
 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 
สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด 

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 
ณ หองประชุมโพธิ์ศรีนาค สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ผูมาประชุม จํานวน 217 คน 
 1. คณะกรรมการดําเนินการ 
  1.1 พลโท สุคนธ ฉิมบานไร รองประธานกรรมการคนที่ 2 
  1.2 พลโท วิเชียร ไชยปกรณ รองประธานกรรมการคนที่ 3 
  1.3 พลโท นิธินันท ไชยวัฒนพันธุ รองประธานกรรมการคนที่ 4 
  1.4 พันตรี พราสกรต คงกลา เลขานุการ 
  1.5 พันเอก เสมอ แจมใส เหรัญญิก 
  1.6 พลตรี อุกฤษฎ นุตคําแหง กรรมการดําเนินการ 
  1.7 พันเอก นภัทร ศรีธนโชติ กรรมการดําเนินการ 
  1.8 พันเอก อํานวย ฤทธิบาล กรรมการดําเนินการ 
  1.9 พันโท บุญชู วังสันเทียะ กรรมการดําเนินการ 
 2. ผูแทนสมาชิก  จํานวน 208 คน  จากผูแทนสมาชิก 280 คน 

ผูเขารวมประชุม จํานวน 15 คน 
 1. ท่ีปรึกษา 
  1.1 พลโท พิสุทธิศักด์ิ ทัพเจริญภูม ิ ที่ปรึกษาดานการศึกษาและประชาสัมพันธ 
  1.2 พลโท ประวิทย กลิ่นทอง ที่ปรึกษาดานบริหารจัดการทั่วไป และสวัสดิการ 
  1.3 พลตรี อานนท เทพานวล ที่ปรึกษาดานการเงิน การลงทุน และการพัฒนาบุคลากร 
  1.4 พลเอก พีรวัฒน เปรมศร ี ที่ปรึกษาดานสินเช่ือ 
  1.5 พันโท อิทธินันท มุสิกะนุเคราะห ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 
 2. หัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
  2.1 นาย สมศักด์ิ แสนศิร ิ สหกรณจังหวัดพิษณุโลก 
  2.2 นาย รังสรรค แกนมณี เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส/ผูตรวจการสหกรณ 
  2.3 นาย สุบรรณ จําปา หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก 
 3. นาย วรศักด์ิ ย้ิมเพียรภัทร ผูสอบบัญชี 
 4. นาง ฉวีวรรณ โทจําปา ประธานผูตรวจสอบกิจการ 
 5. นางสาว ฉัตรชนก หยวกยง ผูตรวจสอบกิจการ 
 6. พันโท ธวัชชัย เติมลาภ ผูตรวจสอบภายใน 
 7. สมาชิกสหกรณ จํานวน 3 คน 
 

 



 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

พลโท สุคนธ  ฉิมบานไร  รองประธานกรรมการคนท่ี 2 /ประธานในท่ีประชุม  ไดกลาวเปดประชุม และให
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระที่  1   
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 
ประธานในท่ีประชุม แจงเรื่องตางๆ ใหที่ประชุมทราบดังน้ี 
 1.1 แนะนํา กรรมการดําเนินการที่เขาประชุม และผูเขารวมประชุมประกอบดวย คณะที่ปรึกษา 
สหกรณจังหวัดพิษณุโลก หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดพิษณุโลก ผูสอบบัญชี คณะผูตรวจสอบ
กิจการ และผูตรวจสอบภายใน ใหที่ประชุมทราบ 
 1.2 ขอตกลงเบื้องตนในการประชุมใหญ เพื่อใหการประชุมใหญเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสหกรณ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  



 
 

ระเบียบวาระที่  2   

เรื่องรับทราบรายงานการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 
 

พันตรี พราสกรต  คงกลา  เลขานุการ แจงเรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ ดังน้ี 

 การรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559           

ณ หองประชุมโพธ์ิศรีนาค อาคารสํานักงานใหญสหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด อําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลกน้ัน ที่ประชุมไดมีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งน้ี ซึ่งมีทั้งหมด 65 หนา ปรากฏวา    

เมื่อเลขานุการไดอานรายงานการประชุมตอที่ประชุมแลวไมมีผูแทนสมาชิกทักทวง และมีมติเปนเอกฉันท

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุมรับทราบ 

 

มติท่ีประชมุ  รับทราบรายงานการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ 3 
รับทราบรายงานประจําป 2560 

 

นางเบญจลักษณ  เทพานวล ผูจัดการใหญ  แจงใหที่ประชุมทราบผลการดําเนินงานของสหกรณในรอบป

บัญชี 2560 สหกรณ ไดดําเนินงานโดย ยึดถือนโยบายการบริหารงานที่มุงเนน  ไปตามหลักการและวิธีการ

สหกรณ คือการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก ใหสมาชิกพึ่งตนเองไดมากที่สุด  

เนนความปลอดภัย ใชเงินภายในเปนหลัก ยึดหลักเกณฑ และวินัยทางการเงิน เขมงวดในการปลอยสินเช่ือ    

ลดรายจายเพิ่มรายได ขยายโอกาส เพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพเจาหนาที ่ใหการศึกษาอบรม 

และบริหารโปรงใส จึงขอเสนอรายงานประจําป 2560 แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ดังตอไปน้ี  

 3.1 เรื่องเก่ียวกับสมาชิก 

  (1) จํานวนสมาชิก 
 

ประเภท 

จํานวนสมาชิก (ราย) 

ณ 1 ต.ค.59 
เขา 

ระหวางป 

ออกระหวางป คงเหลือสมาชิก 

ณ 30 ก.ย.60 

เพิ่มข้ึน 

(ลดลง) ลาออก ใหออก เสียชีวิต รวม 

สมาชิกปกติ 12,095 1,927 217 25 86 328 13,694 1,599 

สมาชิกสมทบ 1,961 515 84 0 9 93 2,383 422 

รวม 14,056 2,442 301 25 95 421 16,077 2,021 
 

  (2) จํานวนผูแทนสมาชิก ผูแทนสมาชิกปบัญชี 2560 มีจํานวน 310 คน และ ผูแทนสมาชิกป

บัญชี 2561 มีจํานวน 280 คน โดยอัตราสวนจํานวนผูแทนสมาชิก 1 คนตอจํานวนสมาชิก 50 คน ตาม

ขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2559 ขอ 65 (2) 

  3.2 เรื่องการดําเนินงานดานการเงิน 

  3.2.1 ทุนเรือนหุน 

   ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จํานวน 3,164,729,820.00 บาท 

   สมาชิกถือหุนรายเดือนและเพิ่มหุนระหวางป จํานวน 616,922,430.00 บาท 

   จายคืนเงินคาหุนระหวางป จํานวน 111,444,560.00 บาท 

   คงเหลือทุนเรือนหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 3,670,207,690.00 บาท  

   เพ่ิมขึ้นจากปบัญชี 2559 จํานวน 505,477,870.00 บาท หรือรอยละ 15.97 
 
 
 
 



 
 

กราฟแสดงจํานวนทุนเรือนหุน ทุนสํารอง และทุนสะสม เปรียบเทียบ 5 ป 
 

 
     หนวย : บาท 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

ทุนเรือนหุน 2,173,116,360.00 2,426,822,140.00 2,818,092,430.00 3,164,729,820.00 3,670,207,690.00 

ทุนสํารอง 156,834,205.17 180,726,630.82 208,478,602.21 247,998,709.22 286,374,165.81 

ทุนสะสม 15,499,169.17 12,436,710.06 15,084,961.13 10,568,479.27 13,426,831.90 
 

  3.2.2 เงินรับฝาก 
จํานวนเงินฝากป 2560 

หนวย : บาท 

ประเภท ณ 1 ต.ค.59 ฝากเพ่ิมระหวางป ถอนระหวางป 
คงเหลือ 

ณ 30 ก.ย.60 
เพ่ิม (ลด) รอยละ 

ออมทรัพย 59,067,800.42 242,861,125.80 246,939,569.58 54,989,356.64 (4,078,443.78) (6.90) 

