 2563
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
-  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ    อัตราร้อยละ     5.50 ต่อปี 
-  เงินกู้พิเศษ     อัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี 
 

ก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล  ตามแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจําปี 2563 คาดว่าจะมีรายได้ 
ประมาณ 1,524,000,000.00 บาท ค่าใช้จ่ายประมาณ 670,577,000.00 บาท มีกําไรสุทธิโดยประมาณ 853,423,000.00 
บาท  สําหรับผลประกอบการปี 2563 สอ.กสท. มีกําไรสุทธิเป็นเงิน 867,736,910.74 บาท มากกว่าประมาณการไว้   
เป็นเงิน 14,313,910.74 บาท  และสามารถจ่ายเงินปันผลได้ใน อัตราร้อยละ....   และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ  ... 
 

ผลประกอบการระหว่างปี 2563 สรุปได้ดังนี้ 
รายการ 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
(บาท) 

1. ทุนเรือนหุ้น 
2. เงินรับฝาก ณ สิ้นปี 
3. เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี 
4. รับชําระคืนเงินกู้ระหว่างปี 
5. เงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ 
6. ทุนดําเนินการ 
7. ทุนสํารองและทุนอ่ืนๆ 
8. กําไรสุทธิ 

14,276,068,850.00 
11,305,209,915.10 
20,924,786,026.22 
21,117,436,205.00 
24,867,148,556.45 
28,141,168,500.89 
1,582,093,772.20 
867,736,910.74 

14,094,478,520.00 
11,103,549,395.41 
22,177,751,538.63 
22,209,728,919.73 
25,014,211,319.78 
27,745,035,903.89 
1,503,515,219.77 
846,289,484.77 

181,590,330.00 
201,660,519.69 

(1,252,965,512.41) 
(1,092,292,714.73) 
(147,062,763.33) 
396,132,597.00 
78,578,552.43 
21,447,425.97 

 

การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดาถึงแก่กรรม สมาชิกประสบภัยพิบัติและทุพพลภาพ          
ในปี 2563  สอ.กสท. ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สมาชิกถึงแก่กรรม     จํานวน    142   ราย เป็นเงิน  27,250,000.00    บาท 
2. คู่สมรสถึงแก่กรรม     จํานวน      56   ราย เป็นเงิน    5,525,000.00    บาท 
3. บุตร บิดา มารดาถึงแก่กรรม   จํานวน    737   ราย เป็นเงิน    7,370,000.00    บาท 
4. สมาชิกทุพพลภาพ     จํานวน       1   ราย เป็นเงิน        15,000.00    บาท 
5. สมาชิกประสบภัยพิบัต ิ    จํานวน    274   ราย เป็นเงิน    1,822,400.00    บาท 

ประกอบด้วย  
5.1  ประสบอัคคีภัย    จํานวน       4   ราย เป็นเงิน        90,000.00   บาท 
5.2  ประสบอุทกภัย    จํานวน    255   ราย เป็นเงิน    1,647,500.00   บาท 
5.3  ประสบวาตภัย    จํานวน      14   ราย เป็นเงิน        79,900.00   บาท 
5.4  Covid-19     จํานวน      1   ราย เป็นเงิน         5,000.00   บาท 

     6.   ช่วยเหลือค่าตรวจสุขภาพสมาชิกสูงอายุ  จํานวน  5,007   ราย เป็นเงิน    7,510,500.00   บาท 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
-  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ    อัตราร้อยละ     5.50 ต่อปี 
-  เงินกู้พิเศษ     อัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี 
 

ก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล  ตามแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจําปี 2563 คาดว่าจะมีรายได้ 
ประมาณ 1,524,000,000.00 บาท ค่าใช้จ่ายประมาณ 670,577,000.00 บาท มีกําไรสุทธิโดยประมาณ 853,423,000.00 
บาท  สําหรับผลประกอบการปี 2563 สอ.กสท. มีกําไรสุทธิเป็นเงิน 867,736,910.74 บาท มากกว่าประมาณการไว้   
เป็นเงิน 14,313,910.74 บาท  และสามารถจ่ายเงินปันผลได้ใน อัตราร้อยละ....   และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ  ... 
 

ผลประกอบการระหว่างปี 2563 สรุปได้ดังนี้ 
รายการ 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
(บาท) 

1. ทุนเรือนหุ้น 
2. เงินรับฝาก ณ สิ้นปี 
3. เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี 
4. รับชําระคืนเงินกู้ระหว่างปี 
5. เงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ 
6. ทุนดําเนินการ 
7. ทุนสํารองและทุนอ่ืนๆ 
8. กําไรสุทธิ 

14,276,068,850.00 
11,305,209,915.10 
20,924,786,026.22 
21,117,436,205.00 
24,867,148,556.45 
28,141,168,500.89 
1,582,093,772.20 
867,736,910.74 

14,094,478,520.00 
11,103,549,395.41 
22,177,751,538.63 
22,209,728,919.73 
25,014,211,319.78 
27,745,035,903.89 
1,503,515,219.77 
846,289,484.77 

181,590,330.00 
201,660,519.69 

(1,252,965,512.41) 
(1,092,292,714.73) 
(147,062,763.33) 
396,132,597.00 
78,578,552.43 
21,447,425.97 

 

การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดาถึงแก่กรรม สมาชิกประสบภัยพิบัติและทุพพลภาพ          
ในปี 2563  สอ.กสท. ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สมาชิกถึงแก่กรรม     จํานวน    142   ราย เป็นเงิน  27,250,000.00    บาท 
2. คู่สมรสถึงแก่กรรม     จํานวน      56   ราย เป็นเงิน    5,525,000.00    บาท 
3. บุตร บิดา มารดาถึงแก่กรรม   จํานวน    737   ราย เป็นเงิน    7,370,000.00    บาท 
4. สมาชิกทุพพลภาพ     จํานวน       1   ราย เป็นเงิน        15,000.00    บาท 
5. สมาชิกประสบภัยพิบัต ิ    จํานวน    274   ราย เป็นเงิน    1,822,400.00    บาท 

ประกอบด้วย  
5.1  ประสบอัคคีภัย    จํานวน       4   ราย เป็นเงิน        90,000.00   บาท 
5.2  ประสบอุทกภัย    จํานวน    255   ราย เป็นเงิน    1,647,500.00   บาท 
5.3  ประสบวาตภัย    จํานวน      14   ราย เป็นเงิน        79,900.00   บาท 
5.4  Covid-19     จํานวน      1   ราย เป็นเงิน         5,000.00   บาท 

     6.   ช่วยเหลือค่าตรวจสุขภาพสมาชิกสูงอายุ  จํานวน  5,007   ราย เป็นเงิน    7,510,500.00   บาท 

5 4.62
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การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 

ในปี 2563 สอ.กสท. ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกและจ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,132,115.00  บาท  ประกอบด้วย 
 1.  จ่ายเงินทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก   จํานวน  520  ทุน    เป็นเงิน  1,070,000.00 บาท  ดังนี้ 

1.1 ทุนช่วยเหลือการศึกษา 
                  1.1.1  ระดับชั้น ป.1 – ป.6        จํานวน    260  ทุน  เป็นเงิน   390,000.00   บาท 
 1.1.2  ระดับชั้น ม.1 – ม.3         จํานวน    100  ทุน  เป็นเงิน   200,000.00   บาท 

      1.1.3  ระดับชั้น ม.4- ม.6 และ ปวช.  จํานวน    100  ทุน  เป็นเงิน   250,000.00   บาท 
      1.1.4  ระดับชั้น ปวส.    จํานวน      10  ทุน  เป็นเงิน     30,000.00   บาท  

                 1.1.5  ระดับปรญิญาตรี     จํานวน      50  ทุน  เป็นเงิน   200,000.00   บาท 
 

2.  จ่ายเงินบริจาคร่วมการกุศลและเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่หน่วยงานตา่ง ๆ จาํนวน 29 รายการ เป็นเงนิ 62,115.00 
บาท  ตามรายละเอียด ดังนี ้
 2.1  ร่วมสนับสนนุการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนในสังกัดรัฐวิสาหกิจและโรงเรียนการไปรษณีย์ 

            กับ บริษัท ไปรษณียไ์ทย จํากัด (สว่นโรงเรียน) เป็นเงิน      3,000.00   บาท 
 2.2  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยใน 10 ชัน้ 
       กับ สํานักงานสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย    เป็นเงนิ      1,000.00   บาท 

2.3  ร่วมทําบุญ "ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผน่ดินให้รู้หนังสือและมีงานทาํ"  
กับ มูลนิธิคนตาบอดไทย                  เป็นเงิน      1,000.00   บาท 

2.4 ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย ์
     กับ สมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์                  เป็นเงิน      1,000.00   บาท               

 2.5  ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกษัตราธิราชวรวหิาร ต.บ้านป้อม อยุธยา 
       กับ สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.                              เป็นเงิน       1,000.00   บาท 

2.6  ร่วมสนับสนนุงบประมาณ “โครงการเพื่อน้อง โครงการ 6” ณ โรงเรียนบ้านสลก จงัหวัดแพร่  
      กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด                      เป็นเงิน       1,000.00   บาท 
2.7  ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนําไปถวายพระสงฆ์จาํพรรษา  

       กับ สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2        เป็นเงิน       1,000.00   บาท 
2.8  ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค สมทบทุนจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ รพ.ปลายพระยา และ รพ.ลําทับ จ.กระบี่ 

       กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จํากัด     เป็นเงิน       1,000.00  บาท 
 2.9  ร่วมสนับสนุนบริจาคโครงการผลิตหนังสือระบบเดซี เพื่อส่งเสริมการศึกษา ณ มูลนิธิคนตาบอด กรุงเทพมหานคร 

 กับ มูลนิธิคนตาบอดไทย      เป็นเงิน        1,000.00  บาท 
2.10  มูลนิธิก้าวคนละกา้ว เพื่อสมทบสรา้งโรงพยาบาลสระใคร จ.หนองคาย 

         กับ บริษัท ไปรษณียไ์ทย จํากัด         เป็นเงิน      10,000.00  บาท 
 2.11  ร่วมทําบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ณ วัดโนนทอง จ.ขอนแก่น 

        กับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย      เป็นเงิน       1,000.00  บาท 
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การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 

ในปี 2563 สอ.กสท. ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกและจ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,132,115.00  บาท  ประกอบด้วย 
 1.  จ่ายเงินทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก   จํานวน  520  ทุน    เป็นเงิน  1,070,000.00 บาท  ดังนี้ 

1.1 ทุนช่วยเหลือการศึกษา 
                  1.1.1  ระดับชั้น ป.1 – ป.6        จํานวน    260  ทุน  เป็นเงิน   390,000.00   บาท 
 1.1.2  ระดับชั้น ม.1 – ม.3         จํานวน    100  ทุน  เป็นเงิน   200,000.00   บาท 

      1.1.3  ระดับชั้น ม.4- ม.6 และ ปวช.  จํานวน    100  ทุน  เป็นเงิน   250,000.00   บาท 
      1.1.4  ระดับชั้น ปวส.    จํานวน      10  ทุน  เป็นเงิน     30,000.00   บาท  

                 1.1.5  ระดับปรญิญาตรี     จํานวน      50  ทุน  เป็นเงิน   200,000.00   บาท 
 

2.  จ่ายเงินบริจาคร่วมการกุศลและเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่หน่วยงานตา่ง ๆ จาํนวน 29 รายการ เป็นเงนิ 62,115.00 
บาท  ตามรายละเอียด ดังนี ้
 2.1  ร่วมสนับสนนุการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนในสังกัดรัฐวิสาหกิจและโรงเรียนการไปรษณีย์ 

            กับ บริษัท ไปรษณียไ์ทย จํากัด (สว่นโรงเรียน) เป็นเงิน      3,000.00   บาท 
 2.2  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยใน 10 ชัน้ 
       กับ สํานักงานสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย    เป็นเงนิ      1,000.00   บาท 

2.3  ร่วมทําบุญ "ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผน่ดินให้รู้หนังสือและมีงานทาํ"  
กับ มูลนิธิคนตาบอดไทย                  เป็นเงิน      1,000.00   บาท 

2.4 ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย ์
     กับ สมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์                  เป็นเงิน      1,000.00   บาท               

 2.5  ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกษัตราธิราชวรวหิาร ต.บ้านป้อม อยุธยา 
       กับ สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.                              เป็นเงิน       1,000.00   บาท 

2.6  ร่วมสนับสนนุงบประมาณ “โครงการเพื่อน้อง โครงการ 6” ณ โรงเรียนบ้านสลก จงัหวัดแพร่  
      กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด                      เป็นเงิน       1,000.00   บาท 
2.7  ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนําไปถวายพระสงฆ์จาํพรรษา  

       กับ สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2        เป็นเงิน       1,000.00   บาท 
2.8  ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค สมทบทุนจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ รพ.ปลายพระยา และ รพ.ลําทับ จ.กระบี่ 

       กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จํากัด     เป็นเงิน       1,000.00  บาท 
 2.9  ร่วมสนับสนุนบริจาคโครงการผลิตหนังสือระบบเดซี เพื่อส่งเสริมการศึกษา ณ มูลนิธิคนตาบอด กรุงเทพมหานคร 

 กับ มูลนิธิคนตาบอดไทย      เป็นเงิน        1,000.00  บาท 
2.10  มูลนิธิก้าวคนละกา้ว เพื่อสมทบสรา้งโรงพยาบาลสระใคร จ.หนองคาย 

         กับ บริษัท ไปรษณียไ์ทย จํากัด         เป็นเงิน      10,000.00  บาท 
 2.11  ร่วมทําบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ณ วัดโนนทอง จ.ขอนแก่น 

        กับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย      เป็นเงิน       1,000.00  บาท 

 2.12  ร่วมทําบุญถวายผา้กฐิน ณ วัดโพธิ์ศรีสวา่ง จ.มหาสารคาม 
         กับ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จาํกัด          เป็นเงิน      1,000.00  บาท 

2.13  ร่วมทําบุญุกฐินพระราชทาน ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม พระอารามหลวง จ.เพชรบุรี 
        กับ สํานักงานประกันสังคม         เป็นเงิน      1,000.00  บาท 

 2.14  ร่วมทําบุญทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดเสาธงทอง จ.ลพบุรี 
         กับ กรมทรัพยากรธรณี         เป็นเงิน      1,000.00  บาท 
 2.15  ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ณ วัดท่าหลวง จ.พิจิตร     

  กับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์          เป็นเงิน      1,000.00  บาท 
 2.16  ร่วมสนับสนนุงบประมาณจัดกิจกรรมของเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ        
              กับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด     เป็นเงิน      5,115.00  บาท 

2.17  ร่วมทําบุญถวายผา้กฐินสามัคคี ณ วัดบา้นหนองแสง  จ.ยโสธร                   
        กับ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จํากัด      เป็นเงิน      1,000.00  บาท 

 2.18  ร่วมทําบุญทอดกฐินสามคัคี  ณ วัดศรีชมชื่นนาท่อน จ.เลย 
              กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จํากัด        เป็นเงิน      1,000.00  บาท 

2.19  ร่วมทําบุญกฐิน-ผ้าป่าสามัคคี ณ วัดวรภูมิราษฎร์บํารุงและโรงเรียนวัดวรภูมิ (วรไวทยาวาส)   
        จ.สมุทรสงคราม กับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จํากัด     เป็นเงิน      1,000.00  บาท 
2.20  ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร จ.นนทบุรี 

กับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด      เป็นเงิน      1,000.00  บาท 
 2.21  ร่วมทําบุญกฐินสามัคคี ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จ.นครราชสีมา 
       กับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จาํกัด      เป็นเงิน      1,000.00  บาท 
2.22  ร่วมทําบุญถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ณ วัดตนัตนาภริม พระอารามหลวง  จ.ตรัง 

           กับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย      เป็นเงิน   1,000.00  บาท 
2.23  ร่วมบริจาคเงินสมทบถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน ณ วดัธรรมามูลวรวิหาร  จ.ชัยนาท 
        กับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จํากัด                    เป็นเงิน   1,000.00   บาท 
2.24  ร่วมทําบุญถวายผา้พระกฐิน พระราชทาน ณ วัดสองพี่นอ้ง จังหวัดสุพรรณบุรี 
        กับ บริษัท ไปรษณียไ์ทย จํากัด           เป็นเงิน  10,000.00   บาท 

            2.25  ร่วมบริจาคจตุปัจจัยถวายองค์ผา้พระกฐนิพระราชทาน ณ วัดชัยพฤกษมาลา  กรุงเทพมหานคร   
       กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)               เป็นเงิน  10,000.00   บาท 

 2.26  ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามคัคี ณ วัดโพนโป่ง จ.หนองคาย 
        กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จํากัด           เป็นเงิน    1,000.00   บาท 
2.27  ร่วมทําบุญการจัดเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ กระทรวงศึกษาธิการ 
        กับ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ จาํกัด             เป็นเงิน    1,000.00  บาท 
2.28  ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือมอบทุนการศึกษา อาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียน  ณ โรงเรียนสหภาพแรงงาน    

การไฟฟ้านครหลวง  จังหวัดพิษณุโลก กับ มูลนิธิไพศาล ธวชัชยันันท์       เป็นเงิน    1,000.00  บาท 
 

145

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด



2.29  ร่วมทําบุญทอดผ้าป่ามหากุศล ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจงัหวัดเชียงราย  
  กับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย          เป็นเงิน    1,000.00  บาท 

  
 

การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพแก่สมาชิก   

  ในปี 2563  จัดฝึกอบรมวิชาชพีให้แก่สมาชิก  6  หลักสูตร จํานวน  6 คร้ัง  ดังนี้  
            คร้ังที่ 1   วันที่   26  กันยายน  2563 ฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกผักสวนครัวในกระถางและในน้ํานิ่ง”  
            คร้ังที่ 2   วันที่   27  กันยายน  2563 ฝึกอบรมหลักสูตร “การทําช็อกโกแลตชิพบราวนี่”   
            คร้ังที่ 3   วันที่    3    ตุลาคม   2563 ฝึกอบรมหลักสูตร “การทําสาคไูส้หมู – ข้าวเกรียบปากหม้อ” 
            คร้ังที่ 4   วันที่    4    ตุลาคม   2563 ฝึกอบรมหลักสูตร “การทําปอเปี๊ยะสดเวียดนาม/สลดัโรลไส้ตา่งๆ"   

 คร้ังที่ 5   วันที่   17   ตุลาคม   2563 ฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกผักสวนครัวในกระถางและในน้ํานิ่ง”   
 คร้ังที่ 6   วันที่   18   ตุลาคม   2563 ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดสวนต้นไม้จิ๋วในกระถาง”   

 

 

   
                                                     ทุนด าเนินงาน 
 
 

รูปกร๊าฟแท่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

หน่วย : ล้านบาท 
 
 

รายการ/ปี 2559 2560 2561 2562 2563 

ทุนดําเนินงาน 
25,564.44 26,526.51 26,942.59 27,745.03 28,141.17 

                                                               
 
 
 

ป พ.ศ.

จำนวนเงิน (ลบ.)

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

25632559 2560 2561 25632562

ทุนดำเนินงาน

ทุนด�าเนินงาน

รายการ/ปี 2559 2560 2561 2562 2563

ทุนด�าเนินงาน 25,564.44 26,526.51 26,942.59 27,745.03 28,141.17

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายได้  รายจ่าย  และก�าไรสุทธิ

รายการ/ปี 2559 2560 2561 2562 2563

รายได้ 1,421.12 1,440.95 1,473.81 1,483.96 1,470.52

รายจ่าย 597.08 593.60 613.19 637.67 602.78

ก�าไรสุทธิ 824.04 847.35 860.62 846.29 867.74

ป พ.ศ.

รายได
รายจาย

กำไรสุทธิ

จำนวนเงิน (ลบ.)

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

25632559 2561 25622560

หน่วย	:	ล้านบาท

เงินรับฝาก  ทุนเรือนหุ้น  และเงินให้กู้แก่สมาชิก

รายการ/ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

เงินรับฝาก 5,659.82 6,869.09 7,293.70 8,256.53 9,090.59 9,608.13 10,090.24 10,332.44 11,103.55 11,305.21

ทุนเรือนหุ้น 8,953.75 9,840.13 10,715.88 11,511.51 12,398.44 13,286.84 13,912.23 13,977.03 14,094.48 14,276.07

เงินให้สมาชิกกู้ 16,125.00 19,142.21 20,127.60 21,440.93 22,495.24 23,850.57 24,661.52 24,859.66 25,014.21 24,867.15

ป พ.ศ.

จำนวนเงิน (ลบ.)

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

เงินรับฝาก ทุนเรือนหุน เงินใหสมาชิกกู

หน่วย	:	ล้านบาท
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เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบ
กิจการประจำาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 13
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณอ์อมทรัพยก์ารสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2563 
 

เรยีน  ที่ประชมุใหญ่  สหกรณอ์อมทรพัยก์ารสือ่สารแหง่ประเทศไทย จ ากดั 
 
  ตามที่ ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2562  ไดเ้ลอืกใหข้า้พเจา้นายสมบตัิ  มีเวช เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ ์
ออมทรพัยก์ารสือ่สารแหง่ประเทศไทย จ ากดั  ส  าหรบัปีทางบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ซึง่ขา้พเจา้และคณะไดท้ าการตรวจสอบ  
โดยแจง้ผลเป็นประจ าทกุเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการแลว้นัน้ ขา้พเจา้ขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี  2563 โดยสรุป  
ดงันี ้

         1. วัตถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคมุการเงินตามหลกัการบรหิารงานโดยทั่วไป   
1.2 เพื่อตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินธุรกิจเพื่อใหท้ราบถึงการด าเนินการเป็นไปตามแผนงาน   

ขอ้บงัคบัและระเบียบ  ตลอดจนมติตา่ง ๆ ของคณะกรรมการด าเนินการ 
                                1.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามแผน และการใชจ้า่ยเงินตามงบประมาณในรอบปีที่ผา่นมา 

 1.4 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและค าสั่งของสหกรณแ์ละติดตามผลการ 
ด าเนินงาน 
                                1.5 เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานอื่น ๆ และกิจกรรมที่ส  าคญั ๆ 

        2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
                                 2.1 ตรวจสอบดา้นการบรหิารงานและการจดัการ 

2.2 ตรวจสอบดา้นการเงินและการบญัชี 
2.3 ตรวจสอบระบบปฏิบตัิงานโปรแกรมตา่ง ๆ ของสารสนเทศ (IT) 

                   3.  ตรวจสอบดา้นการบริหารงาน 
                        3.1 การบรหิารงานทั่วไป 

 3.1.1  มีการก าหนดนโยบาย การด าเนินการดา้นตา่ง ๆ และก าหนดกรรมการรบัผิดชอบดา้นตา่ง ๆ ไวช้ดัเจน  
 เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องสหกรณท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 
                                    3.1.2 มีการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยเสนอผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นประจ าทกุเดือน  ซึง่เป็นไปตามขอ้บงัคบัและพ.ร.บ.สหกรณ ์พ.ศ. 2542  ทัง้นีเ้พื่อรบัทราบและพิจารณาผลการด าเนินงาน  
รายงานขอ้มลู   และความเคลื่อนไหวทางการเงินใหท้นักบัสภาวการณปั์จจุบนั ไดแ้ก่  รายงานการรบั -จ่ายเงินสด  รายงานการด าเนิน
กิจการประจ าเดือน  รายงานการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงินสด  การเสนอขออนมุตัิสนิเช่ือใหแ้ก่สมาชิก  ตลอดจนพิจารณาหาแหลง่เงินทนุ 
เป็นตน้ 
          3.1.3  มีการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  ระเบียบและกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง  รวมทัง้ตามมติของที่ประชุมใหญ่ มติ
คณะกรรมการด าเนินการอยา่งเหมาะสม  ตลอดจนใหค้วามรูแ้ก่สมาชิกโดยการออกจดหมายขา่วประชาสมัพนัธแ์ละผา่นระบบเว็บไซต ์
เพื่อสรา้งความเขา้ใจและรบัฟังความคิดเห็นจากสมาชิก  อนัเป็นผลประโยชนโ์ดยตรงที่กลบัคืนสูส่มาชิก 
                                   3.1.4 ในการประชมุคณะกรรมการประจ าเดือน  ไดม้ีการติดตามเรง่รดัลกูหนีท้ี่มีปัญหาทกุครัง้  