ออมทรัพยพิเศษ 2,963,068,518.57 2,291,301,875.91 1,760,418,063.20 3,493,952,331.28 530,883,812.71 17.92 

รวม 3,022,136,318.99 2,534,163,001.71 2,007,357,632.78 3,548,941,687.92 526,805,368.93 17.43 

 

จํานวนเงินฝากเปรียบเทียบ 5 ป 

หนวย : บาท 

ประเภท 2556 2557 2558 2559 2560 

ออมทรัพย 27,717,943.67  28,798,936.87  36,691,211.78  59,067,800.42  54,989,356.64 

ออมทรัพยพิเศษ 1,302,369,037.83  1,670,333,522.55  1,985,023,942.63  2,963,068,518.57  3,493,952,331.28 

รวม 1,330,086,981.50  1,699,132,459.42  2,021,715,154.41  3,022,136,318.99  3,548,941,687.92 

 - 
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 ในระหวางปมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ครั้ง เพื่อความเหมาะสม และสอดคลองกับ
สภาวการณ  ดังน้ี 
 

ประเภท 
อัตราดอกเบ้ีย 

เดิม (%) 

อัตราดอกเบ้ีย 

ใหม (%) 
วันบังคับใช 

- ออมทรัพย 3.00 2.75 

ต้ังแต 1 ตุลาคม 2559 

- ออมทรัพยพิเศษ 3.40 3.15 

- ประจํา 3 เดือน 3.65 3.40 

- ประจํา 6 เดือน 3.90 3.65 

- ประจํา 12 เดือน 3.90 3.65 
 

  3.2.3 เงินกูยืม 

   ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 มีเงินกูยืมจากภายนอกคงเหลือ จํานวน 0.00 บาท 

   กูยืมระหวางป จํานวน 80,000,000.00 บาท 

   ชําระคืนเงินกูระหวางป จํานวน 80,000,000.00 บาท 

   คงเหลือเงินกูยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 0.00 บาท 

  3.2.4 การลงทุนของสหกรณ 

    (1) เงินฝากในสถาบันการเงิน 

     1) เงินฝากธนาคาร นอกเหนือจากเงินสดที่เหลือและเก็บไวที่สหกรณในแตละวัน

จํานวนไมเกิน 500,000.00บาท ตามระเบียบของสหกรณแลว สหกรณไดนําเงินไปฝากธนาคารทั้งประเภท

กระแสรายวันและประเภทออมทรัพย เพื่อรักษาสภาพคลอง เพื่อความปลอดภัยจากโจรกรรมและเพื่อใหได

ผลตอบแทนดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มียอดเงินฝาก จํานวน 182,825,625.64 บาท 

     2) เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เพื่อดํารงสภาพคลอง 

และใหไดผลตอบแทนดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มียอดเงินฝาก จํานวน 8,000,000.00 บาท 

     3) เงินฝากสหกรณออมทรัพยอ่ืน เพื่อดํารงสภาพคลอง เพื่อความรวมมือสหกรณ

เครือขาย และใหไดผลตอบแทนดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มียอดเงินฝาก จํานวน 62,304,633.59 บาท 

    (2) เงินใหกูแกสมาชิก ในป 2560 สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 2 ประเภท คือ ประเภท

ฉุกเฉินและสามัญ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ประเภท 
ลูกหนี้คงเหลือ  

ณ 1 ต.ค.59 

ใหกู 

ระหวางป 

รับชําระคืน 

ระหวางป 

ยอดเงินกูคงเหลือ  

ณ 30 ก.ย.60 
เพ่ิม (ลด) รอยละ 

1. เงินกูฉุกเฉิน       

 - ฉุกเฉินปกต ิ 15,693,008.00 42,559,100.00 42,622,066.00 15,630,042.00 (62,966.00) (0.40) 

 - ฉุกเฉิน ATM 3,633,121.00 14,955,500.00 10,763,980.00 7,824,641.00 4,191,520.00 115.37 

 รวม   19,326,129.00 57514,600.00 53,3866,046.00 23,454,683.00 4,128,554.00 21.36 



 
 

ประเภท 
ลูกหนี้คงเหลือ  

ณ 1 ต.ค.59 

ใหกู 

ระหวางป 

รับชําระคืน 

ระหวางป 

ยอดเงินกูคงเหลือ  

ณ 30 ก.ย.60 
เพ่ิม (ลด) รอยละ 

2. เงินกูสามัญ 6,409,560,786.00 2,492,673,200.00 1,362,839,731.00 7,539,393,255.00 1,131,199,7660.00 17.62 

   - สามัญเพื่อที่อยูอาศัย 0.00 1,750,000.00 65,700.00 1,684,300.00 1,684300.00 0.00 

    - ลูกหน้ีอื่น 9,103,424.00 3,022,248.00 3,339,251.00 8,786,421.00 (317,003.00) (3.48) 

รวมท้ังส้ิน 6,437,990,339.00 2,554, 959,048.00 1,419,630,728.00 7,573,318,659.00 1,135,328,320.00 17.63 

 

 ในระหวางปมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก 1 ครั้ง เพื่อความเหมาะสมและสอดคลอง
กับสภาวการณ ดังน้ี 
 

ประเภท 
อัตราดอกเบ้ีย 

เดิม (%) 

อัตราดอกเบ้ีย 

ใหม (%) 
วันบังคับใช 

1. เงินกูฉุกเฉิน 6.00 5.90 

ต้ังแต 1 ตุลาคม 2559 

2. เงินกูสามัญ   

 - ใชเงินฝากคํ้าประกัน 5.75 5.65 

 - ใชหุนคํ้าประกัน 6.00 5.90 

 - ใชบุคคล / หลักทรัพยอื่นคํ้าประกัน 6.25 6.15 
 

 (3) เงินลงทุนอ่ืน ถือหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (ชสอ.) และชุมนุม

สหกรณทหาร จํากัด ตามขอบังคับของชุมนุมสหกรณในฐานะเปนสหกรณสมาชิกและใหสหกรณไดรับ

ผลตอบแทนเงินปนผล และถือหุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด เพื่อการมีสวนรวมในขบวนการสหกรณ       

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  1) หุน ชสอ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจํานวน2,819,500.00 บาท ถือหุนเพิ่ม

ระหวางป จํานวน 350,000.00 บาท รวมมีหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน3,169,500.00 บาท 

  2) หุนชุมนุมสหกรณทหาร วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจํานวน 1,368,000.00 บาท    

ถือหุนเพิ่มระหวางป จํานวน 350,000.00 บาท รวมมีหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 1,718,000.00 บาท 

  3) หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด ถือหุนต้ังแตป 2536 จํานวน 200,000.00 บาท 

และไมมีการถือหุนเพิ่ม คงมีหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 200,000.00 บาท เทาเดิม 

 (4) เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร ไดแก อาคารสํานักงาน และสิ่งปลูกสราง ยานพาหนะ 

ครุภัณฑ อุปกรณ เปนสินทรัพยที่จําเปนตอการดําเนินงานของสหกรณ และกอใหเกิดประโยชน (รายได)     

แกสหกรณในทางออม โดยสหกรณไดจัดทํางบประมาณการลงทุนไวเพื่อใหรูถึงความเคลื่อนไหวของกระแสเงิน

เขา - ออก และประเมินความคุมคาของการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีมูลคาสินทรัพยถาวร 

47,336,627.14 บาท เพิ่มระหวางป 4,259,236.90 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีมูลคาสินทรัพยคงเหลือ 

จํานวน 45,886,436.42 บาท 



 
 

 3.3 เรื่องเก่ียวกับรายได  สหกรณมีรายไดจากการลงทุนเงินและรายไดอื่น ดังน้ี 
  (1) รายไดดอกเบี้ยรับจากการใหเงินกูแกสมาชิก ถือเปนรายไดหลัก จํานวน 431,531,638.00 บาท 
  (2) รายไดดอกเบี้ยรับเงินฝากจากธนาคาร จํานวน 260,083.90 บาท เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 303,812.56 บาท และสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด จํานวน
1,803,927.17 บาท รวมเปนเงิน 2,367,823.63 บาท 
  (3) รายไดเงินปนผลจากการถือหุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน
168,369.63 บาท และชุมสหกรณทหาร จํากัด จํานวน 67,204.00 บาท รวมเปนเงิน 235,573.63 บาท 
  (4) รายไดอื่น ๆ ไดแก คาธรรมเรียมแรกเขา เปนเงิน 528,500.00 บาท ดอกเบี้ยรับลูกหน้ีอื่น 
79,594.00 บาท และรายไดเบ็ดเตล็ด 202,006.48 บาท รวมเปนเงิน 810,100.48 บาท 
  รวมรายไดทั้งสิ้น จํานวน 434,945,135.74 บาท เพิ่มข้ึนจากปที่แลว จํานวน 47,167,377.76 บาท 
หรือคิดเปนรอยละ 12.16 สูงกวาที่ประมาณการไว 2.58 ลานบาทเศษ 
 3.4 เรื่องเก่ียวกับรายจาย ในรอบป 2560 สหกรณมีคาใชจาย ดังน้ี 
  (1) คาใชจายการบริหาร จํานวน 24,023,860.81 บาท 
  (2) ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 104,306,472.60 บาท  
  (3) เงินกูจากภายนอก 763,583.36 บาท  
  รวมรายจายทั้ งสิ้ น จํ านวน 129,093,916.77 บาท เพิ่ ม ข้ึนจากปบัญชี 2559 จํ านวน   
5,497,177.48 บาท หรือคิดเปนรอยละ 4.45 สูงกวาที่ประมาณการไว 4.11 ลานบาทเศษ 
  รายไดมากกวารายจาย 305,851,218.97 บาท สูงกวาที่ประมาณไว 1.95 ลานบาทเศษ 
 3.5 เรื่องอาคารสํานักงาน 
  3.5.1 อาคารสํานักงานใหญ 
    (1) กอสรางอาคารคลังพัสดุและที่พักพลทหาร เปนอาคาร 2 ช้ัน จํานวน 1 หลัง ใชเก็บ
เอกสาร และหลักฐาน เพื่อใหเพียงพอโดยใชทุนกอสรางสํานักงาน จํานวน 922,880.00 บาท เพื่อความปลอดภัย
และเปนระเบียบ 
    (2) จัดมุมรับแขก และเปนที่อานหนังสือเปนที่บริการเครื่องด่ืม บริการเครื่องวัดความดัน
โลหิต และบริการเครื่องนวดเทา เพื่อเปนสวัสดิการแกสมาชิกรวมทั้งบุคคลภายนอกที่มาติดตองานกับสหกรณ 
    (3) จัดมุมประชาสัมพันธ เพื่อใหสมาชิกไดทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสหกรณแกละ
ความรูทั่วไป 
    (4) ติดต้ังอุปกรณระบบปองกันอัคคีภัย ภายในอาคารสํานักงาน จํานวน 1 ชุด โดยใชงบ
ครุภัณฑ จํานวน 120,000.00 บาท 
    (5) กอสรางบันไดหนีไฟดานขางอาคารสํานักงานเพิ่มเติม เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ปองกันดานอัคคีภัยโดยใชงบประมาณคาใชสอย จํานวน 44,000.00 บาท  
    (6) กอสรางหองครัวเพื่อใชประกอบอาหารนอกอาคารสํานักงาน โดยใชงบทุนกอสราง
สํานักงานของสหกรณ จํานวน 159,650.00 บาท 
  3.5.2 สํานักงานสาขา 
    (1) ติดต้ังถังดับเพลิงประจําอาคารสํานักงานสาขา ทั้ง 4 สาขาๆ ละ 1 ถัง โดยใชเงินของ
ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จํานวน 16,800.00 บาท 
    (2) ปรับปรุงซอมแซมถนนเขาสํานักงานสาขา (4) เชียงใหม เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
สมาชิกที่มาใชบริการของสหกรณ โดยใชงบประมาณหมวดคาใชสอย จํานวน 10,800.00 บาท 



 
 

  3.5.3 หนวยงานสหกรณ 
    สหกรณไดต้ังหนวยงานสหกรณพื้นที่จังหวัดพะเยา แทนการจัดต้ังสํานักงานสาขา (5) พะเยา 
ตามแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป 2560 โดยสหกรณไดขอรับการสนับสนุนอาคารบางสวนของมณฑล
ทหารบกที่ 34 และหนวยไดใหการสนับสนุนหองทํางานจํานวนหน่ึงหองของฝายการเงินของหนวยและไดต้ังบุคคลใน
สังกัดมณฑลทหารบกที่ 34 เปนเจาหนาที่สหกรณประจําหนวยงาน จํานวน 2 คน ซึ่งการจัดต้ังหนวยงานสหกรณครั้ง
น้ีไมไดใชเงินในการปรับปรุงแตอยางใด 

 3.6 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3.6.1 สหกรณไดมีโครงการเช่ือมตองานระบบสาขา โดยเปนการเช่ือมตอระบบสหกรณจาก
สํานักงานใหญ ไปสํานักงานสาขา (1) นครสวรรค เพื่อรองรับงานที่ขยายเพิ่มข้ึน และใหบริการสมาชิกในพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค และพื้นที่จังหวัดใกลเคียงไดรวดเร็วในดานการกูเงิน ฝาก-ถอนเงิน และปรับสมุดคูฝาก
บัญชีออมทรัพย 
   3.6.2 จัดซื้อแท็บเลตเพื่อใชในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อลดการใชกระดาษ 
   3.6.3 พัฒนาระบบโปรแกรม สสอท. และ สส.ชสอ. เพื่อตรวจสอบและกระทบยอดเงินคงเหลือ
ประจําเดือนของสมาชิกใหถูกตอง ตรงกันทั้ง 2 สมาคม 
   3.6.4 พัฒนาและปรับปรุงขอมูลขาวสารในเว็บไซต เฟสบุค และสื่อโซเชียลมีเดียใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
   3.6.5 เฝาระวังและติดตามเกี่ยวกับไวรัสเรียกคาไถ (Wannacry) โดยมี บริษัท โซแอ็ท โซลูช่ัน จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทที่ดูแลระบบงานสหกรณในปจจุบัน เปนที่ปรึกษาในการควบคุมดูแล และหาวิธีการปองกันเพื่อ
ไมใหเกิดความเสียหายแกขอมูลของสมาชิก 
   3.6.6 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลสมาชิก โดยกําหนดใหเจาหนาที่ เปลี่ยนรหัสเขาใช
ระบบทุกวัน โดยเฉพาะฝายการเงินและการลงทุน และฝายสินเช่ือ จัดใหมีการบันทึกการเขาทํางานในหอง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ทุกครั้ง บริษัทที่ดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ หากมีการเขาปฏิบัติงานเพื่อ
บํารุงรักษาระบบงานสหกรณ ตองแจงช่ือเจาหนาที่ของบริษัทที่จะเขามาปฏิบัติงานใหสหกรณรับทราบ โดย
หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปนผูรายงานการขออนุญาตเขาปฏิบัติงาน ตามระดับช้ันสายงานบังคับบัญชา 
และตามสายงานในสวนที่เกี่ยวของ 
 3.7 เรื่องการจัดทําประกันภัย 
  3.7.1 การทําประกันภัยป 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) สหกรณไดจัดทํา
ประกันชีวิตกลุมสมาชิกและประกันภัยคุมครองเงินกู ดังน้ี 
   (1) การประกันชีวิตกลุมสมาชิก มีวัตถุประสงคเพื่อเปนสวัสดิการใหแกสมาชิก วงเงิน
ผลประโยชนคุมครองเสียชีวิตทุกกรณี 100,000.00 บาท สหกรณจายคาเบี้ยประกัน สําหรับสมาชิกเกาเต็ม
จํานวน สมาชิกเขาใหมระหวางปครึ่งหน่ึง สมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณและสมัครเขาใหม ใหจายคาเบี้ย
ประกันเองทั้งหมด ปกรมธรรม 2560 จํานวนสมาชิกที่สหกรณจัดทําประกัน 13,720 คน จายคาเบี้ยประกัน
ในอัตรา 680.00 บาทตอรายตอป เปนเงิน 8,332,569.98 บาท สมาชิกเสียชีวิต 81 คน ไดรับสินไหมมรณกรรม
เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 8,100,000.00 บาท 
   (2) การประกันชีวิตคุมครองเงินกู ในกรณีผูกูเงินสามัญโดยใชบุคคลคํ้าประกันเสียชีวิต     
มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูคํ้าประกันมิตองชําระหน้ีแทนผูกู และเปนการบริหารความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ
ของสหกรณ วงเงินผลประโยชนคุมครอง เริ่มตนที่ 300,000.00 บาท, 600,000.00 บาท, 900,000.00 บาท, 
1,200,000.00 บาท, 1,500,000.00 บาท, 1,800,000.00 บาท และ 2,100,000.00 บาท ตามวงเงินกู      