  3.1.5 มีการบรหิารงานเป็นไปตามโครงสรา้งการบรหิารงานท่ีก าหนดไวช้ดัเจน  เจา้หนา้ที่สหกรณไ์ดป้ฏิบตัิหนา้ที่ 
ตามทีก่  าหนดไว ้ และตามที่ไดร้บัมอบหมาย ทัง้นีม้ีการสลบัสบัเปลีย่นต าแหนง่เจา้หนา้ทีใ่นระหวา่งปีดว้ยแลว้ตามหลกัการควบคภุายใน
ที่ดี 

                     3.1.6 การจดัจา้งเจา้หนา้ที่สหกรณเ์ป็นไปตามระเบียบของสหกรณด์ว้ยแลว้ 
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                    3.1.7 การจดัซือ้จดัจา้งเก่ียวกบัอาคารและอปุกรณต์า่ง ๆ ในระหวา่งปีบญัชีนัน้ เป็นไปตามระเบียบสหกรณว์า่ 

ดว้ยการพสัดทุี่ไดก้ าหนดไว ้ 
3.2 การจดัการดา้นการเงินและการบญัชี 

3.2.1 นโยบายดา้นการบญัชี  นโยบายดา้นการเงิน  มีการบนัทกึบญัชีตามเกณฑค์งคา้งและการบนัทกึบญัชี 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

 3.2.2 รายจา่ยของสหกรณโ์ดยทั่วไป  เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายซึง่ที่ประชมุใหญ่ไดใ้หค้วามเห็นชอบและ 
สอดคลอ้งกบันโยบายที่ก าหนดไวใ้นท่ีประชมุใหญ่  
          3.2.3  มีการเสนอรายงานทางการเงินตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการเป็นประจ าทกุเดือน  ท าใหก้ารก าหนดอตัรา 
ดอกเบีย้เงินใหกู้ ้ และอตัราดอกเบีย้เงินรบัฝากสามารถท าไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาวการณข์องเศรษฐกิจ 
          3.2.4  มีการจดัการดา้นการบรหิารสภาพคลอ่งอยา่งเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ  มีการจดัท าประมาณการ 
กระแสเงินสดรบั-จ่าย  ของฝ่ายจดัการเป็นประจ าทกุเดือน 

3.2.5  นโยบายในการกนัส ารองส าหรบัจ่าย  ที่คาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคตเป็นไปอยา่งเหมาะสม  อนึง่ เงินสว่น 
หนึง่ที่สหกรณน์ าไปลงทนุนัน้มีความเสีย่งต ่าและเหมาะสม   เมื่อเทียบกบัอายขุองการลงทนุกบัอายขุองแหลง่ที่มาของทนุด าเนินงาน 
เช่น เงินทนุส ารองของสหกรณ ์เป็นตน้ 

        3.2.6   การบนัทกึบญัชีของสหกรณเ์ป็นไปตามระบบบญัชีที่นายทะเบียนสหกรณก์ าหนดโดยกรมตรวจบญัชี- 
สหกรณ ์  เป็นการบนัทกึบญัชีดว้ยระบบคอมพิวเตอรท์ี่พฒันาระบบปฏิบตัิการโดยภาคเอกชนทัง้ขัน้ตน้และขัน้ปลาย   รวมทัง้บญัชียอ่ย 
และทะเบียนต่าง ๆ พรอ้มกับออกใบเสร็จดว้ยเครื่องคอมพิวเตอรเ์ช่นเดียวกัน    ส าหรบัระยะเวลาการบนัทึกรายการเก่ียวกับเงินสด
กระท าเสรจ็สิน้ในวนัเดียวกนักบัที่เกิดรายการ  ซึง่เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณแ์ละขอ้บงัคบัของสหกรณด์ว้ยแลว้ 

4.  การตรวจสอบด้านการเงนิ  การบัญชีและการควบคุมภายใน 
สว่นใหญ่สหกรณไ์ดก้ าหนดระเบยีบดา้นการเงินและการบญัชีไวโ้ดยเหมาะสมเป็นไปตามระบบการควบคมุภายใน 

ที่ดี สหกรณไ์ดก้ าหนดขอบเขตความรบัผิดชอบแตล่ะหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่สหกรณไ์วโ้ดยแนช่ดั 
การรบั-จ่ายและเก็บรกัษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณก์ าหนดไว ้  
4.1 สหกรณไ์ดค้ิดคา่เสือ่มราคาอปุกรณใ์นอตัราที่ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์ วา่ดว้ยการบญัชี 

ชองสหกรณ ์และกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 
                                 สหกรณไ์ดจ้ดัชัน้คณุภาพลกูหนีเ้งินกูแ้ละการเผื่อหนีส้งสยัจะสญู  ไวต้ามระเบียบนายทะเบียนสหกรณว์า่ดว้ยการ 
บญัชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ.2563 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณว์า่ดว้ยการจดัชัน้คณุภาพลกูหนีเ้งินกูแ้ละการเผื่อหนี-้ 
สงสยัจะสญู พ.ศ. 2544  

ไดใ้หข้อ้สงัเกตและเสนอแนะ ที่สหกรณจ์ะตอ้งแกไ้ขในสาระส าคญั จากการตรวจสอบหนงัสอืเงินกูฉ้กุเฉิน   สามญั 
และพิเศษ ตลอดจนการค า้ประกนัหรอืหลกัประกนัเงินกูใ้นระหวา่งปี   2563 และตรวจสอบประสทิธิภาพในการเก็บหนีแ้ละการติดตามหนี ้
ที่คา้งช าระ 

5. ผลการด าเนินงาน 
                                ส าหรบัปี 2563   สหกรณม์ีผลการด าเนินงานอยูใ่นเกณฑท์ี่ดี   โดยผลการด าเนินงานในรอบปีทางบญัชีและฐานะ 
การเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   มีดงันี ้        

  5.1 สหกรณม์ีสมาชิกเมื่อตน้ปี  30,239  คน  ระหวา่งปีมีสมาชิกเพิ่มขึน้ 1,557 คน  ออกจากสหกรณ ์630 คน สมาชิก 
คงเหลอืวนัสิน้ปี  31,166  คน  ในวนัสิน้ปีสหกรณม์ีทนุด าเนินงานทัง้สิน้  28,141,168,500.89 บาท  สงูกวา่ปีก่อน  396,132,597.00 บาท 
หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.43     และในรอบปีสหกรณม์ีรายไดท้ัง้สิน้ 1,470,518,530.17 บาท   คา่ใชจ้่าย  602,781,619.43 บาท    มีก าไรสทุธิ 
867,736,910.74 บาท   หรอืเป็นรอ้ยละ  59.01  ของรายไดท้ัง้สิน้  หรอืรอ้ยละ  59.18 ของรายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ
(รายไดห้ลกั)  
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  5.2 สหกรณม์ีเงินสดคงเหลอื  ณ  วนัสิน้ปี  จ านวน   2,460,690.72  บาท  ถกูตอ้งตรงตามบญัชี   ซึง่อยูใ่นความรบัผิด 

ชอบของนางขวญัเงิน   ปานเอม   ต าแหน่งหวัหนา้แผนกการเงิน  การรบั-จ่าย   และเก็บรกัษาเงินสดไดป้ฏิบตัิตามระเบียบท่ีสหกรณ์
ก าหนด มีบางครัง้เก็บเงินไวเ้กินกวา่ที่ก าหนด  เนื่องจากสมาชิกน าเงินฝากช่วงใกลเ้วลา 15.30 น. จึงน าเงินฝากธนาคารไมท่นัแตไ่ดน้ าฝาก
ในวนัรุง่ขึน้ ไม่มีการเก็บรกัษาเกินกวา่ระเบียบเป็นเวลานานหลายวนัติดต่อกนัแต่อย่างใด    ซึ่งแต่ละคราวไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการทราบ
และใหค้วามเห็นชอบ 

      อนึง่ รายจ่ายของสหกรณไ์ดจ้่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ ์ ควรแก่เหตผุล  และเป็นไปตามมติที่ประชมุ 
คณะกรรมการด าเนินการ 
                               5.3 สหกรณร์บัฝากเงิน   ในวนัสิน้ปีสหกรณม์ีเงินรบัฝากคงเหลอื คือ 

( 1 )  ออมทรพัย ์   จ านวนเงิน                        66,247,542.23  บาท 
( 2 )  ออมทรพัยพ์ิเศษ  จ านวนเงิน                   6,652,486,961.27  บาท 

             ( 3 )  ประจ า               จ านวนเงิน         4,482,207,286.60  บาท 
          รวมเงินรบัฝากสมาชิก  จ านวนเงิน       11,200,941,790.10  บาท 
            เงินรบัฝากสหกรณอ์ื่น (ประจ า)  จ านวนเงิน            104,268,125.00 บาท 
           รวมเงินรบัฝาก จ านวนเงิน       11,305,209,915.10 บาท    
                                    เทียบกบัวนัสิน้ปีก่อนเพิ่มขึน้จ านวน  201,660,519.69 บาทหรอืเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 1.82 
         การปฏิบตัิในการรบัฝากและถอนเงินรดักมุ  ปลอดภยัและถกูตอ้ง  การค านวณดอกเบีย้เงินรบัฝากเป็นไปตาม
ประกาศการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ของสหกรณ ์
     5.4  ทนุเรอืนหุน้  วนัตน้ปีมีจ านวนเงิน   14,094,478,520.00  บาท  มียอดคงเหลอื  ณ วนัสิน้ปี จ านวนเงิน  
14,276,068,850.00 บาท  สงูกวา่ปีก่อนเป็นเงิน  181,590,330.00 บาท  หรอืสงูขึน้เป็นรอ้ยละ  1.29 

               5.5  ดา้นสนิเช่ือ   
     5.5.1  สหกรณใ์หเ้งินกูแ้ก่สมาชิกในระหวา่งปีมี ดงันี ้

                                   ( 1 ) เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน       จ านวน   23,966  สญัญา  จ านวนเงิน     7,880,981,949.80  บาท  หรอื   37.66 % 
 ( 2 ) เงินกูส้ามญั         จ านวน   29,132  สญัญา  จ านวนเงิน  12,713,143,067.58  บาท  หรอื   60.76 %                       
 ( 3 ) เงินกูพ้ิเศษ                     จ านวน        168  สญัญา  จ านวนเงิน       330,661,008.84  บาท   หรอื    1.58 %                                                                           
                                                รวม      53,266  สญัญา จ านวนเงิน  20,924,786,026.22  บาท   หรอื 100.00% 
  ณ วนัสิน้ปี  มีลกูหนีเ้งินใหกู้ค้งเหลอืประกอบดว้ย 

        ( 1 )  ลกูหนีร้ะยะสัน้              จ านวนเงิน    7,615,896,683.93  บาท  หรอื  31.05 % 
                                    ( 2 )  ลกูหนีร้ะยะยาว                จ านวนเงิน  16,911,057,090.04  บาท  หรอื   68.95 % 
                                     รวมเป็นลกูหนีเ้งินใหกู้ท้ัง้สิน้                       24,526,953,773.97  บาท  หรอื  100.00  %     
         5.5.2  วนัสิน้ปี 2563 สหกรณม์ีลกูหนีต้ามค าพิพากษา 83,627,332.90 บาท   ลกูหนีร้ะหวา่งด าเนินคดี 
92,127,717.45 บาท ลกูหนีข้าดสมาชิกภาพ 164,439,762.13 บาท  และลกูหนีบ้รษัิทประกนัตามค าพิพากษา 1,831,145.47 บาท  
รวม 342,025,957.95 บาท หรอืเป็นรอ้ยละ 1.39 ของลกูหนีเ้งินใหกู้ค้งเหลอืสิน้ปีทัง้สิน้ 24,526,953,743.97 บาท ในระหวา่งปีสหกรณ ์
ไดป้รบัปรุงแกไ้ขระเบียบตา่ง ๆ ใหเ้หมาะสมตามภาวะการเงิน    อนัเป็นประโยชนแ์ก่สหกรณแ์ละใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
          กลา่วโดยสรุปในวนัสิน้ปีดา้นการจดัหาเงินทนุ   สหกรณม์ีเงินรบัฝากเพิ่มขึน้จากปีก่อน 201,660,519.69 บาท 
ทนุเรอืนหุน้เพิ่มขึน้จากปีก่อน  181,590,330.00 บาท ท าก าไร  867,736,910.74 บาท  จึงเห็นไดว้า่สหกรณเ์ติบโตขึน้โดยทนุด าเนินงาน 
ของสหกรณ ์ณ วนัสิน้ปีมีถึง  28,141,168,500.89  บาท สงูกวา่ปีก่อนรอ้ยละ 1.43     ซึง่แหลง่เงินทนุภายในของสหกรณส์ว่นใหญ่เป็น 
เงินรบัฝากและทนุเรอืนหุน้คิดเป็นรอ้ยละ  90.53  ของทนุด าเนินการ 
 
 

24,526,953,773.97
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                          6. ข้อสังเกตและเสนอแนะที่ส าคัญซึ่งสหกรณไ์ด้แก้ไขเพื่อการควบคุมภายในทีด่ ี
   ไดเ้สนอแนะฝ่ายจดัการใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของหลกัฐานการเป็นหนีท้ัง้ผูกู้แ้ละผูค้  า้ประกนั  
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณก์ าหนดไว ้ หากรายใดยงัไมค่รบถว้นแลว้ ใหร้บีด าเนินการจดัท าใหค้รบถว้นเรยีบรอ้ยตอ่ไป 
                              ตามขอ้สงัเกตขา้งตน้  ทัง้ฝ่ายจดัการและฝ่ายคณะกรรมการไดจ้ดัการแกไ้ขไปแลว้ซึง่ขา้พเจา้ตอ้งขอขอบคณุทกุทา่น 
ไว ้ณ ท่ีนี ้ 
  อนึง่ สหกรณไ์ดร้ายงานเรือ่งการด ารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งตอ่เงินรบัฝากประจ าเดือนใหน้ายทะเบยีนสหกรณร์บัทราบ 
ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์พ.ศ. 2550 ดว้ยแลว้ 
                              จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคณุสมาชิกทกุทา่นมา ณ โอกาสนี ้ที่ใหค้วามไวว้างใจและขอขอบคณุเจา้หนา้ที่
สหกรณแ์ละคณะกรรมการท่ีไดอ้  านวยความสะดวกและใหค้วามรว่มมือในการเขา้ตรวจสอบกิจการสหกรณต์ลอดมา 
 
 
 
                    ลงช่ือ        สมบตัิ    มีเวช 

                 (นายสมบตัิ    มีเวช) 
                    ผูต้รวจสอบกิจการ  
 
 
วนัท่ี  25 มกราคม  2564                    
99/32  ถนนหมายเลข 347      
ต าบลเชียงรากใหญ่  อ าเภอสามโคก 
จงัหวดัปทมุธานี  12160 
e-mail : spt1939@hotmail.com 
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สรุปสถานะการเงิน เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

เงินฝากออมทรัพย์ สอ.พนักงานธนาคารออมสิน จ ากัด                                       คงเหลือยกมา         11,291,055.75    บาท 

รวมเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ     คงเหลือยกมา         11,291,055.75   บาท 
 

รายรับ จ านวนเงิน รายจ่าย จ านวนเงิน 
รับเงินกองทุนฯ 19,946,049 70 จ่ายบ าเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์..6..ราย   
รับดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนฯ 
 

            252,385 07 1. น.ส.นวลจันทร์    ปรุงสุคนธ์ 
2. นางสุรทิน          อ้ิงจะนิล 
3. นางมณฑาทิพย์   งามกาละ 
4. น.ส.ญานิสา       สวุรรณกษาปณ์ 
5. นางอัจฉรา        จิตรอ าไพ 
6. น.ส.กฤษณา      อู่ทอง 

 

3,835,625 
3,876,255 
3,889,088 
3,114,693 
2,010,536 

744,640 

- 
- 

33 
75 
67 
- 
 

      
      
      
      
รวมรับ 20,198,434 77 รวมจ่าย 17,470,838 75 
เงินฝากกองทุนฯ คงเหลือยกมา 11,291,055 75 เงินฝากกองทุนฯ คงเหลือยกไป 14,018,651 77 

รวม 31,489,490 52 รวม 31,489,490 52 
  
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.พนักงานธนาคารออมสิน จ ากัด                                        คงเหลือยกไป        14,018,651.77    บาท 
รวมเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ     คงเหลือยกไป        14,018,651.77    บาท 
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เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563    

                      (หน่วย : บาท) 
 ปี 2563      ปี 2562 

รายได้                 
 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารเงินกองทุนสงเคราะห์ จนท.         252,385.07                                166,523.96 

   รวมรายได้            252,385.07      166,523.96 

ค่าใช้จ่าย                                                                                        0.00                                        0.00 

                 รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย                                           252,385.07                                166,523.96 

 

เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
        (หน่วย : บาท) 

 ปี 2563      ปี 2562 
สินทรัพย์ 
 เงินฝากออมทรัพย์ สอ.พนักงานธนาคารออมสิน จ ากัด              14,018,651.77                   11,291,055.75 

   รวมสินทรัพย์          14,018,651.77                   11,291,055.75 

หนี้สิน 

 เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ                  13,766,266.70         11,124,531.79 

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย               252,385.07             166,523.96 

   รวมหนี้สินและทุนกองทุนสงเคราะห์ฯ       14,018,651.77         11,291,055.75 
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เงินของใคร..รับคืนด่วน 
ด้วยปรากฏว่ามีเงินโอนเข้าบัญชี สอ.กสท. ที่รอจ่ายคืนของท่านสมาชิกค้างอยู่เป็นระยะเวลานานแล้ว          

บางรายการค้างกว่า 10 ปี และ  สอ.กสท. ได้ประกาศหาเจ้าของในสื่อสัมพันธ์และในเว็บไซต์ สอ.กสท. รวมถึง
มีหนังสือแจ้งหลายครั้งแต่ยังมีตกค้างอยู่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และมาตรา 
193/33 ก าหนดสิทธิเรียกร้องเงินค้างจ่ายมีอายุความ 5 ปี หรือถ้ากฎหมายอ่ืนมิได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะ       
ให้มีอายุความ 10 ปี  จากการส ารวจยังคงเหลือเงินของท่านสมาชิกค้างในบัญชีรอจ่ายคืนเกินระยะเวลา 10 ปี
แล้วจ านวน 13 ราย จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบและขอให้ท่านสมาชิกท่ีปรากฏชื่อรีบติดต่อขอรับเงินได้ แต่หากมี
ความประสงค์ที่จะมอบเงินค้างจ่ายนั้นให้ สอ.กสท. ให้สมาชิกผู้นั้นท าหนังสือ มอบ/บริจาค/โอน เข้าเป็นเงิน
ส ารองให้ สอ.กสท. เป็นรายบุคคล หากพ้นก าหนด 90 วันนับแต่วันประชุมใหญ่สามัญประจ าปีแล้ว สอ.กสท. 
จะท าการโอนเงินจ านวน 13 รายการที่แจ้งดังกล่าวสมทบเข้าเป็นทุนส ารองของ สอ.กสท. 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  กษ 0404/5705 ลงวันที่  4 สิงหาคม 2543                
เรื่อง ค าแนะน าวิธีปฏิบัติเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานานที่ กล่าวไว้ความว่า “ข้อ 2.3 พิจารณา       
เงินรอจ่ายคืนของสมาชิกแต่ละรายหากรายใดยังไม่หมดอายุความให้คงไว้ในบัญชีจนกว่าจะหมดอายุความ
เนื่องจากสมาชิกยังมีสิทธิเรียกร้องอยู่ตามกฎหมาย”  ส าหรับเงินรอจ่ายคืนของสมาชิกที่หมดอายุความแล้ว  
และไม่สามารถติดต่อกับสมาชิกรายดังกล่าวได้ ให้สหกรณ์แจ้งให้สมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
พร้อมปิดประกาศให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ณ ที่ท าการสหกรณ์โดยระบุให้ชัดเจนในประกาศด้วยว่าหากพ้น
ระยะเวลาที่ก าหนดให้รับเงินแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นทุนส ารองต่อไป และการโอนบัญชี        
รอจ่ายคืนจ านวนดังกล่าวไปบัญชีทุนส ารองต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 

รายละเอียดเงินรอจ่ายคืนที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 

ล าดับ รายช่ือ จ านวนเงิน (บาท) 
1. นายวิโรจน์              บุญญะสุวรรณ 1,710.00 
2. นายสุทธิพร             รอดประเสริฐ 43.00 
3. นายวิรัชน์               หังสภตั 174.25 
4. นายเดชา                พรรณา 26.25 
5. นายเผือด                พลายพล 35.00 
6. นายอาทิตย์              เกตุพันธ์ 14.50 
7. นายพงศธร               ผดุงสงฆ์ 34.50 
8. นายวันนพ               พงษ์วัฒนธรรม 293.75 
9. นางนัฐพร                ฉันทภักดี 223.25 
10. น.ส.กมลวรรณ          ชัยประทุม 118.50 
11. น.ส.พุฒตาล             พร้อมมูล 36.00 
12. นางธนศร                ช้างเที่ยง 4,850.25 
13. นายพนัส                 วิเศษประภา 6,155.00 

 

   ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อขอรับเงินคืนได้ หรือหากผู้ใดทราบที่อยู่ของสมาชิกข้างต้น       
กรุณาแจ้งให้มารับเงินได้ที่  สอ.กสท. หรือ ติดต่อสอบถามแผนกบัญชี  โทร. 0-2104-4344 ต่อ 1131-1133 / 
โทร. 063 – 2046024 -25  ในเวลาท าการ   08.30 – 16.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 14  เรื่อง รับทราบการด าเนินงานขององค์กรที่สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย 
                         จ ากัด เป็นสมาชิก 
 

1. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
  พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร   
ให้มคีวามเจริญก้าวหน้าอันมิใช่เป็นการหาผลก าไร หรือรายไดม้าแบ่งปันกัน  

 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีสมาชิกซึ่งเป็นสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ทั้ง 7 ประเภท 
จ านวนกว่า 8,000 สหกรณ์ ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ ฯ ในปัจจุบัน คือ            
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  ในแต่ละปีสันนิบาตสหกรณ์ ฯ ได้ด าเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้าน
วิชาการ จัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม และจัดจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์
การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด ได้มีส่วนร่วมทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ 
  ตามประกาศกฎกระทรวง พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดอัตราค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ที่สหกรณ์สมาชิกต้องช าระเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยให้จัดสรรจากก าไรสุทธิ
ประจ าปีของสหกรณ์ในอัตราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์
การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด ได้มีการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงประจ าปี ให้แก่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
 

2. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด  
  ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2515 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  ศรีธัญรัตน ์
ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด เป็นประธานคณะผู้ก่อตั้ง  เริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2516 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลา 48 ปี  ผู้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด  ในปัจจุบัน คือ พลต ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล              

  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด (สอ.กสท.) เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) เลขทะเบียนที่ 49  มีทุนเรือนหุ้นสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
จ านวน 200,600,000.00 บาท มีเงินฝากประจ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 850,000,000.00 บาท   

 ชสอ. ปิดบัญชีในรอบปี 2562 (1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563) ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2563  และมีก าไรสุทธิประจ าปี 2562 จ านวน 1,965,940,519.75 บาท จัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่
สหกรณ์สมาชิกในอัตราร้อยละ 5.30 และเป็นเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 4.00  สอ.กสท. ได้รับเงินปันผล    
ปี 2562 จ านวน 10,660,928.22 บาท  ไม่มีเงินเฉลี่ยคืนเนื่องจากไม่ได้กู้เงินจาก ชสอ.  
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เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)
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ภาคผนวก
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6,000.00   

45.83        

41.67        

37.50        

33.33        

29.17        

25.00        

20.83        

16.67        

12.50        

8.33          

4.17          

-            

6,275.00   

ดังนัน้ นายยิม้จะไดรั้บเงนิปันผลเป็นเงนิ 6,275.00 บาท

สอ.กสท. จะเรยีกเก็บคา่หุน้ ณ วันสิน้เดอืนของทกุเดอืน เชน่ เดอืนมกราคม เก็บ ณ วันที ่31 มกราคม จงึไมม่สีทิธิ
ไดรั้บเงนิปันผลระหวา่ง 1 - 30 มกราคม ส าหรับเดอืนอืน่ๆ ก็เหตผุลเชน่เดยีวกัน