 
 

เมื่อหักหุนที่มีอยูทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 10% คาเบี้ยประกันสมาชิกผูกูเปนผูจายเองทั้งหมด โดยสหกรณ     
หักจากเงินกูลวงหนา 2 ป ในปกรมธรรม 2560 สมาชิกผูกูทําประกันชีวิตคุมครองเงินกู จํานวน 5,434 ราย    
จายคาเบี้ยประกันในอัตราแสนละ 780.00 บาทตอป เปนเงินจํานวน 32,110,871.62 บาท สมาชิกเสียชีวิต 40 ราย 
ไดรับสินไหมมรณกรรม เปนเงินทั้งสิ้น 24,300,000.00 บาท  
   (3) การประกันภัยผู คํ้าประกันกรณีสมาชิกผูกู ถูกออกจากสหกรณ มีวัตถุประสงค
เชนเดียวกับการประกันชีวิตคุมครองเงินกูตาม (2) วงเงินผลประโยชนคุมครองเปนแสน ๆ  ตามวงเงินกูคงเหลือ 
โดยเริ่มต้ังแต 100,000.00 บาท ถึง 2,500,000.00 บาท คาเบี้ยประกันสมาชิกผูกูเปนผูจายเองทั้งหมด โดยสหกรณ
หักไวจากเงินกูเชนเดียวกับการดําเนินการตาม (2) ในปกรมธรรม 2560 สมาชิกผูกูทําประกันภัยผูคํ้าประกัน 
6,933 ราย จายคาเบี้ยประกันในอัตราแสนละ 360.00 บาทตอป เปนเงินคาเบี้ยประกันทั้งป 26,553,695.77 บาท
มีผูกูถูกใหออกจากสหกรณ 15 ราย ไดรับเงินสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 10,111,139.00 บาท  
  3.7.2 การทําประกันภัยป 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) สหกรณโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 ครั้งที่ 9/2560 เห็นชอบใหสหกรณทําประกันภัยในป 2561 ดังน้ี 
   (1) การประกันชีวิตกลุมสมาชิกมีวัตถุประสงค เพื่อเปนสวัสดิการใหแกสมาชิกทุกคน 
วงเงินผลประโยชนคุมครองเสียชีวิตทุกกรณี 100,000.00 บาท สําหรับการจายเงินคาเบี้ยประกันเปนไปตาม
หลักเกณฑป 2560 
   (2) การประกันชีวิตคุมครองเงินกู วงเงินผลประโยชนคุมครองจายคาเบี้ยประกันในอัตรา
แสนละ 770.00 บาทตอป และประกันภัยผูคํ้าประกัน (ถูกใหออกจากสหกรณ) จายคาเบี้ยประกันในอัตรา
แสนละ 355.00 บาทตอป สําหรับการจายเงินคาเบี้ยประกันเปนไปตามหลักเกณฑป 2560 
 3.8 การดําเนินการโครงการฌาปนกิจสงเคราะห 
  สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด ไดเขารวมโครงการฌาปนกิจสงเคราะหของขบวนการ
สหกรณออมทรัพย โดยใหสมาชิกสหกรณสมัครเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยทหาร (สสอท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ดวยความสมัครใจ  
  ในหวง ม.ค. – ก.ย.60 ผลการดําเนินการของทั้ง 2 สมาคมสรุปในภาพรวมเปนไปดวยความเรียบรอย 
บรรลุผลตามเปาหมายที่ขบวนการสหกรณออมทรัพยกําหนดไว   

  3.8.1 สถานะภาพสมาชิก    

 (1) สสอท. 33,321 คน (ส.ค.60) 

 (2) สส.ชสอ. 262,694 คน (ส.ค.60) 

   (3) ศูนยฯ สสอท. 3,138 คน (ก.ย.60) 

    - สมาชิกสามัญ 3,064 คน (ก.ย.60) 

    - สมาชิกวิสามัญ 74 คน (ก.ย.60) 

   (4) ศูนยฯ สส.ชสอ. 1,746 คน  (ก.ย.60) 

    - สมาชิกสามัญ 1,711 คน (ก.ย.60) 

    - สมาชิกสมทบ 35 คน (ก.ย.60) 

 

 



 
 

 3.8.2 การจายเงินสงเคราะหศพลวงหนา 
รายการเงินสงเคราะหลวงหนาสสอท. 

ป 
รอบ เงินสงเคราะหลวงหนาใชไปตอเดือน เงินสงเคราะหลวงหนาคงเหลือ 

การสมัคร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

ณ 1 ม.ค.60ใชไปป60 

รายการ 

คงเหลือ เสียชีวิต (ศพ) 67 48 76 20 20 13 8 15 ปรับปรุง 

เงินสงเคราะหศพละ (บาท) 5.75 5.55 5.50 20.00 19.25 19.25 18.80 18.80 
 

2554 

1/2554 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.25 150.40 282.00 2,595.88 2,537.30 37.50 96.08 

2/2554 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 2,514.88 2,537.30 37.50 15.08 

3/2554 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 2,595.88 2,537.30 37.50 96.08 

2555 

1/2555 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 3,337.28 2,537.30 37.50 837.48 

2/2555 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 3,337.28 2,537.30 37.50 837.48 

3/2555 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 3,337.28 2,537.30 37.50 837.48 

4/2555 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 3,238.18 2,537.30 37.50 738.38 

2556 

1/2556 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 3,337.28 2,537.30 37.50 837.48 

2/2556 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 3,337.28 2,537.30 37.50 837.48 

3/2556 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 3,337.28 2,537.30 37.50 837.48 

4/2556 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 3,337.28 2,537.30 37.50 837.48 

2557 

1/2557 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 3,337.28 2,537.30 37.50 837.48 

2/2557 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 4,630.93 2,537.30 37.50 2,131.13 

3/2557 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 5,197.98 2,537.30 37.50 2,698.18 

4/2557 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 4,938.13 2,537.30 37.50 2,438.33 

5/2557 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 4,836.38 2,537.30 37.50 2,336.58 

2558 

1/2558 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 3,311.88 2,537.30 37.50 812.08 

2/2558 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 4,089.13 2,537.30 37.50 1,589.33 

3/2558 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 4,956.88 2,537.30 37.50 2,457.08 

4/2558 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 5,573.38 2,537.30 37.50 3,073.58 

5/2558 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 5,317.63 2,537.30 37.50 2,817.83 

6/2558 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 5,151.63 2,537.30 37.50 2,651.83 

2559 

1/2559 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 3,821.13 2,537.30 37.50 1,321.33 

2/2559 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 4,584.63 2,537.30 37.50 2,084.83 

3/2559 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 5,352.98 2,537.30 37.50 2,853.18 

4/2559 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 6,067.33 2,537.30 37.50 3,567.53 

5/2559 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 5,889.51 2,537.30 37.50 3,389.71 

6/2559 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 4,664.00 2,537.30 37.50 2,164.20 

2560 

1/2560 385.25 266.40 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 4,000.00 2,537.30 37.50 1,500.20 

2/2560 - - 418.00 400.00 385.00 250.30 150.40 282.00 4,000.00 1,885.65 44.75 2,159.10 

3/2560 - - - - 385.00 250.30 150.40 282.00 4,050.00 1,067.65 - 2,982.35 

4/2560 - - - - - - 150.40 282.00 4,050.00 432.40 - 3,617.60 

 



 
 

รายการเงินสงเคราะหลวงหนาคงเหลือ สส.ชสอ. 