รวม 132,000 เงนิปนัผล

หมายหต ุ: กรณีทีค่ดิเงนิปันผลทนุเรอืนหุน้ในเดอืนมกราคมเพยีง 11 เดอืน และลดลงมาตามล าดับ เนือ่งจาก

100 x 12
31-ธ.ค.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 0

100 x 12

31-ต.ค.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 2
100 x 12

30-พ.ย.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 1

100 x 12
30-ก.ย.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 3

100 x 12

100 x 12
31-พ.ค.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 7

31-ก.ค.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 5
100 x 12

31-ส.ค.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 4

100 x 12
30-ม.ิย.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 6

100 x 12

100 x 12

100 x 12
28-ก.พ.-63 1,000

30-เม.ย.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 8

1,000 x 5.00 x 10
100 x 12

ช าระหนีไ้มว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบีย้ในปีใด มใิหไ้ดรั้บเงนิเฉลีย่คนืส าหรับปีนัน้

วธิกีารคดิเงนิปนัผล
มวีธิคีดิดังนี ้  เงนิปนัผล  = ทนุเรอืนหุน้  x  อตัราเงนิปนัผล  x ระยะเวลา (จ านวนเดอืน)

100 x 12
31-ม.ค.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 11

31-ม.ีค.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 9

          เงนิปนัผล คอื เงนิทีส่มาชกิไดรั้บเป็นผลตอบแทนจากการทีส่มาชกิมหีุน้อยูก่ับ สอ.กสท. โดยคดิค านวณ
การคดิเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนื

จากเงนิของสมาชกิทีถ่อืหุน้ใน สอ.กสท. ตามประกาศก าหนดอัตราการถอืหุน้ของ สอ.กสท. ซึง่อัตราเงนิปันผล
จะเป็นไปตามอัตราทีป่ระกาศกฏกระทรวงและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ปัจจบุันไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ตอ่ปี

เงนิเฉลีย่คนื คอื เงนิที ่สอ.กสท. จา่ยคนืใหแ้กส่มาชกิตามสว่นจ านวนรวมของดอกเบีย้เงนิกู ้

(บาท)

ยกมา 2562 120,000 120,000 x 5.00 x 12

สมมตุ ิทีป่ระชมุใหญม่มีตใิหจ้า่ยเงนิปันผลในอัตรารอ้ยละ 5.00 และ จา่ยเงนิเฉลีย่คนืในอัตรารอ้ยละ 4.62

                                                   100    จ านวนเดอืน (ในปี)
จากตวัอยา่ง ทนุเรอืนหุน้ส ิน้ปี 2562 จ านวน 120,000 บาท จะไดรั้บเงนิปันผล = 120,000 x 5.00% = 6,000 บาท

วนั เดอืน ปี ทนุเรอืนหุน้ การค านวณเงนิปนัผล เงนิปนัผลทีไ่ดร้บั
(อตัรารอ้ยละ 5.00)

                                     100               จ านวนเดอืน (ในปี)

ตวัอยา่งที ่1 นายยิม้ มยีอดเงนิทนุเรอืนหุน้ยกมาจากปี 2562 จ านวน 120,000 บาท ตลอดปี 2563
       นายยิม้สง่เงนิคา่หุน้เดอืนละ 1,000 บาท ฉะนัน้  นายยิม้จะมยีอดทนุเรอืนหุน้
      ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 เทา่กับ (120,000 + (1,000 x 12 = 12,000) ) = 132,000 บาท

วธิคี านวณ   เงนิปนัผล  = ทนุเรอืนหุน้  x  อตัราเงนิปนัผล  x ระยะเวลา (จ านวนเดอืน)

ทกุประเภทซึง่สมาชกินัน้ๆ ไดส้ง่แกส่หกรณ์ในระหวา่งปี ตัง้แตเ่ดอืนแรกทีกู่เ้งนิสะสมถงึวันที ่31 ธนัวาคมของทกุปี
โดย สอ.กสท. จะแสดงยอดดอกเบีย้สะสมไวใ้นใบเสร็จรับเงนิของทกุเดอืน แตห่ากสมาชกิผดินัดการสง่เงนิงวด

การคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

          เงินปันผล	คือ	เงินที่สมาชิกได้รับเป็นผลตอบแทนจากการที่สมาชิกมีหุ้นอยู่กับ	สอ.กสท.	โดยคิดค�านวณ	จาก
เงินของสมาชิกที่ถือหุ้นใน	สอ.กสท.	ตามประกาศก�าหนดอัตราการถือหุ้นของ	สอ.กสท.	ซึ่งอัตราเงินปันผลจะเป็นไปตาม
อัตราที่ประกาศกฏกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ปัจจุบันไม่เกินร้อยละ	10	ต่อปี	
 เงินเฉลี่ยคืน	คือ	เงินที่	สอ.กสท.	จ่ายคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจ�านวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทซึ่งสมา
ชิกนั้นๆ	ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี	ตั้งแต่เดือนแรกที่กู้เงินสะสมถึงวันที่	31	ธันวาคมของทุกปี	โดย	สอ.กสท.	จะแสดง
ยอดดอกเบีย้สะสมไว้ในใบเสรจ็รบัเงนิของทกุเดอืน	แต่หากสมาชกิผดินดัการส่งเงนิงวดช�าระหนีไ้ม่ว่าต้นเงนิหรอืดอกเบีย้
ในปีใด	มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีนั้น	 	 	 	 	 	 	 	

วิธีการคิดเงินปันผล
														มีวิธีคิดดังนี้			เงินปันผล		=	ทุนเรือนหุ้น		x		อัตราเงินปันผล		x		ระยะเวลา	(จ�านวนเดือน) 	 	
                                                                         100															จ�านวนเดือน	(ในปี)	   

ตัวอย่างที่ 1 นายยิ้ม	มียอดเงินทุนเรือนหุ้นยกมาจากปี	2562	จ�านวน	120,000	บาท	ตลอดปี	2563	 	
	 	 นายยิ้มส่งเงินค่าหุ้นเดือนละ	1,000	บาท	ฉะนั้น		นายยิ้มจะมียอดทุนเรือนหุ้น						
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	เท่ากับ	(120,000	+	(1,000	x	12	=	12,000)	)	=	132,000	บาท

สมมุติ				ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ	5.00	และ	จ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ	4.62
วิธีค�านวณ			เงินปันผล  = ทุนเรือนหุ้น  x  อัตราเงินปันผล  x ระยะเวลา (จ�านวนเดือน)

          100               จ�านวนเดือน (ในปี)   
จากตัวอย่าง	ทุนเรือนหุ้นสิ้นปี	2562	จ�านวน	120,000	บาท	จะได้รับเงินปันผล	=	120,000	x	5.00%	=	6,000	บาท 	
       

ดังนั้น	นายยิ้มจะได้รับเงินปันผลเป็นเงิน	6,275.00	บาท	 	 	 	 	 	
หมายหตุ :	กรณีที่คิดเงินปันผลทุนเรือนหุ้นในเดือนมกราคมเพียง	11	เดือน	และลดลงมาตามล�าดับ	เนื่องจาก	สอ.กสท.	จะเรียกเก็บ
ค่าหุ้น	ณ	วันสิ้นเดือนของทุกเดือน	เช่น	เดือนมกราคม	เก็บ	ณ	วันที่	31	มกราคม	จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่าง	1	-	30	มกราคม	
ส�าหรับเดือนอื่นๆ	ก็เหตุผลเช่นเดียวกัน	 	 	 	 	 	 	 	
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ตัวอย่างที่ 2	 กรณีสมาชิกใหม่ไม่มีทุนเรือนหุ้นสะสมยกมาจากปีก่อนจะได้รับเงินปันผลเริ่มจากการส่งค่าหุ้นเดือนแรก	 	เช่น	
	 			 นายแย้มเริ่มเป็นสมาชิกเมื่อเดือนพฤษภาคม	2563	ส่งเงินค่าหุ้นเดือนละ	1,000	บาท	 	 	
 สมมุติ		ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ	5	 	 	 	 	 	
  

ดังนั้น	นายแย้มจะได้รับเงินปันผลเป็นเงิน	116.67	บาท	
       
หมายหตุ :	ผู้ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกพร้อมกัน	ถือหุ้นเท่ากัน	จะได้รับเงินปันผลเท่ากัน	เว้นแต่ในระหว่างปี		มกีารเพิม่	ลด	หยดุ	การส่งหุน้ต่าง
กันก็จะมีผลต่อการค�านวณเงินปันผลตามระยะเวลา		และจ�านวนเงินที่ส่งของแต่ละคน	 	 	 	 	

														น�ายอดดอกเบี้ยเงินกู้สะสมตั้งแต่เดือนแรกถึงวันที่	31	ธันวาคมของทุกปี	คูณด้วยอัตราเงินเฉลี่ยคืน	ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
ได้มีมติก�าหนดให้ในปีนั้น	 	 	 	 	 	 	 	

ตัวอย่าง		 นายยิ้มแย้ม	กู้เงินจาก	สอ.กสท.	และจ่ายดอกเบี้ยตลอดปี	2563	ให้กับสหกรณ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,000	บาท	 	
            สมมุติ		ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ	4.62	 	 	 	 	 	
  
        
             วิธีค�านวณ   เงินเฉลี่ยคืน  =  ดอกเบี้ยสะสมทั้งหมดปี 2563  x  อัตราเฉลี่ยคืน     
                    100       
	 	 	 =	 10,000	x			4.62	=	462	บาท	 	 	 	 	 	
	 																																																									100	 	 	
        
	 ดังนั้น	นายยิ้มแย้มจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนทั้งสิ้น	462	บาท	 	 	 	 	 	 	

29.17        

25.00        

20.83        

16.67        

12.50        

8.33          

4.17          

-            

116.67      

ดังนัน้ นายแยม้จะไดรั้บเงนิปันผลเป็นเงนิ 116.67 บาท

ซึง่ทีป่ระชมุใหญส่ามัญประจ าปีไดม้มีตกิ าหนดใหใ้นปีนัน้

100
    = 10,000 x   4.62 = 462 บาท

100

ดังนัน้ นายยิม้แยม้จะไดรั้บเงนิเฉลีย่คนืทัง้ส ิน้ 462 บาท

ตวัอยา่ง นายยิม้แยม้ กูเ้งนิจาก สอ.กสท. และจา่ยดอกเบีย้ตลอดปี 2563 ใหก้ับสหกรณ์รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้
                10,000 บาท
                 สมมตุ ิ ทีป่ระชมุใหญม่มีตใิหจ้า่ยเงนิเฉลีย่คนืในอัตรารอ้ยละ 4.62

วธิคี านวณ   เงนิเฉลีย่คนื  =  ดอกเบีย้สะสมท ัง้หมดปี 2563  x  อตัราเฉลีย่คนื

หมายหต ุ: ผูท้ีส่มัครเขา้เป็นสมาชกิพรอ้มกัน ถอืหุน้เทา่กัน จะไดรั้บเงนิปันผลเทา่กัน เวน้แตใ่นระหวา่งปี
มกีารเพิม่ ลด หยดุ การสง่หุน้ตา่งกันก็จะมผีลตอ่การค านวณเงนิปันผลตามระยะเวลา  และจ านวนเงนิทีส่ง่
ของแตล่ะคน

วธิกีารค านวณเงนิเฉลีย่คนื
              น ายอดดอกเบีย้เงนิกูส้ะสมตัง้แตเ่ดอืนแรกถงึวันที ่31 ธนัวาคมของทกุปี คณูดว้ยอัตราเงนิเฉลีย่คนื 

100 x 12
รวม 8,000 เงนิปนัผล

30-พ.ย.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 1
100 x 12

31-ธ.ค.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 0

100 x 12
31-ต.ค.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 2

100 x 12

31-ส.ค.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 4
100 x 12

30-ก.ย.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 3

100 x 12
31-ก.ค.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 5

100 x 12

31-พ.ค.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 7
100 x 12

30-ม.ิย.-63 1,000 1,000 x 5.00 x 6

วนั เดอืน ปี ทนุเรอืนหุน้ การค านวณเงนิปนัผล เงนิปนัผลทีไ่ดร้บั
(อตัรารอ้ยละ 5.00) (บาท)

ตวัอยา่งที ่2 กรณีสมาชกิใหมไ่มม่ทีนุเรอืนหุน้สะสมยกมาจากปีกอ่นจะไดรั้บเงนิปันผลเริม่จากการสง่คา่หุน้เดอืนแรก
                 เชน่ นายแยม้ เริม่เป็นสมาชกิเมือ่เดอืนพฤษภาคม 2563 สง่เงนิคา่หุน้เดอืนละ 1,000 บาท
                 สมมตุ ิ ทีป่ระชมุใหญม่มีตใิหจ้า่ยเงนิปันผลในอัตรารอ้ยละ 5

วิธีการค�านวณเงินเฉลี่ยคืน
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ข้อควรทราบเก่ียวกับเงินกู้สามัญ 

1. สมาชิกต้ังแต่เลขที่ 057393 ลงมาและต้องเป็นสมาชิกส่งค่าหุ้นครบ 6 เดือนจึงจะมีสิทธิกู้เงินสามัญได้ ดังนี ้
1.1 สิทธิการกู้ ผู้กู้ที่ยังปฏิบัติงานอยู่  คํานวณจากเงินเดือนไม่เกินหกสิบเดือนและให้อยู่ในหลักเกณฑ์  ดังน้ี 

 1.1.1   เป็นสมาชิก006 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน     530,000.00  บาท 
 1.1.2   เป็นสมาชิก012 เดือน แต่ไม่ถึง 18 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน   540,000.00  บาท 
 1.1.3   เป็นสมาชิก018 เดือน แต่ไม่ถึง024 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน             550,000.00  บาท 

 1.1.4   เป็นสมาชิก024 เดือน แต่ไม่ถึง 30 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน         570,000.00  บาท 
   1.1.5   เป็นสมาชิก030 เดือน แต่ไม่ถึง036 เดือน กู้ได้ไม่เกิน  750,000.00  บาท 
   1.1.6   เป็นสมาชิก036 เดือน แต่ไม่ถึง060 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 1,050,000.00  บาท 
   1.1.7   เป็นสมาชิก060 เดือน แต่ไม่ถึง084 เดือน กู้ได้ไม่เกิน  1,250,000.00  บาท 

  1.1.8   เป็นสมาชิก084 เดือน แต่ไม่ถึง 108 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน  1,400,000.00  บาท 
   1.1.9   เป็นสมาชิก108 เดือน แต่ไม่ถึง 132 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน   1,500,000.00  บาท 
   1.1.10 เป็นสมาชิก132 เดือน แต่ไม่ถึง 156 เดือน   กู้ได้ไม่เกิน  1,600,000.00  บาท 
   1.1.11 เป็นสมาชิก156 เดือน แต่ไม่ถึง 180 เดือน  กู้ไดไ้ม่เกิน  1,700,000.00  บาท 
   1.1.12 เป็นสมาชิก180 เดือน แต่ไม่ถึง 204 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน   1,800,000.00  บาท 
   1.1.13 เป็นสมาชิก204 เดือน แต่ไม่ถึง 228 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน   1,900,000.00  บาท 
   1.1.14 เป็นสมาชิก228 เดือนขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน   2,000,000.00  บาท 

1.2 สิทธิการคํ้าประกัน 
    1.2.1 การใช้บุคคลค้ําประกัน  สมาชิกรายหน่ึง ๆ จะคํ้าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 3 ราย 
โดยกําหนดเป็นแบบจํากัดเงินเดือนผู้คํ้าประกัน  ดังน้ี 
 1.2.1.1 สมาชิกที่มีเงินเดือนต่ํากว่า 10,000.00 บาท คํ้าประกันได้ในวงเงินรายละ 150,000.00 บาท                
 1.2.1.2 สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่  10,000.00 บาท แต่ไม่ถึง 15,000.00 บาท คํ้าประกันได้ใน 
  วงเงินรายละ 250,000.00 บาท 
 1.2.1.3 สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000.00 บาท แต่ไม่ถึง 25,000.00 บาท คํ้าประกันได้ใน 
  วงเงินรายละ 350,000.00 บาท  
 1.2.1.4  สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต ่25,000.00 บาท แต่ไม่ถึง 35,000.00 บาท คํ้าประกันได้ใน 
  วงเงินรายละ 450,000.00 บาท 
 1.2.1.5 สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 35,000.00 บาท แต่ไม่ถึง 45,000.00 บาท คํ้าประกันได้ใน 
  วงเงินรายละ 600,000.00 บาท 
 1.2.1.6 สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 45,000.00 บาท แต่ไม่ถึง 50,000.00 บาท คํ้าประกันได้ใน 
  วงเงินรายละ 700,000.00 บาท 
 1.2.1.7 สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 50,000.00 บาท แต่ไม่ถึง 60,000.00 บาท คํ้าประกันได้ใน 
  วงเงินรายละ 800,000.00 บาท 
 1.2.1.8 สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 60,000.00 บาทขึ้นไป คํ้าประกันได้ในวงเงินรายละ 900,000.00 บาท 

ข้อควรทราบเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ

 
 
       3. หลักประกัน 

  3.1 มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจํานองรายอ่ืนมาจํานองเป็นประกันเต็มจํานวนเงินกู้รายน้ัน  โดยต้องเป็น 
ที่พอใจของคณะกรรมการเงินกู้ว่าจํานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าจํานวนเงินทุนเรือนหุ้นท่ีชําระแล้วในส่วนที่เหลือจากการคํ้าประกัน 
เงินกู้ประเภทอ่ืนของผู้กู้ ต้องอยู่ภายในร้อยละเจ็ดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ราคาประเมินของทางราชการ 

  3.2  มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรให้ยึดถือไว้ 
เป็นประกันโดยจํานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าจํานวนเงินทุนเรือนหุ้นท่ีชําระแล้วในส่วนที่เหลือจากการค้ําประกันเงินกู้ประเภทอื่น 
ของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์น้ัน 
 3.3 ผู้กู้ที่เกษียณอายุหรือผู้ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ ประสงค์จะกู้เงินสามัญไม่เกินจํานวนเงินทุนเรือนหุ้น ให้คํานวณ 
วงเงินกู้ไม่เกินจํานวนเงินทุนเรือนหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ซึ่งยังเหลืออยู่ภายในสิทธิรวมวงเงินกู้ประเภทอื่นแล้วไม่เกิน 
ร้อยละ 90 ของจํานวนเงินทุนเรือนหุ้นท้ังหมด  
 
 3.4  มีผู้รับเรือนเป็นผู้คํ้าประกันตามมติของคณะกรรมการเงินกู้ 

  3.5  สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญตามข้อ 1-2 อาจสมัครเข้าโครงการประกันชีวิตกับบริษัทประกันท่ีสหกรณ์
กําหนดตลอดอายุสัญญาเงินกู้ สมาชิกรายหน่ึง ๆ จะคํ้าประกันสมาชิกท่ีเข้าโครงการประกันฯได้ไม่เกิน  3  ราย ทั้งน้ี  
ไม่นับรวมการคํ้าประกันตามข้อ 1.2.1 
 3.6 สมาชิกต้ังแต่เลขท่ี 057394 เป็นต้นไป สอ.กสท. สงวนสิทธิการค้ําประกัน โดยให้ค้ําประกันสมาชิก
ต้ังแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปเท่านั้น และไม่ให้ค้ําประกันสมาชิกท่ีมีเลขที่ก่อนหน้านี้ 
 3.7 ผู้กู้ก็ดีหรือผู้คํ้าประกันก็ดีต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการ 
หรืองานประจําตามข้อบังคับ ข้อ 32(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชําระหน้ีซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ 
ให้เสร็จส้ินเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับข้อ 44 และมีหลักทรัพย์คํ้าประกันคุ้มมูลหน้ี  
ให้ผู้กู้จัดหาผู้คํ้าประกันแทนตนแล้วเลือกใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1.2.1 –  3.1.2  
              3.8 สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะนําเบ้ียประกันรายปีที่บริษัทประกันภัยเรียกเก็บในปีที่ 2 เป็นต้นไปรวมเข้าเป็นยอดหน้ี 
เงินกู้ของแต่ละปีจนกว่าหน้ีจะได้รับการชําระเสร็จส้ิน 
 

 4. สมาชิกท่ีได้รับเงินกู้สามัญไปแล้ว จะยื่นกู้ใหม่ได้ต้องชําระหน้ีเงินกู้เดิมแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดติดต่อกัน 
หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
   5. จํานวนเงินกู้สามัญกรณีใช้บุคคลคํ้าประกันให้ผ่อนชําระหน้ีได้ไม่เกิน 144 งวด แต่และไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์ หรือ 
ครบเกษียณอายุ หรือตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
   6. จํานวนเงินกู้สามัญกรณีใช้หลักประกันอื่นท่ีไม่ใช่บุคคลคํ้าประกันให้ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 240 งวด 
   7. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและอัตราเบ้ียประกันให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
   8. ผู้กู้ที่ลาออกจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ /หรือผู้กู้สูงอายุ และ/หรือผู้กู้ที่มีหมายบังคับคดีของศาลจะต้องให้ผู้คํ้าประกัน 
ทําบันทึกรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กู้และขอยืนยันการค้ําประกันเงินกู้ตามแบบบันทึกของ สอ.กสท. พร้อมแนบ 
สําเนาบัตรประจําตัว (ลงลายมือช่ือรับรองสําเนา) ของผู้คํ้าประกันทุกกรณี  
   9. ต้องทําหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องจํานวน 2 ฉบับ แนบมาพร้อมกับคําขอกู้ทุกครั้ง  
  10. ผู้กู้ที่มีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสลงชื่อในบันทึกการให้สัตยาบันของคู่สมรสมาด้วย พร้อมแนบสําเนาทะเบียนสมรสพร้อมกับ 
ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาฯ โดยผู้กู้และคู่สมรสในฉบับเดียวกัน 
 11. ผู้คํ้าประกันท่ีมีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสลงชื่อในบันทึกการให้สัตยาบันคู่สมรสด้วย 
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ข้อควรทราบเก่ียวกับเงินกู้สามัญ 

1. สมาชิกต้ังแต่เลขที่ 057393 ลงมาและต้องเป็นสมาชิกส่งค่าหุ้นครบ 6 เดือนจึงจะมีสิทธิกู้เงินสามัญได้ ดังนี ้
1.1 สิทธิการกู้ ผู้กู้ที่ยังปฏิบัติงานอยู่  คํานวณจากเงินเดือนไม่เกินหกสิบเดือนและให้อยู่ในหลักเกณฑ์  ดังน้ี 

 1.1.1   เป็นสมาชิก006 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน     530,000.00  บาท 
 1.1.2   เป็นสมาชิก012 เดือน แต่ไม่ถึง 18 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน   540,000.00  บาท 
 1.1.3   เป็นสมาชิก018 เดือน แต่ไม่ถึง024 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน             550,000.00  บาท 

 1.1.4   เป็นสมาชิก024 เดือน แต่ไม่ถึง 30 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน         570,000.00  บาท 
   1.1.5   เป็นสมาชิก030 เดือน แต่ไม่ถึง036 เดือน กู้ได้ไม่เกิน  750,000.00  บาท 
   1.1.6   เป็นสมาชิก036 เดือน แต่ไม่ถึง060 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 1,050,000.00  บาท 
   1.1.7   เป็นสมาชิก060 เดือน แต่ไม่ถึง084 เดือน กู้ได้ไม่เกิน  1,250,000.00  บาท 

  1.1.8   เป็นสมาชกิ084 เดือน แต่ไม่ถึง 108 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน  1,400,000.00  บาท 
   1.1.9   เป็นสมาชิก108 เดือน แต่ไม่ถึง 132 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน   1,500,000.00  บาท 
   1.1.10 เป็นสมาชิก132 เดือน แต่ไม่ถึง 156 เดือน   กู้ได้ไม่เกิน  1,600,000.00  บาท 
   1.1.11 เป็นสมาชิก156 เดือน แต่ไม่ถึง 180 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน  1,700,000.00  บาท 
   1.1.12 เป็นสมาชิก180 เดือน แต่ไม่ถึง 204 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน   1,800,000.00  บาท 
   1.1.13 เป็นสมาชิก204 เดือน แต่ไม่ถึง 228 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน   1,900,000.00  บาท 
   1.1.14 เป็นสมาชิก228 เดือนขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน   2,000,000.00  บาท 