 

ป 
รอบ เงินสงเคราะหลวงหนาใชไปตอเดือน เงินสงเคราะหลวงหนาคงเหลือ 

การสมัคร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ณ 1 ม.ค.60 ใชไปป60 คงเหลือ 

เสียชีวิต (ศพ) 182 141 179 148 147 146 188 212 
   

เงินสงเคราะหศพละ (บาท) 2.456 2.433 2.413 2.386 2.366 2.352 2.334 2.314 
   

2554 1/2554ถึง6/2556 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,229.62 3,195.65 1,033.97 

2557 

1/2557 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,060.90 3,195.65 865.25 

2/2557 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,481.32 3,195.65 1,285.67 

3/2557 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

4/2557 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

5/2557 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

6/2557 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

7/2557 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

8/2557 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

9/2557 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

10/2557 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

11/2557 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

12/2557 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

2558 1/2558 ถึง 12/2558 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

2559 

1/2559 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

2/2559 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

3/2559 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

4/2559 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

5/2559 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

6/2559 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

7/2559 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

8/2559 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

10/2559 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

11/2559 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,849.00 3,195.65 1,653.35 

12/2559 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,902.90 3,195.65 1,707.25 

2560 

1/2560 446.99 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,800.00 3,195.65 1,604.35 

2/2560 - 343.05 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,800.00 2,748.66 2,051.34 

3/2560 - - 431.93 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,800.00 2,405.61 2,394.39 

4/2560 - - - 353.13 347.80 343.39 438.79 490.57 4,800.00 1,973.68 2,826.32 

5/2560 - - - - 347.80 343.39 438.79 490.57 4,800.00 1,620.55 3,179.45 

6/2560 - - - - - 343.39 438.79 490.57 4,800.00 1,272.75 3,527.25 

7/2560 - - - - - - 438.79 490.57 4,800.00 929.36 3,870.64 

8/2560 - - - - - - - 490.57 4,800.00 490.57 4,309.43 



 
 

  3.8.3 สมาชิกเสียชีวิต 
 

ลําดับ ช่ีอ - สกุล 
เลขทะเบียน

สมาชิก 
สังกัด 

เดือน 

ที่เสียชีวิต 

ยอดเงินสงเคราะหตามประกาศ (บาท) 

สสอ.รรท. สสอท. สส.ชสอ 

1 พล.ต.อเนก  อินทรอํานวย 1456 บํานาญ ม.ค.-60 619,096.75 7,504.50 600,000.00 

2 จ.ส.อ.ไกรวุฒิ  ฤทธ์ิงาม 20637 ม.พัน.28 พล.ม.1 ม.ค.-60 611,322.75 7,277.50 600,000.00 

3 ร.ต.สุนทร  สมฤทธ์ิ 2102 บํานาญ ม.ค.-60 619,096.75 7,504.50 

4 นางอรไท  หงษคํา 480021 สมทบ ม.ค.-60 619,096.75 7,504.50 600,000.00 

5 จ.ส.อ.ประจบ  ฤทธิแกว 908 บํานาญ ก.พ.-60 600,587.70 7,499.75 - 

6 ร.ต.ศุภชัย  กล่ํานาค 1641 บํานาญ ก.พ.-60 600,587.70 7,499.75 600,000.00 

7 ร.อ.สมภาร  สิริภูบาล 11096 ม.3 พัน.26 ก.พ.-60 600,587.70 7,499.75 600,000.00 

8 ร.ต.ปญญา  คุมพวงดี 15765 ป.พัน.17 มี.ค.-60 602,514.00 7,675.00 600,000.00 

9 จ.ส.อ.สิทธิพันธ  จิรธัญญธนันดา 6028 รอย.ม.(ลว.) 4 เม.ย.-60 - 612,760.00 600,062.00 

10 จ.ส.อ.กิตติกร  วุฑฒยากร 5160 มทบ.31  เม.ย.-60 - 612,760.00 600,112.00 

11 จ.ส.อ.ใจบุญ  เฉยฉิว 456 พัน.สร.4 มี.ค.-60 602,514.00 7,675.00 600,062.00 

12 ร.ต.พิจิตร  ปญจอาม 1822 ไมเปนสมาชิก เม.ย.-60 - 612,760.00 600,112.00 

13 ร.อ.สงกรานต  เวียงทอง 14989 สมาชิกขอผอนผันหนี ้ พ.ค.-60 - 605,913.00 600,112.00 

14 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ  พิพัฒนยานนท 9264 ม.3 พ.ค.-60 - 605,913.00 600,065.00 

15 ร.ท.ถาวร  ทองสา 18729 ช.พัน.302 พ.ค.-60 - 605,913.00 - 

16 จ.ส.อ.สมวุฒิ  วันแวน 8325 ม.3 พัน.13 มิ.ย.-60 - 605,585.75 600,186.00 

17 จ.ส.อ.วิเชน  ประสพทรัพย 4577 บํานาญ มิ.ย.-60 - 605,585.75 - 

18 จ.ส.อ.ดิเรก  เลี่ยมขาว 756 สมาชิกขอผอนผันหนี ้ ก.ค.-60 - 605,510.40 600,135.00 

19 ร.ต.ชัยนาม  ทิมงาม 1329 บํานาญ ก.ค.-60 - 605,510.40 - 

20 จ.ส.อ.เฉลิมชัย  ศรีฟา 3621 มทบ.39  ก.ค.-60 - 605,510.40 600,135.00 

21 จ.ส.อ.บํารุง  สุขมวง 933 บํานาญ ก.ค.-60 - 605,510.40 600,135.00 

22 จ.ส.ท.ธํารงค  เถาวัลย 5373 สมาชิกขอผอนผันหนี ้ ส.ค.-60 - รอประกาศ รอประกาศ 

23 จ.ส.อ.ศุภชัย  บุญงาม 5692 บํานาญ ก.ย.-60 - รอประกาศ รอประกาศ 

24 จ.ส.อ.อิทธิพัทธ  โพธ์ิธนธรรม 649 ร.4 พัน.3 ก.ย.-60 - รอเอกสาร รอเอกสาร 

 

  3.8.4 การชําระเงินสงเคราะหลวงหนาและคาบํารุงรายปตออายุสมาชิกภาพป 2561 

   (1) สสอท.  คนละ 4,540 บาท (สี่พันหารอยสี่สิบบาทถวน) 

   (2) สส.ชสอ. สมาชิกแตละรอบการสมัครชําระเงิน ดังน้ี 



 
 
 