1.2 สิทธิการคํ้าประกัน 
    1.2.1 การใช้บุคคลค้ําประกัน  สมาชิกรายหน่ึง ๆ จะคํ้าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 3 ราย 
โดยกําหนดเป็นแบบจํากัดเงินเดือนผู้คํ้าประกัน  ดังน้ี 
 1.2.1.1 สมาชิกที่มีเงินเดือนต่ํากว่า 10,000.00 บาท คํ้าประกันได้ในวงเงินรายละ 150,000.00 บาท                
 1.2.1.2 สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่  10,000.00 บาท แต่ไม่ถึง 15,000.00 บาท คํ้าประกันได้ใน 
  วงเงินรายละ 250,000.00 บาท 
 1.2.1.3 สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000.00 บาท แต่ไม่ถึง 25,000.00 บาท คํ้าประกันได้ใน 
  วงเงินรายละ 350,000.00 บาท  
 1.2.1.4  สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000.00 บาท แต่ไม่ถึง 35,000.00 บาท คํ้าประกันได้ใน 
  วงเงินรายละ 450,000.00 บาท 
 1.2.1.5 สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 35,000.00 บาท แต่ไม่ถึง 45,000.00 บาท คํ้าประกันได้ใน 
  วงเงินรายละ 600,000.00 บาท 
 1.2.1.6 สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 45,000.00 บาท แต่ไม่ถึง 50,000.00 บาท คํ้าประกันได้ใน 
  วงเงินรายละ 700,000.00 บาท 
 1.2.1.7 สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 50,000.00 บาท แต่ไม่ถึง 60,000.00 บาท คํ้าประกันได้ใน 
  วงเงินรายละ 800,000.00 บาท 
 1.2.1.8 สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 60,000.00 บาทขึ้นไป คํ้าประกันได้ในวงเงินรายละ 900,000.00 บาท 

 
 

กรณีมีผู้ค้ําประกันหลายรายเข้าค้ําประกันหนี้รายเดียวกนั ระหว่างผู้ค้ําประกันและผู้ค้ําประกันรายอืน่
นั้นมีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันจนกว่าหน้ีจะระงับสิ้นไป      

 

 

                                                                    

 2. สมาชิกใหมต้ั่งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไป และต้องเป็นสมาชิกส่งค่าหุ้นครบ 12 เดือน จึงจะมีสิทธิกู้เงินสามัญ
ได้ ดังนี้               

  2.1 สิทธิการกู้ ผู้กู้ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ คํานวณจากเงินเดือนไม่เกินห้าสิบเดือนและให้อยู่ในหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

 2.1.1   เป็นสมาชิกครบ012 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน    200,000.00  บาท 

 2.1.2   เป็นสมาชิกครบ  24 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน  250,000.00  บาท 

 2.1.3   เป็นสมาชิกครบ  36 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน         300,000.00  บาท 

 2.1.4   เป็นสมาชิกครบ  48 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน          350,000.00  บาท  
 2.1.5   เป็นสมาชิกครบ  60 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน 400,000.00  บาท 

 2.1.6   เป็นสมาชิกครบ  72 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 500,000.00  บาท 

 2.1.7   เป็นสมาชิกครบ  84 เดือน กู้ได้ไม่เกิน         600,000.00  บาท 

 2.1.8   เป็นสมาชิกครบ096 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 700,000.00  บาท 

 2.1.9   เป็นสมาชิกครบ 108 เดือน   กู้ได้ไม่เกิน 800,000.00  บาท 

 2.1.10 เป็นสมาชิกครบ 120 เดือน   กู้ได้ไม่เกิน       1,000,000.00 บาท 

   2.2 สิทธิการคํ้าประกัน 
                    2.2.1 การใช้บุคคลค้ําประกัน  สมาชิกรายหน่ึง ๆ นับจากสมาชิกเลขที่ 057394 เป็นต้นไป จะคํ้าประกัน 
เงินกู้สามัญได้ ไม่เกิน 5 ราย โดยกําหนดเป็นแบบไม่จํากัดเงินเดือนผู้คํ้าประกัน  ดังน้ี 
 

          2.2.1.1 วงเงินกู้ไม่เกิน  200,000 บาท  ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปคํ้าประกัน จํานวน 1 ราย            
          2.2.1.2 วงเงินกู้ไม่เกิน  400,000 บาท  ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปคํ้าประกัน จํานวน 2 ราย 

                    2.2.1.3 วงเงินกู้ ไม่เกิน 600,000 บาท  ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปคํ้าประกัน จํานวน 3 ราย 
                    2.2.1.4 วงเงินกู้ไม่เกิน  800,000 บาท  ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปคํ้าประกัน จํานวน 4 ราย 
                    2.2.1.5 วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปคํ้าประกัน จํานวน 5 ราย 
 

                    2.2.1.6 กรณีมีผู้ค้ําประกันหลายรายเข้าค้ําประกันหนี้รายเดียวกัน ระหว่างผู้ค้ําประกันและ  
ผู้ค้ําประกันรายอื่นนั้นมีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันจนกว่าหนี้จะระงับสิ้นไป 
                    2.2.1.7 สมาชิกเลขที่ 057394 เป็นต้นไป สอ.กสท.สงวนสิทธิการคํ้าประกัน โดยให้ค้ําประกัน 
สมาชิกต้ังแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปเท่านั้น และไม่ให้ค้ําประกันสมาชิกท่ีมีเลขที่ก่อนหน้านี้ 

 
 

กรณีมีผู้ค้ําประกันหลายรายเข้าค้ําประกันหนี้รายเดียวกนั ระหว่างผู้ค้ําประกันและผู้ค้ําประกันรายอืน่
นั้นมีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันจนกว่าหน้ีจะระงับสิ้นไป      

 

 

                                                                    

 2. สมาชิกใหมต้ั่งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไป และต้องเป็นสมาชิกส่งค่าหุ้นครบ 12 เดือน จึงจะมีสิทธิกู้เงินสามัญ
ได้ ดังนี้               

  2.1 สิทธิการกู้ ผู้กู้ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ คํานวณจากเงินเดือนไม่เกินห้าสิบเดือนและให้อยู่ในหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

 2.1.1   เป็นสมาชิกครบ012 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน    200,000.00  บาท 

 2.1.2   เป็นสมาชิกครบ  24 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน  250,000.00  บาท 

 2.1.3   เป็นสมาชิกครบ  36 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน         300,000.00  บาท 

 2.1.4   เป็นสมาชิกครบ  48 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน          350,000.00  บาท  
 2.1.5   เป็นสมาชิกครบ  60 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน 400,000.00  บาท 

 2.1.6   เป็นสมาชิกครบ  72 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 500,000.00  บาท 

 2.1.7   เป็นสมาชิกครบ  84 เดือน กู้ได้ไม่เกิน         600,000.00  บาท 

 2.1.8   เป็นสมาชิกครบ096 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 700,000.00  บาท 

 2.1.9   เป็นสมาชิกครบ 108 เดือน   กู้ได้ไม่เกิน 800,000.00  บาท 

 2.1.10 เป็นสมาชิกครบ 120 เดือน   กู้ได้ไม่เกิน       1,000,000.00 บาท 

   2.2 สิทธิการคํ้าประกัน 
                    2.2.1 การใช้บุคคลค้ําประกัน  สมาชิกรายหน่ึง ๆ นับจากสมาชิกเลขที่ 057394 เป็นต้นไป จะคํ้าประกัน 
เงินกู้สามัญได้ ไม่เกิน 5 ราย โดยกําหนดเป็นแบบไม่จํากัดเงินเดือนผู้คํ้าประกัน  ดังน้ี 
 

          2.2.1.1 วงเงินกู้ไม่เกิน  200,000 บาท  ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปคํ้าประกัน จํานวน 1 ราย            
          2.2.1.2 วงเงินกู้ไม่เกิน  400,000 บาท  ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปคํ้าประกัน จํานวน 2 ราย 

                    2.2.1.3 วงเงินกู้ ไม่เกิน 600,000 บาท  ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปคํ้าประกัน จํานวน 3 ราย 
                    2.2.1.4 วงเงินกู้ไม่เกิน  800,000 บาท  ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปคํ้าประกัน จํานวน 4 ราย 
                    2.2.1.5 วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปคํ้าประกัน จํานวน 5 ราย 
 

                    2.2.1.6 กรณีมีผู้ค้ําประกันหลายรายเข้าค้ําประกันหนี้รายเดียวกัน ระหว่างผู้ค้ําประกันและ  
ผู้ค้ําประกันรายอื่นนั้นมีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันจนกว่าหนี้จะระงับสิ้นไป 
                    2.2.1.7 สมาชิกเลขที่ 057394 เป็นต้นไป สอ.กสท.สงวนสิทธิการคํ้าประกัน โดยให้ค้ําประกัน 
สมาชิกต้ังแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปเท่านั้น และไม่ให้ค้ําประกันสมาชิกที่มีเลขที่ก่อนหน้านี้ 

 
 
       3. หลักประกัน 

  3.1 มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจํานองรายอ่ืนมาจํานองเป็นประกันเต็มจํานวนเงินกู้รายน้ัน  โดยต้องเป็น 
ที่พอใจของคณะกรรมการเงินกู้ว่าจํานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าจํานวนเงินทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้วในส่วนที่เหลือจากการค้ําประกัน 
เงินกู้ประเภทอ่ืนของผู้กู้ ต้องอยู่ภายในร้อยละเจ็ดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ราคาประเมินของทางราชการ 

  3.2  มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรให้ยึดถือไว้ 
เป็นประกันโดยจํานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าจํานวนเงินทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้วในส่วนที่เหลือจากการคํ้าประกันเงินกู้ประเภทอื่น 
ของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์น้ัน 
 3.3 ผู้กู้ที่เกษียณอายุหรือผู้ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ ประสงค์จะกู้เงินสามัญไม่เกินจํานวนเงินทุนเรือนหุ้น ให้คํานวณ 
วงเงินกู้ไม่เกินจํานวนเงินทุนเรือนหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ซึ่งยังเหลืออยู่ภายในสิทธิรวมวงเงินกู้ประเภทอื่นแล้วไม่เกิน 
ร้อยละ 90 ของจํานวนเงินทุนเรือนหุ้นทั้งหมด  
 
 3.4  มีผู้รับเรือนเป็นผู้คํ้าประกันตามมติของคณะกรรมการเงินกู้ 

  3.5  สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญตามข้อ 1-2 อาจสมัครเข้าโครงการประกันชีวิตกับบริษัทประกันที่สหกรณ์
กําหนดตลอดอายุสัญญาเงินกู้ สมาชิกรายหน่ึง ๆ จะคํ้าประกันสมาชิกท่ีเข้าโครงการประกันฯได้ไม่เกิน  3  ราย ทั้งน้ี  
ไม่นับรวมการคํ้าประกันตามข้อ 1.2.1 
 3.6 สมาชิกต้ังแต่เลขท่ี 057394 เป็นต้นไป สอ.กสท. สงวนสิทธิการค้ําประกัน โดยให้ค้ําประกันสมาชิก
ต้ังแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปเท่านั้น และไม่ให้ค้ําประกันสมาชิกท่ีมีเลขที่ก่อนหน้านี้ 
 3.7 ผู้กู้ก็ดีหรือผู้คํ้าประกันก็ดีต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการ 
หรืองานประจําตามข้อบังคับ ข้อ 32(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชําระหน้ีซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ 
ให้เสร็จส้ินเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับข้อ 44 และมีหลักทรัพย์คํ้าประกันคุ้มมูลหน้ี  
ให้ผู้กู้จัดหาผู้คํ้าประกันแทนตนแล้วเลือกใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหน่ึงตามข้อ 1.2.1 –  3.1.2  
              3.8 สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะนําเบ้ียประกันรายปีที่บริษัทประกันภัยเรียกเก็บในปีที่ 2 เป็นต้นไปรวมเข้าเป็นยอดหน้ี 
เงินกู้ของแต่ละปีจนกว่าหน้ีจะได้รับการชําระเสร็จส้ิน 
 

 4. สมาชิกที่ได้รบัเงินกู้สามัญไปแล้ว จะยื่นกู้ใหม่ได้ต้องชําระหน้ีเงินกู้เดิมแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดติดต่อกัน 
หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
   5. จํานวนเงินกู้สามัญกรณีใช้บุคคลคํ้าประกันให้ผ่อนชําระหน้ีได้ไม่เกิน 144 งวด แต่และไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์ หรือ 
ครบเกษียณอายุ หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
   6. จํานวนเงินกู้สามัญกรณีใช้หลักประกันอื่นที่ไม่ใช่บุคคลคํ้าประกันให้ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 240 งวด 
   7. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและอัตราเบ้ียประกันให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
   8. ผู้กู้ที่ลาออกจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ /หรือผู้กู้สูงอายุ และ/หรือผู้กู้ที่มีหมายบังคับคดีของศาลจะต้องให้ผู้คํ้าประกัน 
ทําบันทึกรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กู้และขอยืนยันการค้ําประกันเงินกู้ตามแบบบันทึกของ สอ.กสท. พร้อมแนบ 
สําเนาบัตรประจําตัว (ลงลายมือช่ือรับรองสําเนา) ของผู้คํ้าประกันทุกกรณี  
   9. ต้องทําหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องจํานวน 2 ฉบับ แนบมาพร้อมกับคําขอกู้ทุกครั้ง  
  10. ผู้กู้ที่มีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสลงชื่อในบันทึกการให้สัตยาบันของคู่สมรสมาด้วย พร้อมแนบสําเนาทะเบียนสมรสพร้อมกับ 
ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาฯ โดยผู้กู้และคู่สมรสในฉบับเดียวกัน 
 11. ผู้คํ้าประกันที่มีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสลงชื่อในบันทึกการให้สัตยาบันคู่สมรสด้วย 

 
 

กรณีมีผู้ค้ําประกันหลายรายเข้าค้ําประกันหนี้รายเดียวกนั ระหว่างผู้ค้ําประกันและผู้ค้ําประกันรายอืน่
นั้นมีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันจนกว่าหน้ีจะระงับสิ้นไป      

 

 

                                                                    

 2. สมาชิกใหมต้ั่งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไป และต้องเป็นสมาชิกส่งค่าหุ้นครบ 12 เดือน จึงจะมีสิทธิกู้เงินสามัญ
ได้ ดังนี้               

  2.1 สิทธิการกู้ ผู้กู้ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ คํานวณจากเงินเดือนไม่เกินห้าสิบเดือนและให้อยู่ในหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

 2.1.1   เป็นสมาชิกครบ012 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน    200,000.00  บาท 

 2.1.2   เป็นสมาชิกครบ  24 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน  250,000.00  บาท 

 2.1.3   เป็นสมาชิกครบ  36 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน         300,000.00  บาท 

 2.1.4   เป็นสมาชิกครบ  48 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน          350,000.00  บาท  
 2.1.5   เป็นสมาชิกครบ  60 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน 400,000.00  บาท 

 2.1.6   เป็นสมาชิกครบ  72 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 500,000.00  บาท 

 2.1.7   เป็นสมาชิกครบ  84 เดือน กู้ได้ไม่เกิน         600,000.00  บาท 

 2.1.8   เป็นสมาชิกครบ096 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 700,000.00  บาท 

 2.1.9   เป็นสมาชิกครบ 108 เดือน   กู้ได้ไม่เกิน 800,000.00  บาท 

 2.1.10 เป็นสมาชิกครบ 120 เดือน   กู้ได้ไม่เกิน       1,000,000.00 บาท 

   2.2 สิทธิการคํ้าประกัน 
                    2.2.1 การใช้บุคคลค้ําประกัน  สมาชิกรายหน่ึง ๆ นับจากสมาชิกเลขที่ 057394 เป็นต้นไป จะคํ้าประกัน 
เงินกู้สามัญได้ ไม่เกิน 5 ราย โดยกําหนดเป็นแบบไม่จํากัดเงินเดือนผู้คํ้าประกัน  ดังน้ี 
 

          2.2.1.1 วงเงินกู้ไม่เกิน  200,000 บาท  ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปคํ้าประกัน จํานวน 1 ราย            
          2.2.1.2 วงเงินกู้ไม่เกิน  400,000 บาท  ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปคํ้าประกัน จํานวน 2 ราย 

                    2.2.1.3 วงเงินกู้ ไม่เกิน 600,000 บาท  ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปคํ้าประกัน จํานวน 3 ราย 
                    2.2.1.4 วงเงินกู้ไม่เกิน  800,000 บาท  ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปคํ้าประกัน จํานวน 4 ราย 
                    2.2.1.5 วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปคํ้าประกัน จํานวน 5 ราย 
 

                    2.2.1.6 กรณีมีผู้ค้ําประกันหลายรายเข้าค้ําประกันหนี้รายเดียวกัน ระหว่างผู้ค้ําประกันและ  
ผู้ค้ําประกันรายอื่นนั้นมีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันจนกว่าหนี้จะระงับสิ้นไป 
                    2.2.1.7 สมาชิกเลขที่ 057394 เป็นต้นไป สอ.กสท.สงวนสิทธิการคํ้าประกัน โดยให้ค้ําประกัน 
สมาชิกต้ังแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปเท่านั้น และไม่ให้ค้ําประกันสมาชิกที่มีเลขที่ก่อนหน้านี้ 
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       3. หลักประกัน 

  3.1 มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจํานองรายอ่ืนมาจํานองเป็นประกันเต็มจํานวนเงินกู้รายน้ัน  โดยต้องเป็น 
ที่พอใจของคณะกรรมการเงินกู้ว่าจํานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าจํานวนเงินทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้วในส่วนที่เหลือจากการค้ําประกัน 
เงินกู้ประเภทอ่ืนของผู้กู้ ต้องอยู่ภายในร้อยละเจ็ดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ราคาประเมินของทางราชการ 

  3.2  มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรให้ยึดถือไว้ 
เป็นประกันโดยจํานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าจํานวนเงินทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้วในส่วนที่เหลือจากการคํ้าประกันเงินกู้ประเภทอื่น 
ของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์น้ัน 
 3.3 ผู้กู้ที่เกษียณอายุหรือผู้ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ ประสงค์จะกู้เงินสามัญไม่เกินจํานวนเงินทุนเรือนหุ้น ให้คํานวณ 
วงเงินกู้ไม่เกินจํานวนเงินทุนเรือนหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ซึ่งยังเหลืออยู่ภายในสิทธิรวมวงเงินกู้ประเภทอื่นแล้วไม่เกิน 
ร้อยละ 90 ของจํานวนเงินทุนเรือนหุ้นทั้งหมด  
 
 3.4  มีผู้รับเรือนเป็นผู้คํ้าประกันตามมติของคณะกรรมการเงินกู้ 

  3.5  สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญตามข้อ 1-2 อาจสมัครเข้าโครงการประกันชีวิตกับบริษัทประกันที่สหกรณ์
กําหนดตลอดอายุสัญญาเงินกู้ สมาชิกรายหน่ึง ๆ จะคํ้าประกันสมาชิกท่ีเข้าโครงการประกันฯได้ไม่เกิน  3  ราย ทั้งน้ี  
ไม่นับรวมการคํ้าประกันตามข้อ 1.2.1 
 3.6 สมาชิกต้ังแต่เลขท่ี 057394 เป็นต้นไป สอ.กสท. สงวนสิทธิการค้ําประกัน โดยให้ค้ําประกันสมาชิก
ต้ังแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปเท่านั้น และไม่ให้ค้ําประกันสมาชิกที่มีเลขที่ก่อนหน้านี้ 
 3.7 ผู้กู้ก็ดีหรือผู้คํ้าประกันก็ดีต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการ 
หรืองานประจําตามข้อบังคับ ข้อ 32(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชําระหน้ีซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ 
ให้เสร็จส้ินเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับข้อ 44 และมีหลักทรัพย์คํ้าประกันคุ้มมูลหน้ี  
ให้ผู้กู้จัดหาผู้คํ้าประกันแทนตนแล้วเลือกใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหน่ึงตามข้อ 1.2.1 –  3.1.2  
              3.8 สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะนําเบ้ียประกันรายปีที่บริษัทประกันภัยเรียกเก็บในปีที่ 2 เป็นต้นไปรวมเข้าเป็นยอดหน้ี 
เงินกู้ของแต่ละปีจนกว่าหน้ีจะได้รับการชําระเสร็จส้ิน 
 

 4. สมาชิกที่ได้รับเงินกู้สามัญไปแล้ว จะยื่นกู้ใหม่ได้ต้องชําระหน้ีเงินกู้เดิมแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดติดต่อกัน 
หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
   5. จํานวนเงินกู้สามัญกรณีใช้บุคคลคํ้าประกันให้ผ่อนชําระหน้ีได้ไม่เกิน 144 งวด แต่และไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์ หรือ 
ครบเกษียณอายุ หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
   6. จํานวนเงินกู้สามัญกรณีใช้หลักประกันอื่นที่ไม่ใช่บุคคลคํ้าประกันให้ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 240 งวด 
   7. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและอัตราเบ้ียประกันให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
   8. ผู้กู้ที่ลาออกจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ /หรือผู้กู้สูงอายุ และ/หรือผู้กู้ที่มีหมายบังคับคดีของศาลจะต้องให้ผู้ค้ําประกัน 
ทําบันทึกรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กู้และขอยืนยันการค้ําประกันเงินกู้ตามแบบบันทึกของ สอ.กสท. พร้อมแนบ 
สําเนาบัตรประจําตัว (ลงลายมือช่ือรับรองสําเนา) ของผู้คํ้าประกันทุกกรณี  
   9. ต้องทําหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องจํานวน 2 ฉบับ แนบมาพร้อมกับคําขอกู้ทุกครั้ง  
  10. ผู้กู้ที่มีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสลงชื่อในบันทึกการให้สัตยาบันของคู่สมรสมาด้วย พร้อมแนบสําเนาทะเบียนสมรสพร้อมกับ 
ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาฯ โดยผู้กู้และคู่สมรสในฉบับเดียวกัน 
 11. ผู้คํ้าประกันที่มีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสลงชื่อในบันทึกการให้สัตยาบันคู่สมรสด้วย 

 
 
 12. เงินคงเหลือ ผู้กู้เงินสามัญทุกวงเงินต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายในใบแจ้งเงินเดือน/ค่าจ้าง (สลิปเงินเดือน)  
รวมถึงงวดผ่อนชําระของเงินกู้ตามประกาศนี้แล้วไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือน ยกเว้นสมาชิกผู้เกษียณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            คําแนะนําในการย่ืนกู้สามัญ 
 

1. กรอกแบบเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนด้วยลายมือตัวบรรจง อ่านง่าย เช่น ชื่อ- นามสุกล เลขสมาชิก สังกัด      
จํานวนเงินที่ขอกู้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร พร้อมลงลายมือช่ือผู้กู้ ผู้คํ้าประกัน คู่สมรสและพยานให้ครบถ้วน (พยานต้องเป็นสมาชิก) 

2. การลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) 
2.1 การลงลายมือช่ือ (ลายเซ็น) ของผู้กู้และผู้คํ้าประกันในเอกสารประกอบการกู้เงินสามัญได้แก่คําขอกู้เงินสามัญ  

หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง หนังสือยินยอม (ผู้กู้และผู้คํ้าประกัน) หนังสือสัญญาคํ้าประกันเงินกู้สามัญ  
และสําเนาบัตรของผู้กู้และผู้คํ้าประกัน สําเนาทะเบียนบ้านและเอกสารอื่นๆ ให้ลงลายมือชื่อ(ลายเซ็น) ให้เหมือนกันทุกแห่ง  
และตรงกับลายมือชื่อในบัตรประจําตัว 

2.2 การลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ของผู้บังคับบัญชาผู้กู้ในใบคําขอกู้เงินสามัญ (ด้านหลัง) และคํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
ในหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องควรเป็นผู้บังคับบัญชาคนเดียวกัน และผู้ให้คํารับรองในฐานะผู้บังคับบัญชากับพยานต้องไม่เป็น 
บุคคลเดียวกัน 

2.3 ผู้กู้ที่มีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสลงชื่อในบันทึกการให้สัตยาบันคู่สมรสด้วย พร้อมแนบสําเนาทะเบียนสมรสพร้อม         
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนา ฯ โดยผู้กู้และคู่สมรสในฉบับเดียวกันด้วย 

2.4 ผู้คํ้าประกันที่มีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสลงชื่อในบันทึกการให้สัตยาบันคู่สมรสด้วย 
2.5 หากตรวจพบว่าผู้ใดลงลายมือช่ือปลอมในเอกสาร มีความผิดและต้องรับโทษทางอาญา 

    3.บัตรประจําตัว (ยังไม่หมดอายุ) 
          3.1 กรณีที่ผู้กู้หรือผู้คํ้าประกันใช้บัตรประจําตัวที่มีลายมือชื่อ (ลายเซ็น) บนบัตรมาเป็นหลักฐานประกอบ      
การยื่นกู้ลายมือชื่อ(ลายเซ็น) ในบัตรจะต้องชัดเจนและเป็นลายมือชื่อ(ลายเซ็น) เดียวกันกับในเอกสารการกู้ทุกฉบับ 
          3.2 กรณีที่ไม่มีบัตรประจําตัวสมาชิก ให้ใช้บัตรประจําตัวพนักงานหรือบัตรประจําตัวประชาชน 

 
 
       3. หลักประกัน 

  3.1 มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจํานองรายอ่ืนมาจํานองเป็นประกันเต็มจํานวนเงินกู้รายน้ัน  โดยต้องเป็น 
ที่พอใจของคณะกรรมการเงินกู้ว่าจํานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าจํานวนเงินทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้วในส่วนที่เหลือจากการค้ําประกัน 
เงินกู้ประเภทอ่ืนของผู้กู้ ต้องอยู่ภายในร้อยละเจ็ดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ราคาประเมินของทางราชการ 

  3.2  มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรให้ยึดถือไว้ 
เป็นประกันโดยจํานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าจํานวนเงินทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้วในส่วนที่เหลือจากการคํ้าประกันเงินกู้ประเภทอื่น 
ของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์น้ัน 
 3.3 ผู้กู้ที่เกษียณอายุหรือผู้ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ ประสงค์จะกู้เงินสามัญไม่เกินจํานวนเงินทุนเรือนหุ้น ให้คํานวณ 
วงเงินกู้ไม่เกินจํานวนเงินทุนเรือนหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ซึ่งยังเหลืออยู่ภายในสิทธิรวมวงเงินกู้ประเภทอื่นแล้วไม่เกิน 
ร้อยละ 90 ของจํานวนเงินทุนเรือนหุ้นทั้งหมด  
 
 3.4  มีผู้รับเรือนเป็นผู้คํ้าประกันตามมติของคณะกรรมการเงินกู้ 

  3.5  สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญตามข้อ 1-2 อาจสมัครเข้าโครงการประกันชีวิตกับบริษัทประกันที่สหกรณ์
กําหนดตลอดอายุสัญญาเงินกู้ สมาชิกรายหน่ึง ๆ จะคํ้าประกันสมาชิกท่ีเข้าโครงการประกันฯได้ไม่เกิน  3  ราย ทั้งน้ี  
ไม่นับรวมการคํ้าประกันตามข้อ 1.2.1 
 3.6 สมาชิกต้ังแต่เลขท่ี 057394 เป็นต้นไป สอ.กสท. สงวนสิทธิการค้ําประกัน โดยให้ค้ําประกันสมาชิก
ต้ังแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปเท่านั้น และไม่ให้ค้ําประกันสมาชิกที่มีเลขที่ก่อนหน้านี้ 
 3.7 ผู้กู้ก็ดีหรือผู้คํ้าประกันก็ดีต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการ 
หรืองานประจําตามข้อบังคับ ข้อ 32(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชําระหน้ีซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ 
ให้เสร็จส้ินเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับข้อ 44 และมีหลักทรัพย์คํ้าประกันคุ้มมูลหน้ี  
ให้ผู้กู้จัดหาผู้คํ้าประกันแทนตนแล้วเลือกใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหน่ึงตามข้อ 1.2.1 –  3.1.2  
              3.8 สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะนําเบ้ียประกันรายปีที่บริษัทประกันภัยเรียกเก็บในปีที่ 2 เป็นต้นไปรวมเข้าเป็นยอดหน้ี 
เงินกู้ของแต่ละปีจนกว่าหน้ีจะได้รับการชําระเสร็จส้ิน 
 

 4. สมาชิกที่ได้รับเงินกู้สามัญไปแล้ว จะยื่นกู้ใหม่ได้ต้องชําระหน้ีเงินกู้เดิมแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดติดต่อกัน 
หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
   5. จํานวนเงินกู้สามัญกรณีใช้บุคคลคํ้าประกันให้ผ่อนชําระหน้ีได้ไม่เกิน 144 งวด แต่และไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์ หรือ 
ครบเกษียณอายุ หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
   6. จํานวนเงินกู้สามัญกรณีใช้หลักประกันอื่นที่ไม่ใช่บุคคลคํ้าประกันให้ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 240 งวด 
   7. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและอัตราเบี้ยประกันให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
   8. ผู้กู้ที่ลาออกจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ /หรือผู้กู้สูงอายุ และ/หรือผู้กู้ที่มีหมายบังคับคดีของศาลจะต้องให้ผู้คํ้าประกัน 
ทําบันทึกรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กู้และขอยืนยันการค้ําประกันเงินกู้ตามแบบบันทึกของ สอ.กสท. พร้อมแนบ 
สําเนาบัตรประจําตัว (ลงลายมือช่ือรับรองสําเนา) ของผู้คํ้าประกันทุกกรณี  
   9. ต้องทําหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องจํานวน 2 ฉบับ แนบมาพร้อมกับคําขอกู้ทุกครั้ง  
  10. ผู้กู้ที่มีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสลงชื่อในบันทึกการให้สัตยาบันของคู่สมรสมาด้วย พร้อมแนบสําเนาทะเบียนสมรสพร้อมกับ 
ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาฯ โดยผู้กู้และคู่สมรสในฉบับเดียวกัน 
 11. ผู้คํ้าประกันที่มีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสลงชื่อในบันทึกการให้สัตยาบันคู่สมรสด้วย 

174

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด



 
 
 12. เงินคงเหลือ ผู้กู้เงินสามัญทุกวงเงินต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายในใบแจ้งเงินเดือน/ค่าจ้าง (สลิปเงินเดือน)  
รวมถึงงวดผ่อนชําระของเงินกู้ตามประกาศนี้แล้วไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือน ยกเว้นสมาชิกผู้เกษียณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            คําแนะนําในการย่ืนกู้สามัญ 
 

1. กรอกแบบเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนด้วยลายมือตัวบรรจง อ่านง่าย เช่น ชื่อ- นามสุกล เลขสมาชิก สังกัด      
จํานวนเงินที่ขอกู้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร พร้อมลงลายมือช่ือผู้กู้ ผู้คํ้าประกัน คู่สมรสและพยานให้ครบถ้วน (พยานต้องเป็นสมาชิก) 

2. การลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) 
2.1 การลงลายมือช่ือ (ลายเซ็น) ของผู้กู้และผู้คํ้าประกันในเอกสารประกอบการกู้เงินสามัญได้แก่คําขอกู้เงินสามัญ  

หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง หนังสือยินยอม (ผู้กู้และผู้คํ้าประกัน) หนังสือสัญญาคํ้าประกันเงินกู้สามัญ  
และสําเนาบัตรของผู้กู้และผู้คํ้าประกัน สําเนาทะเบียนบ้านและเอกสารอื่นๆ ให้ลงลายมือชื่อ(ลายเซ็น) ให้เหมือนกันทุกแห่ง  
และตรงกับลายมือชื่อในบัตรประจําตัว 

2.2 การลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ของผู้บังคับบัญชาผู้กู้ในใบคําขอกู้เงินสามัญ (ด้านหลัง) และคํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
ในหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องควรเป็นผู้บังคับบัญชาคนเดียวกัน และผู้ให้คํารับรองในฐานะผู้บังคับบัญชากับพยานต้องไม่เป็น 
บุคคลเดียวกัน 

2.3 ผู้กู้ที่มีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสลงชื่อในบันทึกการให้สัตยาบันคู่สมรสด้วย พร้อมแนบสําเนาทะเบียนสมรสพร้อม         
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนา ฯ โดยผู้กู้และคู่สมรสในฉบับเดียวกันด้วย 

2.4 ผู้คํ้าประกันที่มีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสลงชื่อในบันทึกการให้สัตยาบันคู่สมรสด้วย 
2.5 หากตรวจพบว่าผู้ใดลงลายมือช่ือปลอมในเอกสาร มีความผิดและต้องรับโทษทางอาญา 

    3.บัตรประจําตัว (ยังไม่หมดอายุ) 
          3.1 กรณีที่ผู้กู้หรือผู้คํ้าประกันใช้บัตรประจําตัวที่มีลายมือชื่อ (ลายเซ็น) บนบัตรมาเป็นหลักฐานประกอบ      
การยื่นกู้ลายมือชื่อ(ลายเซ็น) ในบัตรจะต้องชัดเจนและเป็นลายมือชื่อ(ลายเซ็น) เดียวกันกับในเอกสารการกู้ทุกฉบับ 
          3.2 กรณีที่ไม่มีบัตรประจําตัวสมาชิก ให้ใช้บัตรประจําตัวพนักงานหรือบัตรประจําตัวประชาชน 

ค�าแนะน�าในการยื่นกู้เงินสามัญ

 
 
 ใบอนุญาตขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้โดยอนุโลม  
         ในการกู้เงินสามัญ ทั้งผู้กู้และผู้คํ้าประกันจะต้องแนบบัตรประจําตัว (ตัวจริง) ตามข้อ 3.1 หรือ 3.2  และ 

            สําเนาบัตรประจําตัวนั้นพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และ สอ.กสท. จะส่งคืนบัตร (ตัวจริง) ให้แก่ผู้กู้เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว 
    4. แนบสลิปเงินเดือนตัวจริง หรือสําเนาที่ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง 
    5. เอกสารคําขอกู้เงิน สัญญากู้เงิน และสัญญาค้ําประกันจะต้องไม่มีรอยลบ ขูด ขีดฆ่า ใด ๆ ทั้งสิ้น 
    6. ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนจัดส่งให้ สอ.กสท. 
 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกเงินกู้สามัญ 
                                 หมายเลขโทรศัพท ์0-2104- 4344 ต่อ 1201- 1208 โทรสาร 0- 2104- 4227 
หมายเลขโทรศพัท์  หัวหน้าแผนกเงินกู้สามัญ                     063 2046033  - 6035 
 เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง   (หน้าเคาน์เตอร์)                                  063 2046039  -  6041 
   เจ้าหน้าที่ประจําเขต  1  2 และเขต  9                                  063 2046042  
 เจ้าหน้าที่ประจําเขต  3  6 และเขต 10 (รหัสขึ้นต้นด้วย 3)        063 2046037 
    เจ้าหน้าที่ประจําเขต  4  8 และเขต 10 (รหัสขึ้นต้นด้วย 4)         063 2046038             
       เจ้าหน้าที่ประจําเขต  5  7 และรหัสไปรษณีย์ 48000-49160       063 2046036 

 
 
 ใบอนุญาตขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้โดยอนุโลม  
         ในการกู้เงินสามัญ ทั้งผู้กู้และผู้คํ้าประกันจะต้องแนบบัตรประจําตัว (ตัวจริง) ตามข้อ 3.1 หรือ 3.2  และ 

            สําเนาบัตรประจําตัวนั้นพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และ สอ.กสท. จะส่งคืนบัตร (ตัวจริง) ให้แก่ผู้กู้เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว 
    4. แนบสลิปเงินเดือนตัวจริง หรือสําเนาที่ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง 
    5. เอกสารคําขอกู้เงิน สัญญากู้เงิน และสัญญาค้ําประกันจะต้องไม่มีรอยลบ ขูด ขีดฆ่า ใด ๆ ทั้งสิ้น 
    6. ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนจัดส่งให้ สอ.กสท. 
 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกเงินกู้สามัญ 
                                 หมายเลขโทรศัพท ์0-2104- 4344 ต่อ 1201- 1208 โทรสาร 0- 2104- 4227 
หมายเลขโทรศพัท์  หัวหน้าแผนกเงินกู้สามัญ                     063 2046033  - 6035 
 เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง   (หน้าเคาน์เตอร์)                                  063 2046039  -  6041 
   เจ้าหน้าที่ประจําเขต  1  2 และเขต  9                                  063 2046042  
 เจ้าหน้าที่ประจําเขต  3  6 และเขต 10 (รหัสขึ้นต้นด้วย 3)        063 2046037 
    เจ้าหน้าที่ประจําเขต  4  8 และเขต 10 (รหัสขึ้นต้นด้วย 4)         063 2046038             
       เจ้าหน้าที่ประจําเขต  5  7 และรหัสไปรษณีย์ 48000-49160       063 2046036 

ค�ำขอกู้เงินสำมัญ
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1. ยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ให้ใช้แบบค�าขอและหนังสือ

สัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินฉบับใหม่ตามที่ สอ.กสท.ก�าหนด (แบบ สอ.58-301 ด้านหลัง สอ.62-302) และ 

ให้ยกเลกิแบบหนงัสอืสญัญากู้เงินฉบับเดมิ ท้ังน้ีเพือ่ให้สอดคล้องกบักฎหมายใหม่ และให้ใช้บันทกึขอส่งเงนิต้น 

และให้หักเงินประจ�าเดือนช�าระหนี้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (แบบ สอ.58-303)  (กรณีจะส่งเงินต้นรายเดือน) หนังสือ

มอบฉันทะรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (แบบ สอ.58-304) ตามแบบพิมพ์ของ สอ.กสท. เท่านั้น

2. ต้องเป็นสมาชิกหรอืส่งค่าหุ้นแล้ว 1 เดอืน จงึจะมสิีทธกิูเ้งนิเพือ่เหตฉุกุเฉนิได้ตามหลกัเกณฑ์ ดงันี้

			2.1	สมาชิกเลขที่ไม่เกิน	53611	กู้ได้ไม่เกินสิบสองเท่าของเงินได้รายเดือนสูงสุด	1,000,000	บาท

			2.2	สมาชิกใหม่ตั้งแต่เลขที่	53612	เป็นต้นไป	กู้ได้ไม่เกินสิบสองเท่าของเงินได้รายเดือน	และให้อยู่

ในหลักเกณฑ์ดังนี้

	 	 2.2.1	เป็นสมาชิก		1		เดือน		แต่ไม่ถึง	12	เดือน			กู้ได้ไม่เกิน				50,000.00	บาท

	 	 2.2.2	เป็นสมาชิก	12		เดือน		แต่ไม่ถึง	24	เดือน			กู้ได้ไม่เกิน		100,000.00	บาท

	 	 2.2.3	เป็นสมาชิก	24		เดือน		แต่ไม่ถึง	36	เดือน			กู้ได้ไม่เกิน		200,000.00	บาท

	 	 2.2.4	เป็นสมาชิก	36		เดือน		แต่ไม่ถึง	48	เดือน			กู้ได้ไม่เกิน		300,000.00	บาท

	 	 2.2.5	เป็นสมาชิก	48		เดือน		แต่ไม่ถึง	60	เดือน			กู้ได้ไม่เกิน		400,000.00	บาท

	 	 2.2.6	เป็นสมาชิก	60		เดือน			 								 กู้ได้ไม่เกิน		500,000.00	บาท

		2.3	สมาชกิใหม่ตัง้แต่เลขที	่057394	เป็นต้นไป	สอ.กสท.	สงวนสทิธิก์ารค�า้ประกนั	โดยให้				ค�้าประกนั

สมาชิกตั้งแต่เลขที่	057394	เป็นต้นไปเท่านั้น	และไม่ค�้าสมาชิกที่มีเลขก่อนหน้านี้

3.	กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินรวมกับเงินกู้สามัญ	(ถ้ามี)	ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นไม่ต้องใช้บุคคล	ที่เป็น

สมาชิกหรือหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน	 กรณีที่ผู้กู้ได้กู้เงินประเภทอ่ืนท่ีวงเงินไม่เกินค่าหุ้นไปแล้วน้ันจะต้องแจ้ง

ให้ผู้ค�้าประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินท�าบันทึกรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กู้และขอยืนยันการค�้าประกันเงินกู้

เพื่อเหตุฉุกเฉิน

4.	กู้เงินเกินกว่าร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นที่มีอยู่จะต้องมีผู้ค�้าประกัน	1	คน	พร้อมแนบส�าเนาบัตรประจ�า

ตัวของผู้ค�้าประกันจ�านวน	1	ฉบับ

5.	ผู้กู้ที่ลาออกจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้ถือปฏิบัติตามประกาศที่คณะกรรมการก�าหนด

6.	สมาชกิคนหนึง่สามารถค�า้ประกันเงนิกู้เพือ่เหตฉุกุเฉนิได้หนึง่ราย		เว้นแต่	สมาชกิรายใด				ทีต้่องรบั

ข้อควรทราบเกี่ยวกับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
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ผดิตามสญัญาค�า้ประกนัเงนิกูเ้พือ่เหตฉุกุเฉินและอยูร่ะหว่างผ่อนช�าระหนีใ้นฐานะผูค้�า้ประกนั	หรอืมภีาระผกูพนั

หนีใ้นฐานะผู้ค�า้ประกนัเงนิกูเ้พ่ือเหตฉุกุเฉนิทีผู่กู้ถ้กูให้ออกจากการเป็นสมาชกิได้เข้ารบัสภาพหนีต่้อสหกรณ์และ

อยู่ในระหว่างผู้กู้ถูกให้ออกจากสมาชิกนั้นผ่อนช�าระหนี้ของตนเองให้สมาชิก		รายนั้นเข้าค�้าประกันเงินกู้เพื่อเหตุ

ฉุกเฉินได้อีกเพียงหนึ่งราย

7.	เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน	(สีฟ้า)

			7.1	ค�าขอหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินสีฟ้า	(แบบ	สอ.58-301	ด้านหลัง	สอ.	62-302)

			7.2	บันทึกขอส่งเงินต้นและให้หักเงินประจ�าเดือนช�าระหนี้เพื่อเหตุฉุกเฉิน		(แบบ	สอ.58-303)

	 	 	 7.3	 ส�าเนาบัตรสมาชิก	 สอ.กสท./บัตรประจ�าตัวประชาชน	 /ใบอนุญาตขับรถ	 /บัตรประจ�าตัว						

พนักงาน	/บัตรข้าราชการ	ของผู้กู้ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองส�าเนา	จ�านวน	1	ฉบับ

			7.4	ส�าเนาบตัรสมาชกิ	สอ.กสท./บัตรประจ�าตวัประชาชน	/	ใบอนญุาตขบัรถ	/บตัรประจ�าตวัพนกังาน/

บัตรข้าราชการ	ของผู้ค�้าประกันที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองส�าเนา	จ�านวน	1	ฉบับ

			7.5	ส�าเนาสลิปเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนล่าสุดพร้อมรับรองส�าเนาโดยผู้บังคับบัญชา	

จ�านวน	1	ฉบับ

			7.6	หนังสือขอยืนยันและรับทราบการค�้าประกันกรณีที่ผู้กู้ลาออกจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

			7.7	หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง	2	ฉบับ

			7.8	ส�าเนาหน้าสมุดเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	(กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชี)

			7.9	บันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต	หรือสัญญาเงินกู้สามัญ									

เพื่อการรวมหนี้	(กรณีผู้กู้มีสัญญาเงินกู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต	หรือสัญญาเงินกู้เพื่อการรวมหนี้)

สมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ สอ.กสท. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
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ค�าแนะน�าในการยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

1. กรอกแบบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนด้วยลายมือตัวบรรจง อ่านง่าย เช่น ช่ือ	 –	 นามสกุล	 

เลขสมาชิก	สังกัด	จ�านวนเงินที่ขอกู้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร	ฯลฯ	พร้อมลงลายมือชื่อผู้กู้	ผู้ค�้าประกัน	และพยาน

ให้ครบถ้วน

2. การลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น)

 2.1 การลงลายมือช่ือ (ลายเซ็น) ของผู้กู้หรือของผู้ค�้าประกันในเอกสารประกอบการกู้เงิน   

ต้องเป็นลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) เดียวกันทุกฉบับ

    2.2 ลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ของผู้บังคับบัญชาผู้กู้ผู้ให้ค�ารับรองในฐานะผู้บังคับบัญชากับพยาน 

ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

	 2.3	หากตรวจพบว่าผู้ใดลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร	มีความผิดและต้องรับโทษทางอาญา

3. บัตรประจ�าตัว	(ยังไม่หมดอายุ)

	 	 	 	 3.1	 กรณีที่ผู้กู้หรือผู้ค�้าประกันใช้บัตรประจ�าตัวท่ีมีลายมือช่ือ	 (ลายเซ็น)	 บนบัตรมาเป็นหลักฐาน

ประกอบการยื่นกู้เงิน	ลายมือช่ือ (ลายเซ็น) ในบัตรจะต้องชัดเจนและเป็นลายมือชื่อ (ลายเซ็น) เดียวกัน 

กับในเอกสารการกู้ทุกฉบับ

	 	 	 	 3.2	 กรณีที่ไม่มีบัตรประจ�าตัวสมาชิก	 ให้ใช้บัตรประจ�าตัวพนักงาน	หรือบัตรประจ�าตัวประชาชน	 

หรือใบอนุญาตขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้โดยอนุโลม

4. เอกสารค�าขอกู้เงิน สัญญากู้เงิน และสัญญาค�้าประกัน จะต้องไม่มีรอยลบ ขูด ขีดฆ่า ใดๆ ทั้งสิ้น

5. ห้ามกู้เกินสิทธิของตนโดยเด็ดขาด

6. ตรวจเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนจัดส่งให้ สอ.กสท.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2104-4344 ต่อ 1301 – 1305 หรือ 0-2831-3828 

โทรสาร 0-2104-4227

หมายเลขโทรศัพท์  หัวหน้ำแผนกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  063 2046046

 เจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำง (หน้ำเคำน์เตอร์)  063 2046048

   063 2046049

   063 2046051

 เจ้ำหน้ำที่ส่วนภูมิภำค  063 2046047

   063 2046050
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ข้อควรทราบเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษ
                                     

ข้อควรทราบเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษ 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ 

1. ผู้ยื่นกู้ต้องเป็นสมาชิกใน สอ.กสท. โดยได้ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นให้แก่ สอ.กสท. แล้ว 

2. สมาชิกท่ีมีหนี้เงินกู้สามัญมีสิทธิกู้เงินกู้พิเศษได้อีก 1 สัญญา 

3. สมาชิกกู้เงินพิเศษแล้วและประสงค์จะยื่นกู้ใหม่ต้องผ่อนช าระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 1 ใน 4           
ของจ านวนงวดทั้งหมด 

4. ผู้กู้ต้องมีรายได้คงเหลือเมื่อหักหนี้อ่ืนรวมกับเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้พิเศษแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า          
ของเงินเดือน หรือไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท สุดแต่จ านวนใดน้อยกว่าให้ใช้จ านวนนั้น 

5. วงเงินกู้ และการผ่อนช าระ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

        5.1  กู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ วงเงินกู้ไม่เกิน 8,000,000.00 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 360 งวด 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการผ่อนช าระจะต้องไม่เกินอายุ 75 ปีบริบูรณ์ของผู้กู้ ได้แก่ 

- กู้เพ่ือก่อสร้างหรือซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ต่อเติมปรับปรุงอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดิน 

- กู้เพ่ือไถ่ถอนจ านอง ขายฝากไว้ ณ ส านักงานที่ดิน เพื่อจะได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและ/หรือคู่สมรส 

        5.2  กู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ วงเกินกู้ไม่เกิน 4,000,000.00 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 150 งวด                
และระยะเวลาผ่อนช าระจะต้องไม่เกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์ของผู้กู้ 

  - ผู้กู้จะต้องออกทุนเองอย่างน้อย 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมด 

       5.3  กู้เพื่อซ้ือยานพาหนะ วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000.00 บาท 

  - ส าหรับรถใหม่ผ่อนช าระไม่เกิน 120 งวด 

  - ส าหรับรถเก่าผ่อนช าระไม่เกิน 80 งวด 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการผ่อนช าระจะต้องไม่เกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์ของผู้กู้ 

6. หลักประกันเงินกู้เพิเศษ 

      6.1  กู้พิเศษรวมกับเงินกู้ประเภทอ่ืน (ถ้ามี) แล้วไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้น ไม่ต้องใช้อสังหาริมทรัพย์
หรือ พันธบัตร หรือเงินฝาก สอ.กสท. เป็นหลักประกัน 

       6.2  อสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดจากภาระจ านองของผู้กู้ และ / หรือคู่สมรส 

ข้อควรทราบเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษ 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ 

1. ผู้ยื่นกู้ต้องเป็นสมาชิกใน สอ.กสท. โดยได้ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นให้แก่ สอ.กสท. แล้ว 

2. สมาชิกท่ีมีหนี้เงินกู้สามัญมีสิทธิกู้เงินกู้พิเศษได้อีก 1 สัญญา 

3. สมาชิกกู้เงินพิเศษแล้วและประสงค์จะยื่นกู้ใหม่ต้องผ่อนช าระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 1 ใน 4           
ของจ านวนงวดทั้งหมด 

4. ผู้กู้ต้องมีรายได้คงเหลือเมื่อหักหนี้อ่ืนรวมกับเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้พิเศษแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า          
ของเงินเดือน หรือไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท สุดแต่จ านวนใดน้อยกว่าให้ใช้จ านวนนั้น 

5. วงเงินกู้ และการผ่อนช าระ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

        5.1  กู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ วงเงินกู้ไม่เกิน 8,000,000.00 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 360 งวด 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการผ่อนช าระจะต้องไม่เกินอายุ 75 ปีบริบูรณ์ของผู้กู้ ได้แก่ 

- กู้เพ่ือก่อสร้างหรือซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ต่อเติมปรับปรุงอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดิน 

- กู้เพ่ือไถ่ถอนจ านอง ขายฝากไว้ ณ ส านักงานที่ดิน เพื่อจะได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและ/หรือคู่สมรส 

        5.2  กู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ วงเกินกู้ไม่เกิน 4,000,000.00 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 150 งวด                
และระยะเวลาผ่อนช าระจะต้องไม่เกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์ของผู้กู้ 

  - ผู้กู้จะต้องออกทุนเองอย่างน้อย 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมด 

       5.3  กู้เพื่อซ้ือยานพาหนะ วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000.00 บาท 

  - ส าหรับรถใหม่ผ่อนช าระไม่เกิน 120 งวด 

  - ส าหรับรถเก่าผ่อนช าระไม่เกิน 80 งวด 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการผ่อนช าระจะต้องไม่เกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์ของผู้กู้ 

6. หลักประกันเงินกู้เพิเศษ 

      6.1  กู้พิเศษรวมกับเงินกู้ประเภทอ่ืน (ถ้ามี) แล้วไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้น ไม่ต้องใช้อสังหาริมทรัพย์
หรือ พันธบัตร หรือเงินฝาก สอ.กสท. เป็นหลักประกัน 

       6.2  อสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดจากภาระจ านองของผู้กู้ และ / หรือคู่สมรส 179
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      6.3 กรณีหลักประกันตามข้อ 6.2 ไม่พอ ให้น าอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอ่ืนอันปลอดจากภาระจ านองมา
เป็นหลักประกันเพ่ิมได้อีก 

      6.4  สอ.กสท. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ไม่เกินอัตราร้อยละเก้าสิบของราคาประเมินทางราชการ 

      6.5  สิ่งปลูกสร้างที่น ามาจ านองเป็นประกันเงินกู้พิเศษ ผู้กู้จะต้องท าประกันอัคคีภัย 

      6.6 พันธบัตรรัฐบาล หรือเงินฝากกับ สอ.กสท. 

7. การออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพ่ือให้สมาชิกน าไปลดหย่อนภาษีนั้น สอ.กสท. จะปฏิบัติตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 165, 166 และ 167 โดยจะออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามสัญญา  
กู้ยืมเงินเพ่ือซื้อ เช่าซื้ออาคาร อาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด หรือเพ่ือสร้างอาคารใช้อยู่อาศัยบนที่ดินตนเอง    
หรือบนที่ดินตนเองที่มีสิทธิครอบครอง 

เอกสารประกอบการยื่นกู้เงินพิเศษ 

1. ใบค าขอกู้เงินพิเศษ 
2. ใบแจ้งเงินเดือน / ค่าจ้าง (สลิปเงินเดือน) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้กู้และคู่สมรส 
5. ส าเนาโฉนดที่ดิน /น.ส. 3 ก. (ด้านหน้าและด้านหลัง) พร้อมหนังสือประเมินราคาทางราชการ 
6. หนังสือยินยอมให้คู่สมรสท านิติกรรม 
7. หลักทรัพย์ค้ าประกันหากเป็นสิ่งปลูกสร้างให้แนบภาพถ่ายจ านวน 3 รูป 
8.  ส าหรับสมาชิกที่เกษียณจะต้องมีรายได้ของตนเองจากเงินบ านาญ และหรือรายได้อ่ืนๆ หรือรายได้ 

ของบุคคลในครอบครัวแสดงประกอบการพิจารณา 
9. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) 

 
 การขอกู้เงินเพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดิน / ซื้อที่ดิน / ห้องชุด แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. แบบบ้าน /ห้องชุด/ อาคารที่จะซื้อ 
2. หนังสือสัญญาจะซื้อจะชาย หรือใบเสนอราคา 
3. สัญญาซื้อขายจากส านักงานที่ดิน 

 
 การขอกู้เงินเพื่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการก่อสร้าง 
2. แบบพิมพ์เขียว 
3. ราคาประเมินการก่อสร้างอาคารและสัญญาว่าจ้าง / ใบเสนอราคา 

 

ข้อควรทราบเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษ 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ 

1. ผู้ยื่นกู้ต้องเป็นสมาชิกใน สอ.กสท. โดยได้ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นให้แก่ สอ.กสท. แล้ว 

2. สมาชิกท่ีมีหนี้เงินกู้สามัญมีสิทธิกู้เงินกู้พิเศษได้อีก 1 สัญญา 

3. สมาชิกกู้เงินพิเศษแล้วและประสงค์จะยื่นกู้ใหม่ต้องผ่อนช าระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 1 ใน 4           
ของจ านวนงวดทั้งหมด 

4. ผู้กู้ต้องมีรายได้คงเหลือเมื่อหักหนี้อ่ืนรวมกับเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้พิเศษแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า          
ของเงินเดือน หรือไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท สุดแต่จ านวนใดน้อยกว่าให้ใช้จ านวนนั้น 

5. วงเงินกู้ และการผ่อนช าระ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

        5.1  กู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ วงเงินกู้ไม่เกิน 8,000,000.00 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 360 งวด 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการผ่อนช าระจะต้องไม่เกินอายุ 75 ปีบริบูรณ์ของผู้กู้ ได้แก่ 

- กู้เพ่ือก่อสร้างหรือซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ต่อเติมปรับปรุงอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดิน 

- กู้เพ่ือไถ่ถอนจ านอง ขายฝากไว้ ณ ส านักงานที่ดิน เพื่อจะได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและ/หรือคู่สมรส 

        5.2  กู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ วงเกินกู้ไม่เกิน 4,000,000.00 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 150 งวด                
และระยะเวลาผ่อนช าระจะต้องไม่เกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์ของผู้กู้ 

  - ผู้กู้จะต้องออกทุนเองอย่างน้อย 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมด 

       5.3  กู้เพื่อซ้ือยานพาหนะ วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000.00 บาท 

  - ส าหรับรถใหม่ผ่อนช าระไม่เกิน 120 งวด 

  - ส าหรับรถเก่าผ่อนช าระไม่เกิน 80 งวด 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการผ่อนช าระจะต้องไม่เกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์ของผู้กู้ 

6. หลักประกันเงินกู้เพิเศษ 

      6.1  กู้พิเศษรวมกับเงินกู้ประเภทอ่ืน (ถ้ามี) แล้วไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้น ไม่ต้องใช้อสังหาริมทรัพย์
หรือ พันธบัตร หรือเงินฝาก สอ.กสท. เป็นหลักประกัน 

       6.2  อสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดจากภาระจ านองของผู้กู้ และ / หรือคู่สมรส 
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ข้อควรทราบเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษ 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ 

1. ผู้ยื่นกู้ต้องเป็นสมาชิกใน สอ.กสท. โดยได้ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นให้แก่ สอ.กสท. แล้ว 

2. สมาชิกท่ีมีหนี้เงินกู้สามัญมีสิทธิกู้เงินกู้พิเศษได้อีก 1 สัญญา 

3. สมาชิกกู้เงินพิเศษแล้วและประสงค์จะยื่นกู้ใหม่ต้องผ่อนช าระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 1 ใน 4           
ของจ านวนงวดทั้งหมด 

4. ผู้กู้ต้องมีรายได้คงเหลือเมื่อหักหนี้อ่ืนรวมกับเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้พิเศษแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า          
ของเงินเดือน หรือไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท สุดแต่จ านวนใดน้อยกว่าให้ใช้จ านวนนั้น 

5. วงเงินกู้ และการผ่อนช าระ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

        5.1  กู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ วงเงินกู้ไม่เกิน 8,000,000.00 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 360 งวด 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการผ่อนช าระจะต้องไม่เกินอายุ 75 ปีบริบูรณ์ของผู้กู้ ได้แก่ 

- กู้เพ่ือก่อสร้างหรือซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ต่อเติมปรับปรุงอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดิน 

- กู้เพ่ือไถ่ถอนจ านอง ขายฝากไว้ ณ ส านักงานที่ดิน เพื่อจะได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและ/หรือคู่สมรส 

        5.2  กู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ วงเกินกู้ไม่เกิน 4,000,000.00 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 150 งวด                
และระยะเวลาผ่อนช าระจะต้องไม่เกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์ของผู้กู้ 

  - ผู้กู้จะต้องออกทุนเองอย่างน้อย 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมด 

       5.3  กู้เพื่อซ้ือยานพาหนะ วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000.00 บาท 

  - ส าหรับรถใหม่ผ่อนช าระไม่เกิน 120 งวด 

  - ส าหรับรถเก่าผ่อนช าระไม่เกิน 80 งวด 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการผ่อนช าระจะต้องไม่เกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์ของผู้กู้ 

6. หลักประกันเงินกู้เพิเศษ 

      6.1  กู้พิเศษรวมกับเงินกู้ประเภทอ่ืน (ถ้ามี) แล้วไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้น ไม่ต้องใช้อสังหาริมทรัพย์
หรือ พันธบัตร หรือเงินฝาก สอ.กสท. เป็นหลักประกัน 

       6.2  อสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดจากภาระจ านองของผู้กู้ และ / หรือคู่สมรส 

 

 การขอกู้เงินเพื่อซ่อมแซม/ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร หรือต่อเติมอาคาร 
2. แบบพิมพ์เขียว 
3. รายละเอียดการซ่อมแซม/ต่อเติม 
4. สัญญาว่าจ้าง/ใบเสนอราคาว่าจ้าง 

 
 การขอกู้เงินเพื่อไถ่ถอนจ านอง แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ส าเนาหนังสือจ านองที่ดินเป็นประกัน 
2. เอกสารแสดงวงเงินกู้ค้างช าระที่จะไถ่ถอน 
3. สัญญากู้เงิน 

 
 การขอกู้เงินเพื่อซื้อรถยนต์ แนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. แบบรถยนต์พร้อมราคา 
2. สัญญาการซื้อจากบริษัท/ใบเสนอขาย 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ขาย (ส าหรับรถเก่า) 

 
 การขอกู้เงินเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ แนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย 
2. แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ 
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      6.3 กรณีหลักประกันตามข้อ 6.2 ไม่พอ ให้น าอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอ่ืนอันปลอดจากภาระจ านองมา
เป็นหลักประกันเพ่ิมได้อีก 

      6.4  สอ.กสท. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ไม่เกินอัตราร้อยละเก้าสิบของราคาประเมินทางราชการ 

      6.5  สิ่งปลูกสร้างที่น ามาจ านองเป็นประกันเงินกู้พิเศษ ผู้กู้จะต้องท าประกันอัคคีภัย 

      6.6 พันธบัตรรัฐบาล หรือเงินฝากกับ สอ.กสท. 

7. การออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพ่ือให้สมาชิกน าไปลดหย่อนภาษีนั้น สอ.กสท. จะปฏิบัติตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 165, 166 และ 167 โดยจะออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามสัญญา  
กู้ยืมเงินเพ่ือซื้อ เช่าซื้ออาคาร อาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด หรือเพ่ือสร้างอาคารใช้อยู่อาศัยบนที่ดินตนเอง    
หรือบนที่ดินตนเองที่มีสิทธิครอบครอง 

เอกสารประกอบการยื่นกู้เงินพิเศษ 

1. ใบค าขอกู้เงินพิเศษ 
2. ใบแจ้งเงินเดือน / ค่าจ้าง (สลิปเงินเดือน) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้กู้และคู่สมรส 
5. ส าเนาโฉนดที่ดิน /น.ส. 3 ก. (ด้านหน้าและด้านหลัง) พร้อมหนังสือประเมินราคาทางราชการ 
6. หนังสือยินยอมให้คู่สมรสท านิติกรรม 
7. หลักทรัพย์ค้ าประกันหากเป็นสิ่งปลูกสร้างให้แนบภาพถ่ายจ านวน 3 รูป 
8.  ส าหรับสมาชิกที่เกษียณจะต้องมีรายได้ของตนเองจากเงินบ านาญ และหรือรายได้อ่ืนๆ หรือรายได้ 

ของบุคคลในครอบครัวแสดงประกอบการพิจารณา 
9. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) 

 
 การขอกู้เงินเพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดิน / ซื้อที่ดิน / ห้องชุด แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. แบบบ้าน /ห้องชุด/ อาคารที่จะซื้อ 
2. หนังสือสัญญาจะซื้อจะชาย หรือใบเสนอราคา 
3. สัญญาซื้อขายจากส านักงานที่ดิน 

 
 การขอกู้เงินเพื่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการก่อสร้าง 
2. แบบพิมพ์เขียว 
3. ราคาประเมินการก่อสร้างอาคารและสัญญาว่าจ้าง / ใบเสนอราคา 

 

 

 การขอกู้เงินเพื่อซ่อมแซม/ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร หรือต่อเติมอาคาร 
2. แบบพิมพ์เขียว 
3. รายละเอียดการซ่อมแซม/ต่อเติม 
4. สัญญาว่าจ้าง/ใบเสนอราคาว่าจ้าง 

 
 การขอกู้เงินเพื่อไถ่ถอนจ านอง แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ส าเนาหนังสือจ านองที่ดินเป็นประกัน 
2. เอกสารแสดงวงเงินกู้ค้างช าระที่จะไถ่ถอน 
3. สัญญากู้เงิน 

 
 การขอกู้เงินเพื่อซื้อรถยนต์ แนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. แบบรถยนต์พร้อมราคา 
2. สัญญาการซื้อจากบริษัท/ใบเสนอขาย 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ขาย (ส าหรับรถเก่า) 

 
 การขอกู้เงินเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ แนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย 
2. แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ 
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ข้อควรทราบเกี่ยวกับการฝาก – ถอนเงิน

การเปิดบัญชีเงินฝาก

	 1.	กรอกแบบค�าขอเปิดบัญชี	พร้อมแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

	 2.	ให้ตัวอย่างลายมือชื่อ

	 3.	กรอกใบฝากเงินระบุจ�านวนเงินที่ขอเปิดบัญชี

	 4.	สมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดให้ด�าเนินการตามข้างต้นแล้วจัดส่งเอกสารพร้อมน�าส่งเงินฝากให้	สอ.กสท.

	 5.	สอ.กสท.	จะมอบสมุดคู่ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐาน	บัญชีละ	1	เล่ม

  สมุดคูฝ่าก	เป็นเอกสารทีต้่องเกบ็รกัษาไว้ในท่ีปลอดภยั	หากสญูหายให้ด�าเนนิการแจ้งความต่อ 

เจ้าพนักงานต�ารวจ	แล้วน�าใบแจ้งความมาติดต่อ	สอ.กสท.	และเสียค่าธรรมเนียมการออกสมุดเล่มใหม่	 เล่มละ	

20	บาท

การฝากเงิน

 1.	ฝากเป็นเงินสด

	 2.	ฝากเป็นเช็คธนาคาร

	 3.	ฝากโดยการโอนผ่านธนาคาร

	 4.	ฝากผ่านระบบ	Mobile	Application	โดย	NEXT	(ธนาคารกรุงไทย)

	 5.	ฝากโดยธนาณัติ	และ	CA	POS

	 6.	ฝากโดยระบบหักเงินเดือนน�าเข้าบัญชีเงินฝาก

การถอนเงิน

 1.	สมาชิกเจ้าของบัญชีกรอกใบถอนเงินพร้อมมอบสมุดคู่ฝากให้เจ้าหน้าที่แผนกเงินฝาก

	 2.	แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือบัตรประจ�าตัวพนักงาน

	 3.	กรณทีีส่มาชกิเจ้าของบญัชไีม่ได้มาถอนด้วยตนเองให้ระบชุือ่ผูร้บัมอบอ�านาจในใบถอนเงนิให้เรยีบร้อย

	 4.	ให้ผูร้บัมอบอ�านาจแสดงบัตรประจ�าตวัผูร้บัมอบอ�านาจและบตัรประจ�าตวัผูม้อบอ�านาจตัวจรงิพร้อม

แนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวผู้รับมอบอ�านาจต่อเจ้าหน้าที่แผนกเงินฝาก

	 5.	กรณีมีการแก้ไขในใบถอนเงิน	สมาชิกเจ้าของบัญชีต้องลงลายมือชื่อก�ากับทุกแห่ง

	 6.	กรณนี�าฝากโดยเชค็ธนาคาร	สมาชกิจะถอนเงนิได้ต่อเมือ่	สอ.กสท.	เรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ได้เรยีบร้อย

แล้ว

	 7.	กรณีถอนเงินสดจ�านวนมากต้องแจ้งให้	สอ.กสท.	ทราบล่วงหน้า	(เกิน 3 แสนบาทขึ้นไปแจ้งล่วง

หน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง  เกินกว่า 5 แสนบาทแจ้งล่วงหน้า 1 วันท�าการ)  มิฉะนั้น	สอ.กสท.	อาจต้องจ่าย

เป็นเช็คธนาคารให้

	 8.	 กรณีไม่มาถอนเงินท่ี	 สอ.กสท.	 ให้สมาชิกเจ้าของบัญชีกรอกใบขอถอนเงิน	 และแจ้งความประสงค์

ขอรับเงินทางธนาณัติหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		โดยแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัว	ส�าเนา

หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร	(กรณีโอนเข้าบัญชีธนาคาร)	จัดส่งพร้อมสมุดคู่ฝากให้	สอ.กสท.	เพื่อด�าเนินการ
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วิธีการน�าส่งเงิน

 1.	น�าฝากเงินสด	หรือเช็คธนาคารที่เคาน์เตอร์แผนกเงินฝาก	สอ.กสท.	หลักสี่	ทุกวันท�าการ	ตั้งแต่เวลา	

8.30	–	15.30	น.

 กรณีน�าฝากเป็นเช็คธนาคาร	ให้สั่งจ่าย	“สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย	จ�ากัด”	โดย

ขีดคร่อมเฉพาะ	(A/C	payee	only)

	 2.	น�าฝากเงินกับเจ้าหน้าที่	สอ.กสท.	ณ	ปณศ.	บางรัก	แผนกธุรการ	ชั้น	3	ทุกวันพฤหัสบดี	ตั้งแต่เวลา	

10.00	–	12.00	น.

	 3.	น�าฝากเงินกับเจ้าหน้าที่	สอ.กสท.	ณ	ศูนย์โทรคมนาคม	นนทบุรี	ตึกโทรคมนาคม	1	ห้อง	116	ทุกวัน

พุธสัปดาห์ที่สองของเดือนตั้งแต่เวลา	10.00	–	12.00	น.

	 4.	น�าฝากเงินกับเจ้าหน้าที่	สอ.กสท.	ณ	ส�านักงาน		กสทช.	ตึกอ�านวยการ		ชั้น	5	ทุกวันพุธสัปดาห์ที่

สามของเดือน	ตั้งแต่เวลา	10.00	–	12.00	น.

	 5.	น�าฝากเงินทางธนาณัติสั่งจ่าย	“สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย	จ�ากัด”

	 6.	น�าฝากเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	/ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	/ธนาคาร

ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยใช้แบบฟอร์มการช�าระเงิน	(Bill	Payment)	และด�าเนินการ	ดังนี้

  กรอกรายละเอียด ดังต่อไปนี้

	 	 1)	กรอกชื่อ	–	นามสกุล		ให้ชัดเจนในช่อง	ชื่อ	–	สกุล		สมาชิก

	 	 2)	กรอกเลขสมาชิกในช่อง	(Ref.1)	โดยใส่เลขศูนย์น�าหน้าให้ครบทั้ง	6	หลัก

	 	 3)	กรอกรหสัวตัถุประสงค์การช�าระเงนิในช่อง	(Ref.2)	พร้อมเลขท่ีบญัชีเงินฝากของสหกรณ์	10	หลัก

	 	 4)	กรอกเบอร์โทรศพัท์ของสมาชกิในช่อง	(Ref.3)	กรณมีปัีญหา	สอ.กสท.	จะสามารถตดิต่อกลบัได้

	 	 5)	กรอกจ�านวนเงินเป็นตัวเลข	และเป็นตัวอักษรในช่องว่าง

	 7.	น�าแบบฟอร์มการช�าระเงนิ	(Bill	Payment)		ไปช�าระเงนิทีเ่คาน์เตอร์ธนาคารตามทีร่ะบุไว้ได้ทกุสาขา

ทั่วประเทศ

	 8.	 ธนาคารจะออกส�าเนาใบ	 Pay	 in	 Slip	 ให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน	 โปรดตรวจช่ือ	 –	 นามสกุล	 

เลขที่สมาชิก	จ�านวนเงิน	และวัตถุประสงค์การช�าระเงินให้ถูกต้อง

	 9.	แบบฟอร์ม	1	ใบ	ช�าระได้	1	รายการเท่านั้น

	 10.	สมาชกิผูฝ้ากเสยีค่าธรรมเนียมการโอนท้ังหมดเอง		ธ.กรงุไทย	7	บาทต่อรายการ	/	ธ.ธนชาต	10	บาท 

ต่อรายการ	/	ธ.ทหารไทย	5	บาทต่อรายการ	เม่ือด�าเนนิการเรยีบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่ง FAX ส�าเนาใบแจ้งการช�าระ

เงนิให้ สอ.กสท. แบบฟอร์มการช�าระเงิน		(Bill	Payment)		สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี	www.postcatsavings.com

	 11.	น�าฝากเงินผ่าน	Mobile	Application	โดย	NEXT	ธนาคารกรุงไทย	(ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน)

รายละเอียด	ดังต่อไปนี้	

	 	 1)	เข้าระบบ	NEXT	ธนาคารกรุงไทย

	 	 2)	เลือกจ่ายบิล
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	 	 3)	เลือกหมวดหมู่

	 	 4)	กรอกรหัส	7177	เลือก	“สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย	จ�ากัด”

	 	 5)	กรอกข้อมูลรายละเอียดการโอน

	 	 6)	จ่ายเงิน

	 การโอนเงินน�าฝาก	สอ.กสท.	ผ่านธนาคารถือปฏิบัติดังนี้

	 	 -	โอนเงินในวันท�าการวันจันทร์	–	ศุกร์	ระหว่างเวลา	8.30	–	15.30	น.	บันทึกรายการตาม 

วันที่โอนเงิน

	 	 -	โอนเงินในวันท�าการวันจันทร์	–	ศุกร์	นอกเวลาท�าการ	บันทึกรายการในวันท�าการถัดไป

	 	 -	โอนเงินในวันหยุดราชการ	บันทึกรายการในวันท�าการถัดไป

	 12.	น�าฝากเงินทาง	PAY	AT	POST		แจ้งชื่อ	–	นามสกุล		เลขสมาชิก		เลขที่บัญชีเงินฝาก	จ�านวนเงิน

ที่ขอฝาก	เสียค่าธรรมเนียม	10	-15	บาท	ต่อหนึ่งรายการ		(กทม. และปริมณฑลรายการละ 10 บาท / ต่าง

จังหวัดรายละ 15 บาท ส�าหรับวงเงินทุก 5 หมื่นบาท)

	 13.	น�าฝากเงินผ่านระบบหักเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อน�าเข้าบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์

เป็นประจ�าทุกเดือนดังนี้

	 	 13.1	แจ้งขอใช้บริการโดยกรอกแบบค�าขอ	และค�ายินยอมให้หักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงิน

ฝาก	ส่งให้แผนกเงินฝากเพื่อด�าเนินการ

	 	 13.2	 กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้บริการ	 ให้แจ้ง	 สอ.กสท.	 โดยกรอก 