รอบของ 

สมาชิก 

เงินคงเหลือ 

ส้ินป 60 

เงินคงเหลือ 

ณ 1 ม.ค.61 

จํานวนเงินที่เรียกเก็บกับสมาชิก 

เงินสงเคราะหลวงหนา คาบํารุงรายป รวม 

1/54 – 6/56 -539.00 4,261.00 4,800.00 20.00 4,820.00 

1/57  -708.00 4,092.00 4,800.00 20.00 4,820.00 

2/57  -287.00 4,513.00 4,800.00 20.00 4,820.00 

3/57-11/59 79.00 4,800.00 4,721.00 20.00 4,741.00 

12/59 133.00 4,800.00 4,667.00 20.00 4,687.00 

1/60 30.00 4,800.00 4,770.00 20.00 4,790.00 

2/60 477.00 4,800.00 4,323.00 20.00 4,343.00 

3/60 820.00 4,800.00 3,980.00 20.00 4,000.00 

4/60 1,252.00 4,800.00 3,548.00 20.00 3,568.00 

5/60 1,605.00 4,800.00 3,195.00 20.00 3,215.00 

6/60 1,953.00 4,800.00 2,847.00 20.00 2,867.00 

7/60 2,297.00 4,800.00 2,503.00 20.00 2,523.00 

8/60 2,735.00 4,800.00 2,065.00 20.00 2,085.00 

9/60 3,226.00 4,800.00 1,574.00 20.00 1,594.00 

10/60 3,619.00 4,800.00 1,181.00 20.00 1,201.00 

11/60 4,013.00 4,800.00 787.00 20.00 807.00 

12/60 4,406.00 4,800.00 394.00 20.00 414.00 
 

  3.8.5 สอ.ทภ.3 จํากัด จะหักเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนป 2560 ของสมาชิกทุกคนเพ่ือชําระ

เปนเงินสงเคราะหลวงหนาและคาบํารุงรายป ตออายุสมาชิกภาพ ป 2561 หากเงินไมเพียงพอ ใหสมาชิก

ชําระเปนเงินสดเพ่ิมเติมภายใน 30 พฤศจิกายน 2560 

  3.8.6 เพ่ือเปนการรักษาสิทธิ์ของสมาชิก จึงขอใหสมาชิกทุกทานไดถือเปนหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ ดังน้ี  

   (1) ติดตอประสานงานกับศูนยประสานงานฯ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป เพ่ือ

ตรวจสอบวาทานไดถูกหักเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนชําระเปนเงินสงเคราะหลวงหนาครบถวนหรือไม  

   (2) ตรวจสอบขอมูลของสมาชิกจาก http://tca1.ifsct.net เพ่ือเปนการยืนยัน

สถานภาพสมาชิก และตรวจสอบการใชจายเงินสงเคราะหลวงหนารายป 

   อน่ึงหากสมาชิกเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท ใหแจงศูนยประสานงานทราบทุกครั้ง 

ท้ังน้ีเพ่ือความสะดวกในการติดตอประสานงาน 

  3.8.7 การจายเงินสงเคราะหลวงหนารายปคืนสมาชิกของ สสอท. 

   สสอท. จะจายเงินสงเคราะหลวงหนารายปคงเหลือ ณ 31 ธันวาคมของป (ถาม)ี คืนใหสมาชิก 

โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของสมาชิก

โดยตรง หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ของศูนยประสานงานฯ สอ.ทภ.3 จํากัด 

แลวแตกรณี 



 
 

 3.9 เรื่องการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับและระเบียบของสหกรณ  

  3.9.1 แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของสหกรณ  โดยมติทีป่ระชุมใหญสามัญประจําป 59 เมื่อ 9 พ.ย.59

ใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด พ.ศ.2559 จํานวน 6 ขอ โดยเปลี่ยนใช

ขอบังคับใหม 

  3.9.2 การแกไขเพ่ิมเติมระเบียบของสหกรณ ในรอบป 60 สหกรณโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

เห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด จํานวน 11 ระเบียบ ดังน้ี 

   (1) ระเบียบสหกรณวาดวยการจัดต้ังและใชทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหแกสมาชิก 

สมาชิกสมทบและครอบครัวและเจาหนาท่ีสหกรณ พ.ศ.2559 โดยเปลี่ยนใชฉบับใหมทั้งฉบับ เพื่อใหสะดวก

ในการถือใช เพ่ิมหมวดท่ี 3 การใชทุนสวัสดิการเพ่ือเปนเงินรับขวัญบุตรแรกเกิดของสมาชิกมีวัตถุประสงค

เพื่อแสดงความยินดีแกสมาชิกและครอบครัวที่มีทายาทใหม และใหเปนเงินออมจํานวนแรกสําหรับบิดามารดาที่

จะฝากสะสมเพิ่มเติมใหกับบุตรโดยใหไดรับเงินรับขวัญบุตรแรกเกิดของสมาชิก รายละ 2,000 บาท ตอครอบครัว 

   (2) ระเบียบสหกรณ วาดวยการใชทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ พ.ศ.2559 

โดยเปลี่ยนใชฉบับใหมทั้งฉบับ เพื่อใหสะดวกในการถือใช โดยแกไขเพิ่มเติม ในขอ ขอ 8 การจายเงินทุน

เพื่อการศึกษาอบรมและการสัมมนาทางสหกรณ เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบสหกรณ วาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปปฏิบัติงานของสหกรณสําหรับกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ เดิม พ.ศ.2555 เปน พ.ศ.2559 

 (3) ระเบียบสหกรณวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ สําหรับ

กรรมการดําเนินการและเจาหนาท่ี พ.ศ.2559 โดยเปลี่ยนใชระเบียบใหมทั้งฉบับ เพื่อใหสะดวกในการถือใช

โดยแกไขเพิ่มเติม ในประเด็น การจายคาพาหนะ โดยแกขอ 8 คาพาหนะ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลอง

กับสภาวการณปจจุบัน ดังน้ี 

  1) จากเดิม (3) ในการเดินทางโดยยานพาหนะสวนตัว ใหเบิกคาพาหนะเปนคาชดเชย

ไดเทาที่พึงจาย สําหรับยานพาหนะตาม (1) แตมิใหเบิกคาพาหนะเหมาจายเพิ่มข้ึนอีก 400 บาท หรือ 600 บาท 

แลวแตกรณี เปน (3) ในการเดินทางกรณีที่สหกรณไมอาจจัดยานพาหนะใหได โดยตองเดินทางโดย

ยานพาหนะสวนตัว ใหสามารถเบิกคาใชจายไดเชนเดียวกับ (1) 

  2) จากเดิม (5) ในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในจังหวัดที่สํานักงานต้ังอยู สหกรณ

ตองจัดพาหนะให หากใชพาหนะสวนตัวใหเบิกคาพาหนะโดยคํานวณตามระยะทางไป-กลับในระยะทาง

กิโลเมตรละ 4 บาทแตมิใหเบิกคาพาหนะเหมาจายเพิ่มอีกเปน (5) ในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในจังหวัด 

ที่สํานักงานต้ังอยู สหกรณตองจัดพาหนะให หากใชพาหนะสวนตัวใหเบิกคาพาหนะโดยคํานวณตามระยะทาง

ไป – กลับ ในระยะทางกิโลเมตรละ 4 บาท แตมิใหเบิกคาพาหนะเหมาจายเพิ่มอีก ในกรณีมีคาพาหนะไมถึง 150 บาท

ใหเบิกคาพาหนะไดจํานวน 150 บาท 

   (4) ระเบียบสหกรณ วาดวยเจาหนาที่และลูกจางและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 

พ.ศ.2559 ในประเด็นการจายเงินใหแกเจาหนาที่และลูกจางกรณีสหกรณมีความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมด

โดยแกไขขอ 7 (14) ถาสหกรณมีความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมด หรือบางสวนเปนการช่ัวคราวโดยเหตุหน่ึง

เหตุใดที่ไมใชเหตุสุดวิสัย สหกรณจะจายเงินใหแกเจาหนาที่และลูกจางเดิมรอยละ 50 (หาสิบ) ของคาจาง

ในวันทํางาน เปนรอยละ 75 ของคาจางในวันทํางาน 



 
 

   (5) ระเบียบสหกรณ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู พ.ศ.2558 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560  โดยแกไขเพิ่มเติมเปนบางขอในประเด็นเงินไดรายเดือนคงเหลือ ในขอ 24 