รายละเอียดในแบบค�าขอ	และยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก	น�าส่งแผนกเงินฝากภายในวันที่	10	

ของทุกเดือน

	 	 13.3	 กรณีที่น�าส่งเงินมาไม่ครบตามจ�านวนท่ีเรียกเก็บ	 สอ.กสท.	 จะหักเงินเพื่อเข้าบัญชีเงิน

ฝากเป็นล�าดับสุดท้าย

	 	 13.4	 แบบค�าขอและค�ายินยอมขอรับได ้ ท่ีอาคาร	 สอ.กสท.	 หรือดาวน์โหลดได ้ ท่ี		 

www.postcatsavings.com

	 บัญชีเงินฝากที่ขาดการติดต่อ	/ไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา	1	ปี		และในวันที่	31	ธันวาคม	มียอดเงิน

คงเหลือไม่ถึง	100	บาท		สอ.กสท.	จะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี	100	บาท	โดยหักจากบัญชีเงินฝาก

      อัตราดอกเบี้ย

 ออมทรัพย์	 	 	 	 ร้อยละ	1.25	ต่อปี

 ออมทรัพย์พิเศษ 	 	 	 ร้อยละ	2.00	ต่อปี

 ประจ�า	ระยะเวลา	12	เดือน	 	 ร้อยละ	2.00	ต่อปี		(หักภาษี	15%	ของดอกเบี้ยรับ)

	 	 (ฝากประจ�า	12	เดือน		ประเภทรับดอกเบี้ยรายเดือน		ฝากขั้นต�่าตั้งแต่	2	แสนบาทขึ้นไป)

 ประจ�า ระยะเวลา	24	เดือน	 	 ร้อยละ	2.25	ต่อปี		(หักภาษี	15%	ของดอกเบี้ยรับ)

	 	 (ฝากประจ�า	24	เดือน		ประเภทรับดอกเบี้ยรายเดือน		ฝากขั้นต�่าตั้งแต่	3	แสนบาทขึ้นไป)
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ประเภทเงินฝาก

บริการเงินฝากประจ�า

	 -	การฝาก	–	ถอน	แต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า	100	บาท

	 -	เงินฝากประจ�าที่มีระยะเวลา	การฝากไม่ถึง	3	เดือน	สอ.กสท.	จะไม่คิดดอกเบี้ยให้

	 -	การถอนเงินฝากประจ�าก่อนครบก�าหนดระยะเวลาฝาก	สอ.กสท.	จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากประเภทออมทรัพย์	ณ	วันที่ขอถอนตามระยะเวลาที่ฝากจริง

	 -	เงินฝากประจ�าเสียภาษี	15%	ของดอกเบี้ยรับ

บริการเงินฝากออมทรัพย์

		 -	เปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า	100	บาท

	 -	จ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ	2	ครั้ง	ในวันที่	30	มิถุนายน	และวันที่	31	ธันวาคม

บริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

	 -	เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า	1,000	บาท	ถอนทุกครั้งไม่ต�่ากว่า	1,000	บาท

	 -	จ�านวนเงินฝากคงเหลือต�่ากว่า	1,000	บาท	สอ.กสท.	ไม่คิดดอกเบี้ยให้

	 -	การถอนเงินจะถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง	หากเดือนใดมีการถอนเงินเกินกว่าหนึ่งครั้ง	สอ.กสท.	จะคิด

ค่าธรรมเนียมการถอนครัง้ทีส่อง	และครัง้ต่อๆ	ไปในอตัราร้อยละหนึง่ของจ�านวนเงนิทีข่อถอน	แต่ต้องไม่น้อยกว่า

สองร้อยบาท

บริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “หุ้นพูนทวี”

	 -	ให้บริการส�าหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุ	 	 เกษียณอายุก่อนก�าหนด	หรือสมาชิกผู้ที่ลาออกจากงานแล้ว

ต้องการให้หักเงินฝากน�าส่งช�าระค่าหุ้นเป็นประจ�าทุกเดือน

	 -	เปิดบัญชีและน�าฝากเงินครั้งแรกเป็นจ�านวน	15	เท่าของเงินค่าหุ้นที่ต้องน�าส่ง	สอ.กสท.	ประจ�าเดือน	

และเมื่อครบระยะเวลา	12	เดือน	นับจากวันที่เปิดบัญชี	หรือในเดือนมีนาคมของทุกปี	จะต้องน�าฝากเงินเพิ่มเติม

ให้เงินคงเหลือในบัญชี			เงินฝากมีจ�านวนเท่ากับ	15	เท่าของเงินค่าหุ้นที่ต้องน�าส่งรายเดือน

บริการเงินฝากออมทรัพย์ (เพื่อน�าส่งช�าระเงินสงเคราะห์ ฌปท. รายเดือนแทนสมาชิก)

	 -		เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์	จ�านวนเงินฝากครั้งแรกต้องไม่ต�่ากว่า	5,000	บาท

	 -		เมือ่ครบทุกรอบระยะเวลา	12	เดอืน	นับจากวันทีเ่ปดิบัญชี	จะต้องน�าเงนิเข้าฝากเพิ่มใหม้ีเงนิคงเหลอื

ในบัญชี	ไม่ต�่ากว่า	5,000	บาท

	 -	สมาชกิต้องท�าหนงัสอืยนิยอมให้สหกรณ์หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ส่งช�าระเงนิสงเคราะห์	ฌปท.	เป็น

รายเดือนตามจ�านวนเงินที่	ฌปท.	เรียกเก็บ

	 -	สอ.กสท.	จะงดการให้บรกิารในกรณทีีเ่งนิในบญัชเีหลอืไม่พอหกัส่งช�าระเงนิสงเคราะห์	เว้นแต่สมาชกิ

จะได้น�าเงินฝากเข้าบัญชีครบจ�านวนไม่ต�่ากว่า	5,000	บาท

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกเงินฝาก

หมายเลขโทรศัพท์ 0 -2104 – 4344 ต่อ 1161-2

หรือ 0-2104 -4244 / 063 204 6026-7

โทรสาร 0-2104 -4227
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คำแนะนำการใชใบแจงการรับชำระเงิน  (Bill Payment) 
1. สมาชิกท่ีไดรับใบ Bill Payment ใหกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

• กรอกชื่อ – นามสกุลของสมาชิก ใหชัดเจน ในชอง ชื่อ – สกุล สมาชิก 

• กรอกเลขสมาชิก ในชอง (Ref1.) โดยใสเลขศูนยนำหนาใหครบท้ัง 6 หลัก 

• กรอกรหัสวัตถุประสงคการชำระเงิน ในชอง (Ref.2) หากตองการฝากเงินเขาบัญชีเงินฝาก สอ.กสท.               

ใหระบุเลขบัญชีเพ่ิมเติม 

• กรอกเบอรโทรศัพทของสมาชิก ในชอง (Ref.3) เม่ือมีปญหาสหกรณจะไดติดตอกลับได 

• กรอกจำนวนเงิน เปนตัวเลข และเปนตัวอักษร ในชองวาง 

2. สมาชิกนำใบ Bill Payment ไปชำระเงินไดท่ีเคานเตอรของธนาคารตามท่ีระบุไว ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

3. ธนาคารจะออกสำเนาใบ Pay in Slip พรอมประทับตราการชำระ ใหสมาชิกเก็บไวเปนหลักฐาน                               

   โปรดตรวจสอบชื่อ – สกุล, เลขสมาชิก,จำนวนเงิน, และวัตถุประสงคการชำระเงินใหถูกตอง 

4. แบบฟอรม 1 ใบ ชำระตอ 1 รายการเทานั้น 

**เม่ือดำเนินการเรียบรอยแลว ไมตองสง Fax สำเนาใบแจงการชำระเงิน มาท่ี สอ.กสท.** 

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการชำระเงินไดท่ี www.postcatsavings.com 
หรือขอรับไดท่ีสหกรณออมทรัพยการส่ือสารแหงประเทศไทย จำกัด 

 

 

ค าแนะน าการใช้ใบแจ้งการรบัช าระเงิน (Bill Payment) 
 
1. สมาชิกท่ีได้รับใบ Bill Payment ให้กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

• กรอกชื่อ – นามสกุลของสมาชิก ให้ชัดเจน ในช่อง ชื่อ – สกุล สมาชิก 
• กรอกเลขสมาชิก ในช่อง (Ref1.) โดยใส่เลขศูนย์น าหน้าให้ครบทั้ง 6 หลัก 
• กรอกรหัสวัตถุประสงค์การช าระเงินในช่อง (Ref.2) หากต้องการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.กสท.  
  ให้ระบุเลขบัญชี 10 หลัก (เพ่ิมเติม) 
• กรอกเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ในช่อง (Ref.3) เมื่อมีปัญหาสหกรณ์จะได้ติดต่อกลับได้ 
• กรอกจ านวนเงิน เป็นตัวเลข และเป็นตัวอักษร ในช่องว่าง 

2. สมาชิกน าใบ Bill Payment ไปช าระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารตามที่ระบุไว้ ทุกสาขาทั่วประเทศ 
3. ธนาคารจะออกส าเนาใบ Pay in Slip พร้อมประทับตราการช าระ ให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน โปรดตรวจสอบ 
    ชื่อ – สกุล, เลขสมาชิก, จ านวนเงิน, และวัตถุประสงค์การช าระเงินให้ถูกต้อง 
4. แบบฟอร์ม 1 ใบ ช าระต่อ 1 รายการเท่านั้น 
 

**เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่ง Fax ส าเนาใบแจ้งการช าระเงิน มาที่ สอ.กสท.** 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการช าระเงินได้ที่ www.postcatsavings.com 

หรือขอรับได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 
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คำแนะนำการใชใบแจงการรับชำระเงิน  (Bill Payment) 
1. สมาชิกท่ีไดรับใบ Bill Payment ใหกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

• กรอกชื่อ – นามสกุลของสมาชิก ใหชัดเจน ในชอง ชื่อ – สกุล สมาชิก 

• กรอกเลขสมาชิก ในชอง (Ref1.) โดยใสเลขศูนยนำหนาใหครบท้ัง 6 หลัก 

• กรอกรหัสวัตถุประสงคการชำระเงิน ในชอง (Ref.2) หากตองการฝากเงินเขาบัญชีเงินฝาก สอ.กสท.               

ใหระบุเลขบัญชีเพ่ิมเติม 

• กรอกเบอรโทรศัพทของสมาชิก ในชอง (Ref.3) เม่ือมีปญหาสหกรณจะไดติดตอกลับได 

• กรอกจำนวนเงิน เปนตัวเลข และเปนตัวอักษร ในชองวาง 

2. สมาชิกนำใบ Bill Payment ไปชำระเงินไดท่ีเคานเตอรของธนาคารตามท่ีระบุไว ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

3. ธนาคารจะออกสำเนาใบ Pay in Slip พรอมประทับตราการชำระ ใหสมาชิกเก็บไวเปนหลักฐาน                               

   โปรดตรวจสอบชื่อ – สกุล, เลขสมาชิก,จำนวนเงิน, และวัตถุประสงคการชำระเงินใหถูกตอง 

4. แบบฟอรม 1 ใบ ชำระตอ 1 รายการเทานั้น 

**เม่ือดำเนินการเรียบรอยแลว ไมตองสง Fax สำเนาใบแจงการชำระเงิน มาท่ี สอ.กสท.** 

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการชำระเงินไดท่ี www.postcatsavings.com 
หรือขอรับไดท่ีสหกรณออมทรัพยการส่ือสารแหงประเทศไทย จำกัด 

 

 

ข้ันตอนการชําระเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (Bill Payment) เพื่อชําระหนี้ /ฝากเงินกับ สอ.กสท. 
(เสียค่าธรรมเนียม 7 บาท /รายการ และสมาชิกไม่ต้องโทรแจ้งหรือส่ง FAX ถึง สอ.กสท.) 

1. ใส่บัตรเอทีเอม็และรหัสผ่าน 
2. เลือก “ถอน/ โอน/ อื่นๆ”  
3. เลือก “ชําระค่าบริการ / เติมเงินมือถือ” 
4. เลือก “ระบุรหัสบริษทั” 2 คร้ัง 
5. เลือก “บัญชอีอมทรพัย์” 
6. ใส่รหัส  7177              กดถูกต้อง 
7. ใส่รหัส Ref.1 ……………..(พิมพ์เลข 0 ตามด้วยเลขสมาชิกและใส่จุด)  ตัวอย่าง 0XXXXX. 
8. Ref.2 …………………….(รหัสบริการ 3 หลักตามวัตถุประสงค์การชําระเงิน)  หมายเหตุ ชําระรายเดือนใส่รหัส 

Ref2.100 หรือ เลขทีบ่ัญชีเงินฝากของสมาชิกที่เปดิบัญชีไว้กบั สอ.กสท.  ตัวอย่าง 0XXXXX.100 
9. ใส่จํานวนเงิน              กดถูกต้อง 
10. โปรดยืนยันการทํารายการ            กดตกลง 
11. รายการเสร็จสมบูรณ ์

 
 

หมายเหตุ : ข้อ 8  Ref.2 คือ วัตถุประสงค์การชําระเงิน-กรณีโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ทา่นเปิดบริการ ไว้กับ สอ.กสท. ให้ระบุเลขท่ีบัญชี 10 หลักเพิ่มเติม 

100 ชําระใบเสร็จรายเดือน                            206 ชําระหน้ีเงินกู้เพ่ือการรวมหนี ้

101 ซื้อหุ้นพิเศษ                       207 ชําระหน้ีเงินกู้เพ่ือการศึกษา 

200 ชําระหนี้เงินกู้หุ้น     208 ชําระหน้ีเงินกู้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน (เร่งด่วน) 

201 ชําระหนี้เงินกู้สามัญ     209 ชําระหน้ีเงินกู้เพ่ือเหตุจําเป็น 

202 ชําระหนี้เงินกู้ซื้ออาวุธปืน         210 ชําระหน้ีสามัญเพ่ือชําระฉุกเฉิน 

203 ชําระหน้ีเงินกู้โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต   300 ชําระหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน        

      204 ชําระหนี้เงินกู้โครงการอุทกภัย     301 ชําระหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน ATM 

      205 ชําระหนี้เงินกู้โครงการเอนกประสงค์    400 ชําระหน้ีเงินกู้พิเศษ 

         999  อื่นๆ 

ข้ันตอนการชําระเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (Bill Payment) เพื่อชําระหนี้ /ฝากเงินกับ สอ.กสท. 
(เสียค่าธรรมเนียม 7 บาท /รายการ และสมาชิกไม่ต้องโทรแจ้งหรือส่ง FAX ถึง สอ.กสท.) 

1. ใส่บัตรเอทีเอม็และรหัสผ่าน 
2. เลือก “ถอน/ โอน/ อื่นๆ”  
3. เลือก “ชําระค่าบริการ / เติมเงินมือถือ” 
4. เลือก “ระบุรหัสบริษทั” 2 ครั้ง 
5. เลือก “บัญชอีอมทรพัย์” 
6. ใส่รหัส  7177              กดถูกต้อง 
7. ใส่รหัส Ref.1 ……………..(พิมพ์เลข 0 ตามด้วยเลขสมาชิกและใส่จุด)  ตัวอย่าง 0XXXXX. 
8. Ref.2 …………………….(รหัสบริการ 3 หลักตามวัตถุประสงค์การชําระเงิน)  หมายเหตุ ชําระรายเดือนใส่รหัส 

Ref2.100 หรือ เลขทีบ่ัญชีเงินฝากของสมาชิกที่เปดิบัญชีไว้กบั สอ.กสท.  ตัวอย่าง 0XXXXX.100 
9. ใส่จํานวนเงิน              กดถูกต้อง 
10. โปรดยืนยันการทํารายการ            กดตกลง 
11. รายการเสร็จสมบูรณ ์

 
 

หมายเหตุ : ข้อ 8  Ref.2 คือ วัตถุประสงค์การชําระเงิน-กรณีโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ทา่นเปิดบริการ ไว้กับ สอ.กสท. ให้ระบุเลขท่ีบัญชี 10 หลักเพิ่มเติม 

100 ชําระใบเสร็จรายเดือน                            206 ชําระหน้ีเงินกู้เพ่ือการรวมหนี ้

101 ซื้อหุ้นพิเศษ                       207 ชําระหน้ีเงินกู้เพ่ือการศึกษา 

200 ชําระหนี้เงินกู้หุ้น     208 ชําระหน้ีเงินกู้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน (เร่งด่วน) 

201 ชําระหนี้เงินกู้สามัญ     209 ชําระหน้ีเงินกู้เพ่ือเหตุจําเป็น 

202 ชําระหนี้เงินกู้ซื้ออาวุธปืน         210 ชําระหน้ีสามัญเพ่ือชําระฉุกเฉิน 

203 ชําระหน้ีเงินกู้โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต   300 ชําระหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน        

      204 ชําระหนี้เงินกู้โครงการอุทกภัย     301 ชําระหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน ATM 

      205 ชําระหนี้เงินกู้โครงการเอนกประสงค์    400 ชําระหน้ีเงินกู้พิเศษ 

         999  อื่นๆ 
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ขั้นตอนการช าระเงินผ่าน Krungthai Next เพื่อช าระหนี้/ฝากเงินกับ สอ.กสท. 
(ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน และ ไม่ต้องโทรแจ้ง หรือ ส่งแฟ็กซ์)

เริ่มต้น

สมาชิกไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาเพื่อขอเปิดระบบ NEXT 
ส าหรับใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ

สมาชิกเข้าแอพพลิเคชั่น NEXT 
บนมือถือ

เลือกเมนู “จ่ายบิล” พร้อมใส่
รหัส PIN เพื่อยืนยัน

เลือกเมนู “หมวดหมู่” 

ค้นหาพิมพ์  7177   และเลือก
 “สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด - รับ

ช าระค่าบริการต่างๆ (7177 )

ป้อนข้อมูล 
1. เลขสมาชิก 6 หลัก
2. รหัสบริการ 3 หลัก หรือเลขที่บัญชี 10 หลัก
3. เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก ของสมาชิกหรือผู้โอน
4. จ านวนเงิน และ คลิก “จ่ายเงิน”
5. ยืนยันยอดเงิน และ ใส่รหัส PIN อีกครั้งเพื่อยืนยัน เสร็จสิ้น

สิ้นสุด

หมายเหตุ : 
ข้อ 2 รหัสบริการ 3 หลัก คือ
วัตถุประสงค์การช าระเงิน 
กรณีออมเข้าบัญชีเงินฝากที่ท่านเปิดบริการไว้กับ สอ.กสท. ให้ระบุ
เลขที่บัญชี 10 หลักเพิ่มเติม
100  ช าระใบเสร็จรายเดือน
101  ซื้อหุ้นพิเศษ
200  ช าระหนี้เงินกู้หุ้น
201  ช าระหนี้เงินกู้สามัญ
202  ช าระหนี้เงินกู้ซื้ออาวุธปืน
203  ช าระหนี้เงินกู้โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
204  ช าระหนี้เงินกู้โครงการอุทกภัย
205  ช าระหนี้เงินกู้โครงการเอนกประสงค์
206  ช าระหนี้เงินกู้เพื่อการรวมหนี้
207  ช าระหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา
208  ช าระหนี้เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน (เร่งด่วน)
209  ช าระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อเหตุจ าเป็น
210  ช าระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อช าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
300  ช าระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
301  ช าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
400  ช าระหนี้เงินกู้พิเศษ
500  ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ (ให้ระบุเลขบัญชีเงินฝาก)
501  ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ (ให้ระบุเลขบัญชีเงินฝาก)
502  ฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจ า (ให้ระบุเลขบัญชีเงินฝาก)
503  ฝากเข้าบัญชีประจ าสินเพิ่มพูน (ให้ระบุเลขบัญชีเงินฝาก)
999  อื่นๆ188
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ข้อแนะนาํในการใช้โทรศัพท์ระบบข้อมูลอัตโนมัต ิ

ระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติบริการสมาชิกตลอด 24 ช่ัวโมง 

การทํารายการที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข 0-2104-4343  ต้องใส่เลขสมาชิก 6 หลัก  พร้อมรหัสประจําตัว 4 หลกั
ตัวอย่างเช่น : สมาชิกหมายเลขที่ 45 ต้องกด “000045” พรอ้มรหัสประจําตวั 4 หลักเช่น “1234” (รหัสผ่าน) ด้วยทุกครั้ง 

 

โทรหมายเลข 0-2104-4343 เคร่ืองจะเข้าสู่ระบบข้อมูลด้านเงินกู้ เงินฝาก และ/หรือ เปลีย่นรหัสประจําตัว ดังน้ี 

“ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด ค่ะ 

กด 1 สอบถามเงินกู้คงเหลือ และค่าหุ้น   กด 6 สอบถามหลักเกณฑ์การกู้เงิน 

กด 2 สอบถามการอนุมัติเงินกู้    กด 7 สอบถามอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ และเงินฝาก 

กด 3 สอบถามรายการหักเงินประจําเดือน   กด 8 สอบถามบัญชีเงินฝาก 

กด 4 สอบถามสิทธ์ิการกู้เงิน    กด 9 สอบถามเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน 

กด 5 สอบถามสิทธ์ิค้ําประกนัเงินกู้    กด 0 เพ่ือโอนสายเข้าระบบตอบรับ ถ้าไม่ต้องการ 

                ใช้บริการกรุณากดเคร่ืองหมาย # 

ตัวอย่างเชน่ : 

ต้องการสอบถามสิทธ์ิการกู้เงิน    กด 4 กด 000045 กด 1234 กดเงินเดือน 40000 กด# 

ต้องการสอบถามสิทธ์ิค้ําประกันเงินกู ้   กด 5 กด 000045 กด 1234 

ต้องการสอบถามบัญชีเงินฝาก    กด 8 กด 000045 กด 1234” 

 

โทรหมายเลข 0 -2104-4344 เคร่ืองจะเข้าสูร่ะบบติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือรับฟงัขา่วสารประชาสัมพันธ์ ดังน้ี 

“สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด สวัสดีค่ะ กรุณากดหมายเลขภายในท่ีต้องการติดต่อ หรือ  

กด 2 เพ่ือสอบถามการสมัครเข้าเป็นสมาชิก   กด 4 เพ่ือทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

กด 3 การขอรบัทุนสาธารณประโยชน์   กด 5 สอบถามหมายเลขภายใน” 
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หมายเลขภายใน 

ผู้จัดการ    1101   แผนกตรวจสอบภายใน  1111-2 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 1102   แผนกประมวลผล   1801-4 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอํานวยการ 1103   แผนกบัญชี   1131-3 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเช่ือ  1104   แผนกกฎหมาย   1901-2 

แผนกเงินกู้สามญั   1201-8   แผนกทะเบียนหุ้น-หนี ้  1401-4 

แผนกเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  1301-5   แผนกธุรการ   1501-5, 1701 

แผนกสวัสดิการสมาชิก  1141-2   แผนกเลขานุการ   1601-4 

แผนกเงินกูพ้ิเศษ   1121-2   แผนกประชาสัมพันธ์ฯ  1151-2 

แผนกการเงินและการลงทุน  1171-3   แผนกติดตามและเร่งรดัหนี้   1405-6 

แผนกเงินฝาก   1161-2   โทรสาร (ธรุการ ชั้น 2)  1333 

       โทรสาร (ชั้น 1) เงินกู้ / การเงนิ 0-2104-4227 

แผนกทีส่ามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์สายตรง กสท  แผนกทีส่ามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์สายตรง ปณท 

(ไม่ผ่านระบบอัตโนมัติ) โดย *สมาชิกสังกัด กสท กดเลข 4 ตวั (ไม่ผ่านระบบอัตโนมัติ) โดย *สมาชิกสังกัด ปณท กดเลข 4 ตัว 

ได้แก ่       ได้แก ่

1.แผนกทะเบียนหุ้น-หนี ้ หมายเลข 4225   1. แผนกทะเบยีนหุ้น –หน้ี  หมายเลข 3829 

2. แผนกเงินฝาก  หมายเลข 4244   2. แผนกธุรการ   หมายเลข 3682 

3.แผนกเงินกู้สามัญ หมายเลข 4621   3.  แผนกเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน หมายเลข 3828 

      4. แผนกการเงนิและการลงทุน หมายเลข 3827

 

 

 

 

 

 
หมายเลขภายใน 

ผู้จัดการ    1101   แผนกตรวจสอบภายใน  1111-2 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 1102   แผนกประมวลผล   1801-4 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอํานวยการ 1103   แผนกบัญชี   1131-3 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเช่ือ  1104   แผนกกฎหมาย   1901-2 

แผนกเงินกู้สามญั   1201-8   แผนกทะเบียนหุ้น-หนี ้  1401-4 

แผนกเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  1301-5   แผนกธุรการ   1501-5, 1701 

แผนกสวัสดิการสมาชิก  1141-2   แผนกเลขานุการ   1601-4 

แผนกเงินกูพ้ิเศษ   1121-2   แผนกประชาสัมพันธ์ฯ  1151-2 

แผนกการเงินและการลงทุน  1171-3   แผนกติดตามและเร่งรดัหนี้   1405-6 

แผนกเงินฝาก   1161-2   โทรสาร (ธรุการ ชั้น 2)  1333 

       โทรสาร (ชั้น 1) เงินกู้ / การเงนิ 0-2104-4227 

แผนกทีส่ามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์สายตรง กสท  แผนกทีส่ามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์สายตรง ปณท 

(ไม่ผ่านระบบอัตโนมัติ) โดย *สมาชิกสังกัด กสท กดเลข 4 ตวั (ไม่ผ่านระบบอัตโนมัติ) โดย *สมาชิกสังกัด ปณท กดเลข 4 ตัว 

ได้แก ่       ได้แก ่

1.แผนกทะเบียนหุ้น-หนี ้ หมายเลข 4225   1. แผนกทะเบยีนหุ้น –หน้ี  หมายเลข 3829 

2. แผนกเงินฝาก  หมายเลข 4244   2. แผนกธุรการ   หมายเลข 3682 

3.แผนกเงินกู้สามัญ หมายเลข 4621   3.  แผนกเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน หมายเลข 3828 

      4. แผนกการเงนิและการลงทุน หมายเลข 3827

แผนกตรวจสอบภายในฯ
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หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที ่สอ.กสท. ในเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

หมายเหตุ : หมายเลขโทรศัพท์ในกลุม่ของ ปณท. ที่ได้รับแจกเคร่ืองจากหน่วยงานในเคร่ือข่าย AIS  
              สามารถโทรติดต่อมายังหมายเลขโทรศัพท์ในกลุ่มของ สอ.กสท. ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย                           
                

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ติดต่อเร่ือง หมายเลขโทรศัพท ์

1 นายมรตุ   หมุดเพ็ชร ์ ผู้จัดการ 063 – 2046007 

2 น.ส.กนกพร มังคละภาณุพงศ ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบญัชี 063 - 2046008 

3 นางสมรัก สัมพันธ์เวชกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ 063 - 2046009 

4 น.ส.นลินพร   อิ่มเอม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอ านวยการ 063 - 2046010 

 แผนกตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง 

1 น.ส.กรรณิกา ธ ารงทอง หัวหน้าแผนกตรวจสอบฯ 063 - 2046011 

 แผนกเลขานุการ 

2 น.ส.พันธ์ธิดา   พฤกษุโช หัวหน้าแผนกเลขานุการ 063 - 2046012 

 แผนกธุรการ 

3 นายอรรถพร   มากศิร ิ หัวหน้าแผนกธุรการ 063 - 2046013 

4 นางจิรัชยา แสงเสนาะ แผนกธุรการ 063 - 2046014 

5 น.ส.ศรินทร สุขขี งานสมัครสมาชิกใหม ่ 063 - 2046015 

6 นายพันศักดิ ์ กะลัมพะวณิช งานเอกสารรบัเข้า 063 - 2046016 

 แผนกกฎหมาย 

7 นายอมรศักดิ ์ วงษ์วิลาศ หัวหน้าแผนกกฎหมาย 063 - 2046017 

 แผนกประชาสมัพันธ์  ฝึกอบรมและการสัมมนา 

8 น.ส.โกลัญญา  เตวิชทักดนัย หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธฯ์ 063 - 2046018 

 แผนกสวัสดิการสมาชิก 

9 น.ส.ธิดารัตน์  ณ สงขลา  หัวหน้าแผนกสวสัดิการสมาชิก 063 - 2046019 

 แผนกการเงินและการลงทนุ 

10 น.ส.ชลธิชา ศุภโชครังสรรค ์ ร/ก หัวหน้าแผนกการเงิน 063 - 2046020 

11 น.ส.ดลยา สะมันย ี - รับแจ้งโอนเงินธนาคาร 
- รับแจ้งโอนผ่าน CA POST 063 - 2046021 

12 นางสุภารตัน ์ ภูเจรญิ - จ่ายเช็ค 063 - 2046022 

13 น.ส.รุ่งอรณุ รักวีรธรรม - รับแจ้งโอนเงินธนาคาร 
- รับแจ้งโอนผ่าน CA POST 063 - 2046023 
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 แผนกบัญช ี

14 นางวิรัตน ์ ด้วงเพ็งรักษ ์ หัวหน้าแผนกบัญชี 063 - 2046024 

15 น.ส.ศิรริัต แซ่จู - สอบถามยอดติดลบ 
- แจ้งยอดช าระหนี ้ 063 - 2046025 

 แผนกเงินฝาก 

16 นางขวัญหทัย แสงเงินอ่อน หัวหน้าแผนกเงินฝาก 063 - 2046026 

17 น.ส.นภัทร โพธิบุตร 

- เปิดบัญชีใหม ่
- ฝาก ถอน 
- ภาษี 
- หักเงินเดือนเข้าบญัชีเงินฝากสมาชิก 

063 - 2046027 

 แผนกประมวลผล 

18 นายสุชน กรกระโทก หัวหน้าแผนกประมวลผล 063 – 2046028 

19 นายสรชัย อินทโสตถ ิ แผนกประมวลผล 063 – 2046029 

20 นายสมมาตร แซ่จู แผนกประมวลผล 063 - 2046030 

21 นายพีรพล พิมพ์รัตน ์ แผนกประมวลผล 063 - 2046031 

22 ว่าท่ี ร.ต ชัยวัฒน์ ทวีผล แผนกประมวลผล 092 - 2470418 

 แผนกเงินกู้สามัญ 

23 น.ส.สุคนธรส บุญยัง หัวหน้าแผนกเงินกู้สามัญ 063 - 2046033 

24 นางนันทพร โชติกะสภุา ประสานงานท่ัวไป      063 - 2046034 

25 นางนิรมาน เปี่ยมปิ่นวงศ ์ ประสานงานท่ัวไป ,ปข.1     063 - 2046035 

26 น.ส.นรมน การสะสม ปข. 5, ปข. 7 063 - 2046036 

27 นางหนึ่งฤทัย บุญสุภา ปข. 6, ปข.3 , ปข.10 (รหัส ปณ. 30000 ข้ึนไป) 063 - 2046037 

28 น.ส.วรรณิศา โคตรภูธร ปข. 4, ปข. 8, ปข. 10 (รหัส ปณ. 40000 ข้ึนไป) 063 - 2046038 

29 น.ส.อภิศรา ศรีวรรณ กรุงเทพและปรมิณฑล 063 - 2046039 

30 นายชัชวาล ขาวขุนชิต กรุงเทพและปรมิณฑล 063 - 2046040 

31 นายอนุรักษ ์ สุยส าอางค ์ กรุงเทพและปรมิณฑล 063 - 2046041 

32 น.ส.ภาวิน ทองแย้ม ปข. 9 , ปข.2 063 - 2046042 

 แผนกเงินกู้พิเศษ 

33 นายศิวกร สุทธิคีร ี ร/ก หัวหน้าแผนกเงินกู้พิเศษ 063 - 2046044 

34 นายกฤษฎา ทองค าพันธ์ - แผนกเงินกู้พิเศษ 063 - 2046043 

35 นายณัฐวัฒน ์ ยุทธประเสริฐ - แผนกเงินกู้พิเศษ 063 - 2046045 
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 แผนกเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

36 นางวิลาวรรณ ชินสมบูรณ ์ หัวหน้าแผนกเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 063 – 2046046 

37 น.ส.สมวล ี เนียมณรงค ์ กรุงเทพและปรมิณฑล 063 - 2046047 

38 น.ส.กชมน มากศิร ิ กรุงเทพและปรมิณฑล 063 – 2046048 

39 นายศรนรินทร ์ บุญญานิตย ์ ส่วนภูมภิาค 063 - 2046049 

40 น.ส.จันตนา  ปุ่นปฐม กรุงเทพและปรมิณฑล 063 - 2046050 

41 น.ส.นิตญิาภรณ ์ ขุนสุนทร ส่วนภูมภิาค 063 - 2046051 

 แผนกทะเบียนหุ้น-หนี้ 

42 น.ส.สรุิษา แต่งตั้ง หัวหน้าแผนกทะเบยีนหุ้น-หนี ้ 063 - 2046052 

43 น.ส.ปุณยนุช เกษรา 

- หักเงินค่าตอบแทน 
- การเรื่องการลาออกจากสมาชิก 
- โอนหุ้นช าระหนี ้
- รับเงินค่าหุ้นกรณสีมาชิกเสียชีวิต 

063 - 2046053 

44 น.ส.จีรณา สุขเกษม - งานปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
- แจ้งสมาชิกที่มียอดค้างประจ าเดือน 063 - 2046054 

45 น.ส.พนิตตา โสหา - แจ้งเตือนช าระหนี ้
- บอกกล่าวการผิดนัดช าระหนี ้ 065 -5218474 

46 น.ส.นวภรณ ์
น.ส.ประภาวลัย ์

กลับพุก 
อยู่รุ่งเรือง 

- ผ่อนผันผู้กู้ – ผู้ค้ า 
- บอกเลิกสญัญา 
- เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน 

 

065-9506577 

 
 แผนกติดตามและเร่งรัดหนี้ 

47 นายศรชัย ผากา ร/ก หัวหน้าแผนกติดตามและเร่งรัดหนี ้ 063 - 2046055 

48 น.ส.กมลวรรณ วงษ์วิลาศ - ฟ้องร้อง สืบทรัพย ์
- ปรับโครงสร้างหนี ้ 063 - 2046056 

49 น.ส.วิภา สิงห์เถื่อน - รับสภาพหน้ี ส่งฟ้อง 
- ปรับโครงสร้างหนี ้ 065 - 5218993 
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รายชื่อสมาชิกที่ สอ.กสท. จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรมในปี 2563

ล ำดบั เลขสมำชกิ ชือ่-สกลุ รหสัสงักดั ชือ่สงักดั

1 038879 นายสมาน   แจม่แจง้ 10120 ปณ. ยานนาวา

2 027192 นายกฤษณะ   มสีมบรูณ์ 08624 สว่นศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละสือ่บรกิาร (พบ.กสท)

3 041794 นายทรงพล   พลอยเหลีย่ม 10230 ปณ.จรเขบ้วั

4 018969 นายณรงครั์ชช ์  ชโินรสจรสสร 42000 ปจ.เลย

5 033895 นางสกุัญญา   เพ็ชรส์ขุ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

6 041115 นายสถติ   อนันตกลู 10030 ศนูยไ์ปรษณีย ์EMS (ศป.EMS)

7 050994 นายปฐมพงศ ์  ประไพย ์ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

8 022348 นายจ าเนยีร   คณุธนทรัพย ์ 05340 ฝ่ายจัดระบบบรกิาร จร. ปณท

9 010048 นายเจรญิ   ฉายสกลุ 00111 เกษียณอายรุาชการ

10 036402 นายวรัิช   ชาญเชงิพานชิ 08476 สว่น Prepaid และบรกิารเสรมิ (วร.กสท)

11 037427 น.ส.ปณุณภา   ใจเลือ่ม 08183 สว่นพัฒนาความรว่มมอืกับพันธมติร (บต.กสท)

12 042152 นายเจรญิ   ค าดเีกดิ 34190 ปณ.วารนิช าราบ (เขต 10)

13 004704 นายประเสรฐิ   ตรีะกลุ 00111 เกษียณอายรุาชการ

14 030547 นางกัลยาณี   เจยีมกรกต 00111 เกษียณอายรุาชการ

15 008305 นายสพุจน ์  ค ้าช ู 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

16 030359 นายวชริศกัดิ ์  ครากกระโทก 30010 ศป.นครราชสมีา

17 036069 นายอรรถพล   โพธิแ์กว้ 05250 ฝ่ายยานพาหนะขนสง่ ยส. ปณท

18 049251 นายชสูริ ิ  สวุรรณศร ี 00111 เกษียณอายรุาชการ

19 028678 นายปรชีา   สนุทรารชนุ 00111 เกษียณอายรุาชการ

20 005350 นายสมชาย   เรอืงเดช 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

21 026538 นางสวุรรณา   มว่งศริ ิ 08440 ส านักงานบรกิารลกูคา้ กสท สวุรรณภมู ิ(สป.(กท)กสท.)

22 034394 นายวสิษิฐ ์  ทววีทิยช์าครยิะ 10240 ปณ.คลองจ่ัน

23 020184 นายธเนศร   พลนกิร 08250 ฝ่ายลกูคา้รายยอ่ยกรงุเทพฯ และปรมิณฑล (ยธ.กสท)

24 013498 นายประเสรฐิ   ทองออ่น 00111 เกษียณอายรุาชการ

25 010573 นายสรสชิ   หงษ์โต 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

26 019659 นายชนิโชต ิ  ค าฉัตร 00111 เกษียณอายรุาชการ

27 004223 นายจรัส   อปุรรัิตน ์ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

28 033202 นายไพฑรูย ์  แสงเจรญิโชตภัิทร ์ 20000 ปจ.ชลบรุี

29 007658 นายสยาม   ชวลติ 00111 เกษียณอายรุาชการ

30 024081 นางจริาลกัษณ์   ชอ่ปทมุมา 00111 เกษียณอายรุาชการ

31 030813 นายวรีะพงษ์   เตมิชยัโรจน์ 10600 ปณ.ส าเหร่

32 005047 นายสมพงษ์   รัตนสมบตัิ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

33 041819 นายพงษ์ศกัดิ ์  สยุะเขต 50180 ปณ.แมร่มิ

34 000492 นายสทุนิ   คดิโสดา 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

35 020652 นายวทิยา   ผลวฒันะ 00111 เกษียณอายรุาชการ

36 035730 นายวรีะศกัดิ ์  อนิทรศกัดิ ์ 66120 ปณ.บางมลูนาก

37 009350 นายจาร ุ  บญุสทิธิ ์ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

38 001889 นายนุช   บญุตามช ู 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

39 023515 นายคลอ่ง   สดี า 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

รำยชือ่สมำชกิเสยีชวีติปี 2563
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40 007228 นายจมุพล   ขนัสรอ้ย 00111 เกษียณอายรุาชการ

41 003700 นายอ านวย   บญุนา 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

42 037451 นายสมชาย   แกว้มรกต 37000 ปจ.อ านาจเจรญิ (เขต 10)

43 023096 นายชวลติ   ลางคณุเสน 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

44 024624 นายสถาพร   วจิติรพันธุ ์ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

45 045079 นายอรรถพงษ์   ศริพิงษ์เวคนิ 10160 ปณ.ภาษีเจรญิ

46 049219 น.ส.ปัญญวล ี  คลา้ยเรอืง 05150 ฝ่ายขายและการตลาดบรกิารไปรษณีย ์ขป. ปณท

47 013024 นายช านาญ   ศยามล 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

48 020050 นายปรชีา   ตัง้แตง่ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

49 053755 นายกติตภิรณ์   วฑิรูย ์ 84000 ปจ.สรุาษฎรธ์านี

50 054911 นายณรงค ์  บวรกลุโสภณ 65000 ปจ.พษิณุโลก

51 028197 นายสชุาต ิ  จงมหาสวสัดิ ์ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

52 003310 นายแทน   กระจายแสง 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

53 023090 นายนพินธ ์  กาญจนรัตน ์ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

54 003745 นายธงชยั   หาวาร ี 00111 เกษียณอายรุาชการ

55 012575 นายราเชนทร ์  อรณุล ้าเลศิ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

56 020960 นายศกัดา   คะอะรัญญ ์ 10110 ปณ.พระโขนง

57 041880 นายโกสมุ   แดงวจิติร 10140 ปณ.ราษฎรบ์รูณะ

58 044278 นายเจตกมล   จติตะรันน ์ 05150 ฝ่ายขายและการตลาดบรกิารไปรษณีย ์ขป. ปณท

59 001717 นายทว ี  อสิมาแอล 00111 เกษียณอายรุาชการ

60 037653 นายอัครเดช   สทิธวิงศ ์ 64000 ปจ.สโุขทัย

61 002689 นายคิน่   หน่อแดง 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

62 039529 น.ส.กฤษณา   อูท่อง 06400 สหกรณ์ออมทรัพย ์(สอ.กสท.)

63 002084 นายไพฑรูย ์  ปานนาค 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

64 031422 นายพงษ์พทัิกษ์   ตนัติท์วสิทุธิ ์ 10120 ปณ. ยานนาวา

65 034435 นายประกอบ   กลมเกลยีว 12150 ปณ.ล าลกูกา

66 008900 นางนันทวนั   วาจนะวนิจิ 00111 เกษียณอายรุาชการ

67 004631 นายนวิฒัน ์  ยลธรรธรรม 00111 เกษียณอายรุาชการ

68 005957 นายบญุธรรม   ผอนนอก 00111 เกษียณอายรุาชการ

69 039353 นายธวชั   ตะนานาตย ์ 00111 เกษียณอายรุาชการ

70 045908 นายวเิชยีร   ภวูรัิกษ์ 08446 ส านักงานบรกิารลกูคา้ กสท พระโขนง (สป.(กท)กสท.)

71 017812 นายสมหวงั   ดวงหรัิญภักด ี 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

72 013283 นายสทิธพิร   อนิทปุระภา 00111 เกษียณอายรุาชการ

73 019788 นายนา   วงษ์ชมพ ู 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

74 048154 นายเฉลมิยศ   ศรสีทัธา 10230 ปณ.จรเขบ้วั

75 053643 นายนท ี  ปทมุชาต ิ 00111 เกษียณอายรุาชการ

76 006584 นายยทุธพงศ ์  จงสขุกลาง 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

77 055732 นายภมร   แสงทว ี 00111 เกษียณอายรุาชการ

78 037283 นายมานะ   ศรพีุม่ไข ่ 10312 ศฝ.บดนิทรเดชา
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79 036222 นายวฒันา   ใครอ่ยูส่ขุ 52110 ปณ.งาว

80 050774 นายชยัวฒัน ์  พลิา 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

81 041433 นายส าราญ   ใยสวรรค ์ 61150 ปณ.สวา่งอารมณ์

82 001541 นายไพบลูย ์  หลา้มงุคณุ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

83 009075 นางวลิาวรรณ   เลศิอรยิกฤต 00111 เกษียณอายรุาชการ

84 028960 นายสวสัดิ ์  ศริลิะ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

85 041997 นายคารมย ์  ทพิเจรญิ 12140 ปณ.ลาดหลมุแกว้

86 026404 นายสมชาย   โฉมกาย 20000 ปจ.ชลบรุี

87 034843 นายไพฑรูย ์  โมฆรัตน ์ 00111 เกษียณอายรุาชการ

88 036956 นายถวลิ   จาดเอีย่ม 53120 ปณ.พชิยั

89 003223 นายแสวง   โพธิพ์ุม่ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

90 003682 นายภาณุพงศ ์  ภูม่ณี 00111 เกษียณอายรุาชการ

91 048986 นายนฤตย ์  พงศท์วกีาญจน์ 05340 ฝ่ายจัดระบบบรกิาร จร. ปณท

92 029665 นายสวสัดิ ์  นิม่นอ้ย 00111 เกษียณอายรุาชการ

93 022830 นายสรุชยั   จริวฒันธรรม 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

94 042072 นายเจษฎา   พันธพ์พัิฒไพบลูย ์ 80112 ศป.ทุง่สง

95 039370 นายสมชาย   พงศาปาน 80000 ปจ.นครศรธีรรมราช

96 000026 นายสมนกึ   ทวิทอง 00111 เกษียณอายรุาชการ

97 048206 นายสรุชยั   ปานรักษา 36000 ปจ.ชยัภมูิ

98 027926 นายจริพล   อังคะนาวนิ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

99 013252 นายเรวตั   จันตาค า 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

100 025949 นายวรีะชยั   ทองเต็ม 31000 ปจ.บรุรัีมย์

101 058105 นายศราวธุ   สงัขท์อง 62190 ปณ.ทุง่ทราย

102 046641 นายสมจติ   สอนงาม 32230 ปณ.บวัเชด

103 035748 นายศลิปชยั   พชิเยนทรโยธนิ 00111 เกษียณอายรุาชการ

104 003871 นายสมภพ   จนิดาศริพัินธ ์ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

105 016391 วา่ที ่พ.ต.พัลลภ   ภกูจิ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

106 007520 นายค านงึ   ศรสีขุ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

107 029423 นายพเิชษฐ   สริกิมลเนตร 20220 ปณ.หัวกญุแจ

108 042262 นายสนัต ิ  ชาวเหนอื 66000 ปจ.พจิติร

109 019484 นายป่ิน   สนนิม่ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

110 023049 นายวรัินต ์  สวา่งจติ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

111 007929 นายมานติ   จันทรมุาศ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

112 003088 นายออ๊ด   ชืน่ชม 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

113 001535 นายถวลัย ์  ทพิจนิดา 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

114 028943 นายอภชิาต ิ  บชูา 80111 สนง.บรกิารลกูคา้ กสท ทุง่สง

115 005532 พระจ ารัส   อยูย่นืยงค์ 00111 เกษียณอายรุาชการ

116 053210 นางศรรัีตน ์  กรายแกว้ 80270 ปณ.พปินู

117 005029 นายสมบรูณ์   สภุาธนปัต 00111 เกษียณอายรุาชการ
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118 000022 นายปราโมทย ์  เชือ้เจรญิ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

119 011615 นายจรญู   คงสบื 00111 เกษียณอายรุาชการ

120 007158 นายเอือ้ม   ดสิอน 00111 เกษียณอายรุาชการ

121 044846 น.ส.ณัฐฉัตร   รัตนประพศิ 10150 ปณ.บางขนุเทยีน

122 029426 นายปรญิญา   เกษรจันทร ์ 20230 ปณ.อา่วอดุม

123 030382 นายนกิร   นันทะชาต ิ 07408 ส านักงานไปรษณีย ์เขต 9 (ปข.9)

124 044021 นายพษิณุ   วงัพยนต ์ 10220 ปณ.รามอนิทรา

125 047944 นายเฉลมิชยั   สมุนะไพศาล 10123 ปณ.วดัพระยาไกร

126 026816 นายโอภาส   เสนศร ี 21000 ปจ.ระยอง

127 012885 นายเศษศริ ิ  จลุกะเศยีน 00111 เกษียณอายรุาชการ

128 012920 นางยพุด ี  มขุศริ ิ 00111 เกษียณอายรุาชการ

129 046871 นายชยัยนต ์  โสมณวฒัน ์ 10240 ปณ.คลองจ่ัน

130 016454 นางวภิา   รัตนกานตะดลิก 00111 เกษียณอายรุาชการ

131 035828 นายสภุาพ   บญุเกดิ 20110 ปณ.ศรรีาชา

132 056714 นายยอดเพชร   คงเจรญิ 10250 ปณ.ออ่นนุช

133 006985 นายสนุทร   มโีพธิ ์ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

134 029913 นายประทปี   อบิราเฮม 10290 ปณ.พระสมทุรเจดยี์

135 037961 นายพภิพ   พทุธสรณ์ 67001 สนง.บรกิารลกูคา้ กสท เพชรบรูณ์

136 057677 น.ส.พรทพิย ์  เสารช์ยัภมู ิ 25010 ศป.กบนิทรบ์รุี

137 029329 นางจฬุลีกัษณ์   ชาครติานนท ์ 41003 สนง.บรกิารลกูคา้ กสท อดุรธานี

138 030216 นายจ าลอง   ปัญญา 00111 เกษียณอายรุาชการ

139 030176 นายนวิตัชยั   หรัิณยากาศ 08447 ส านักงานบรกิารลกูคา้ กสท คลองหลวง (สป.(กท)กสท.)

140 011504 นายพนิจิ   สภุาพงษ์ 00100 กองเกษียณ (สว่นภมูภิาค)

141 002400 นายวเิชยีร   ลีส้กลุ 00111 เกษียณอายรุาชการ

142 014055 นายปรชีา   ดรุยิะสาย 00111 เกษียณอายรุาชการ
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