เพ่ิมขอความ ผูกูรายเดิมที่ขอกูใหมเพื่อชําระหน้ีเงินกูสัญญาเดิม หากรายใดมีเงินไดรายเดือนคงเหลือนอยกวา 

30% ใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

   (6) ระเบียบสหกรณ วาดวยกลุมสมาชิก พ.ศ.2559 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560

ในประเด็นการเปลี่ยนช่ือนามหนวยสมาชิกสหกรณ เน่ืองจากมีการจัดต้ัง ยุบหนวย และเปลี่ยนแปลงรายช่ือ

นามหนวยสมาชิกสหกรณ 

 (7) ระเบียบสหกรณ วาดวยสํานักงานสหกรณสาขาและหนวยงานสหกรณ พ.ศ.2560

โดยเปลี่ยนใชระเบียบใหมทั้งฉบับในประเด็น อัตรากําลังและตําแหนง และอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

เน่ืองจากสหกรณไดจัดต้ังหนวยงาน สอ.ทภ.3 จํากัด จว.พ.ย. แทนการจัดต้ังสํานักงานสาขา (5) พ.ย.เพื่อให

เหมาะสมกับการบริหารงานของหนวยงานสอดคลองกับระเบียบสหกรณวาดวยเจาหนาที่และลูกจาง และ

ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ.2559 

   (8) ระเบียบสหกรณวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน พ.ศ.2553 โดยเปลี่ยนใช

ระเบียบใหมทั้งฉบับ ในประเด็นอัตราดอกเบี้ย เพื่อใหสอดคลองกับรางระเบียบสหกรณและประกาศที่นายทะเบียน

กําหนด จากเดิม สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 5 ในอัตราไมเกินที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

โดยจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป เปน สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 5 ในอัตราไมเกิน

รอยละ 4.5 ตอป โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป  

  (9) ระเบียบสหกรณวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหพ.ศ.2554

โดยแกไขเปนบางขอในประเด็นอัตราดอกเบี้ย เพื่อใหสอดคลองกับรางระเบียบสหกรณและประกาศที่นาย

ทะเบียนกําหนดจากเดิมสหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 5 ในอัตราไมเกินรอยละ 7.0 ตอป 

โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไปเปนสหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 5 ในอัตราไม

เกินรอยละ4.5 ตอป โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 

  (10) ระเบียบสหกรณ วาดวยการใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน พ.ศ.2560 โดยเปลี่ยนใช

ระเบียบใหมทั้งฉบับ เพื่อใหสะดวกในการถือใช ในประเด็นอัตราดอกเบี้ย เพื่อใหสอดคลองกับรางระเบียบสหกรณ

และประกาศที่นายทะเบียนกําหนด จากเดิม สหกรณผูกูไมชําระคืนเงินกูเมื่อถึงกําหนดโดยไมไดรับการผอนผัน

จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหรือไมมีเหตุผลอันสมควรจะตองเสียเบี้ยปรับผิดนัดชําระหน้ีเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ 20 ตอป ของตนเงินที่ผิดนัดโดยนับถัดจากวันที่ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่สหกรณผูกูชําระเสร็จสิ้น

เปน สหกรณผูกูไมชําระคืนเงินกูเมื่อถึงกําหนดโดยไมไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

หรือไมมีเหตุผลอันสมควรจะตองเสียเบี้ยปรับผิดนัดชําระหน้ีเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 18 ตอป ของตนเงิน 

ที่ผิดนัดโดยนับถัดจากวันที่ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่สหกรณผูกูชําระเสร็จสิ้น 



 
 

  (11) ระเบียบสหกรณ วาดวยเจาหนาท่ีและลูกจาง และขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน 

พ.ศ.2559 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2560 โดยแกไขเปนบางขอ ในประเด็น อัตราเงินเดือนเจาหนาที่

และลูกจางเพื่อรองรับในโอกาสที่เจาหนาที่และลูกจางรับเงินเดือนเต็มข้ันปลายแลว มีโอกาสเลื่อนเงินเดือน

ตามผลการประเมิน โดยพิจารณาขยายอัตราเงินเดือนข้ันปลายอีก 5 ป  

 3.10 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
  การกําหนดอัตราคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 
ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมกําหนด ดังน้ี 
  คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ใหจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปของสหกรณในอัตรา
รอยละหน่ึงของกําไรสุทธิ แตไมเกินสามหมื่นบาท และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 138 ตอนที่ 15 ก 
หนา 8 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 น้ัน ที่ประชุมใหญของสหกรณเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติงบดุล และการจัดสรร
กําไรสุทธิประจําป ตามความมาตรา 66 วรรคสอง ประกอบมาตรา 60 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ.2542 ดังน้ัน ในการถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาว จึงตองใชบังคับกับสหกรณที่จัดใหมีการประชุมใหญ
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําป สําหรับจายเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ในอัตรารอยละหน่ึงของกําไรสุทธิ แตไมเกนิสามหมื่นบาทตามกฎกระทรวงฉบับใหมต้ังแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 
เปนตนไป 

 3.11 เรื่องเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 
  (1) จัดฝกอบรมกลุมสมาชิก จัดสัมมนาสหกรณพบสมาชิกเกษียณอายุและจัดสัมมนาสหกรณพบ
สมาชิกสมทบ รวม 6 ครั้ง  
  (2) จัดโครงการอบรมเจาหนาที่ดานความปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย ณ หองประชุมโพธ์ิศรีนาค 
สํานักงานใหญ 
  (3) จัดโครงการสัมมนาผูบริหารสหกรณออมทรัพยในกองทัพภาคที่ 3 

 3.12 เรื่องเก่ียวกับการใชจายเงินทุนสะสมอ่ืนของสหกรณ 

  (1) จํานวนเงินทุน 

 หนวย : บาท 

รายการ ณ 1 ต.ค.59 
ไดรับการจัดสรร 

จากกําไรสุทธิ ป 59 
รับคืน ใชไป 

คงเหลือ ณ 

30 ก.ย.60 

1. ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ 156,034.40 1,000,000.00 0.00 869,641.00 286,393.40 

2. ทุนสาธารณประโยชน 535,115.00 4,000,000.00 0.00 3,209,900.00 1,325,215.00 

3. ทุนสวัสดิการ 2,187,299.83 26,418,000.00 61,658.51 27,343,974.98 1,322,983.36 

4. ทุนสรางเสถียรภาพลูกหน้ี 2,207,600.39 100,000.00 0.00 0.00 2,307,600.39 

5. ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงาน 3,770,784.27 4,000,000.00  1,397,789.90 6,372,994.37 

6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,711,645.38 100,000.00  0.00 1,811,645.38 

รวม 10,568,479.27 35,618,000.00 61,658.51 32,821,305.88 13,426,831.90 
 



 
 

  (2) รายการใชจายเงินทุน 
หนวย  :  บาท 

รายการ จํานวนเงิน 

1. ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ 869,641.00 

 1.1 เปนคาธรรมเนียมการศึกษาอบรมและการสัมมนาสําหรับกรรมการ และเจาหนาที ่ 80,848.00 

 1.2 เปนคาใชจายในการเดินทางไปเขารับการศึกษาอบรม และการสัมมนา และการเดินทาง 

          ไปปฏิบัติงานนอกสํานักงาน เพื่อจัดการศึกษาอบรมของกรรมการและเจาหนาที ่

 

172,830.00 

 1.3 เปนคาใชจายในการจัดการศึกษาอบรมที่สหกรณจัดขึ้นเอง เปนคาวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม 

         เอกสารประกอบ คาพาหนะผูรับการอบรม และคาใชจายเบ็ดเตล็ด 

 

615,963.00 

2. ทุนสาธารณประโยชน 3,209,900.00 

 2.1 จายเพื่อบํารุงหนวยสมาชิก จํานวน 94 หนวย 2,522,300.00 

 2.2 จายเพื่อการศึกษา การกุศลและสาธารณประโยชนทั่วไป 687,600.00 

3. ทุนสวัสดิการ 27,343,974.98 

 3.1 เปนเงินของขวัญปใหมแกสมาชิก จํานวน 10,791 ราย 2,158,200.00 

 3.2 เปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของสมาชิก จํานวน 3,754 ราย 3,544,000.00 

 3.3 เปนเงินชวยเหลือเก่ียวกับการศพสมาชิกและครอบครัว 10,330,100.00 

  (1) สมาชิก จํานวน 80 ราย 9,581,100.00 

  (2) คูสมรสสมาชิก จํานวน 21 ราย 248,500.00 

  (3) บิดา มารดา และบุตร ของสมาชิก จํานวน 185 ราย 462,500.00 

  (4) พวงหรีดเคารพศพ จํานวน 76 ราย 38,000.00 

 3.4 เปนเงินชวยเหลือเก่ียวกับการศพสมาชิกสมทบและครอบครัว 45,150.00 

  (1) สมาชิกสมทบ จํานวน 8 ราย 34,150.00 

  (2) คูสมรสสมาชิกสมทบ จํานวน 3 ราย 10,000.00 

  (3) พวงหรีดเคารพศพ จํานวน 2 ราย 1,000.00 

 3.5 เปนเงินสงเคราะหสมาชิกอันเกิดจากภัยพิบัต ิจํานวน 9 ราย 35,888.00 

 3.6 เปนเงินคาเบี้ยประกันชีวิตกลุม 8,332,569.98 

 3.7 เปนเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกอายุ 60 ป จํานวน 243 ราย 1,636,000.00 

 3.8 เปนเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกอายุ 70 ปขึ้นไป จํานวน 253 ราย 253,000.00 

 3.9 เปนสวัสดิการแกสมาชิกที่ประสบอุบัติเหต ุจํานวน 13 ราย 53,017.00 

 3.10 เปนสวัสดิการแกเจาหนาที่และลูกจาง 750,050.00 

    3.11 เปนเงินรับขวัญบุตรแรกเกิด 103 ราย 206,000.00 

4. ทุนสรางเสถียรภาพลูกหนี ้ 0.00 

5. ทุนจัดตั้งสํานักงานสหกรณ 1,397,789.90 

 5.1 การกอสรางหองครัว สํานักงานใหญ 159,650.00 

 5.2 ปรับปรุงประตูรั้ว สํานักงานสาขา (1) น.ว. 26,265.00 

    5.3 กอสรางอาคารที่พักพลนําสารและคลังพัสดุ สํานักงานใหญ 922,880.00 

 5.4 สรางประตูเขาออกหองพัสด ุสํานักงานสาขา (3) ต.ก. 19,260.00 

 5.5 เชื่อมตอระบบงาน สาขา (1) น.ว. 269,734.90 

รวมจายทุนทั้งส้ิน 32,821,305.88 
 



 
 

 3.13 สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปบัญชี 2559 
 

รายการ ป 2560 ป 2559 เพิ่ม (ลด) รอยละ 

จํานวนสมาชิก (คน) 16,077 14,056 2,021 14.38 

1. สมาชิก 13,694 12,095 1,599 13.22 

2. สมาชิกสมทบ 2,383 1,961 422 21.52 

ฐานะการเงินของสหกรณ (บาท)     

1. สินทรัพยรวม 7,878,430,360.10 6,756,064,418.04 1,122,365,942.06 16.61 

 1.1 ลูกหน้ีเงินใหสมาชิกกู 7,559,335,511.90 6,423,749,124.00 1,135,586,387.90 17.68 

 1.2 ลูกหน้ีอ่ืนๆ 9,103,424.00 9,103,424.00 (317,003.00) (3.48) 

 1.3 เงินลงทุน     

  - เงินสดและเงินฝากธนาคาร 182,825,625.64 159,934,245.67 22,891,379.97 14.31 

  - เงินลงทุนระยะยาว 5,087,500.00 4,387,500.00 700,000.00 15.95 

  - สินทรัพยอ่ืนๆ 52,3090,664.97 51,390,124.37 700,540.60 1.36 

  - เงินฝากสหกรณอ่ืน 70,304,636.59 107,500,000.00 (37,195,363.41) (34.60) 

2. หนี้สินรวม 3,602,570,453.42 3,068,586,390.86 533,984,062.56 17.40 

 2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก 3,548,941,687.92 3,022,136,318.99 526,8051,368.93 17.43 

 2.2 เงินกูยืม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 2.3 หน้ีสินอ่ืนๆ 53,628,765.50 46,450,071.87 7,1788,693.63 15.45 

3. ทุนของสหกรณ 4,275,859,906.68 3,687,478,027.18 588,381,802.50 15.96 

 3.1 ทุนเรือนหุน 3,670,207,690.00 3,164,729,820.00 505,4777,870.00 15.97 

 3.2 ทุนสํารอง 286,374,165.81 247,998,709.22 38,375,456.59 15.47 

 3.3 ทุนสะสมตามขอบังคับ 13,426,831.90 10,568,479.27 2,858,352.63 27.05 

 3.4 กําไรสุทธิประจําป 305,851,218.97 264,181,018.69 41,670,123.28 15.77 

4. รายได 434,945,135.74 387,777,757.98 47,1674,377.76 12.16 

 4.1 ดอกเบี้ยรับ และผลตอบแทน 

         จากการลงทุน 434,135,035.26 386,775,596.54 47,359,438.72 12.24 

 4.2 รายไดอ่ืน ๆ 810,100.48 1,002,161.44 (192,060.96) (19.16) 

5. รายจาย 129,093,916.77 123,596,739.29 5,497,177.48 4.45 

 5.1 ดอกเบี้ยจาย 105,070,055.96 100,965,684.40 4,104,371.56 4.07 

 5.2 คาใชจายในการบริหาร 24,023,860.81 22,631,054.89 1,392,805.92 6.15 

กําไรสุทธิ 305,851,218.97 264,181,018.69 41,670,123.28 15.77 

 

 



 
 

กราฟแสดง สินทรัพย หน้ีสิน ทุน เปรียบเทียบ 5 ป 
 

 
 

หนวย : บาท 

รายการ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

สินทรัพย 4,674,824,015.06 5,221,437,601.42 5,791,616,757.49 6,756,064,418.04 7,878,430,360.10 

หนี้สิน 2,158,313,704.07 2,400,077,783.15 2,522,093,803.14 3,068,586,390.86 3,602,570,453.42 

ทุน 2,516,510,310.99 2,821,359,818.27 3,269,522,954.35 3,687,478,027.18 4,275,859,906.68 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 
รับทราบรายงานของผูตรวจสอบกิจการประจําป 2560 

 
ผูตรวจสอบกิจการ  นําเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560            
ใหที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคท่ี 3 จํากัด 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2560 

เรียน  ท่ีประชุมใหญสหกรณออมทรัพยกองทัพภาคท่ี  3 จํากัด 

 ตามที่ ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ไดเลือกต้ังใหขาพเจาและ
คณะเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดในวันที่    
30 กันยายน 2560 น้ัน ขาพเจาไดทําการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
ดําเนินการเปนประจําทุกเดือนที่เขาตรวจสอบแลวสําหรับผลการตรวจสอบประจําป2560 สามารถสรุปไดดังน้ี 

 1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
  1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงาน 
  1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
  1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ 
 2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
  2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 
  2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
  2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว 
 3. ผลการตรวจสอบดานบริหารงานท่ัวไป 
  การบริหารงานดานตางๆ เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญและมติที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ทั้งน้ีทางสหกรณฯ มีระบบการควบคุมภายในและมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี
พอควร สามารถบริหารงานใหบังเกิดผลดีแกสหกรณและสมาชิกอยางทั่วถึง 

 4. ผลการตรวจสอบดานการเงิน 
  4.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
   ณ 30 กันยายน 2560 สหกรณมีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ประกอบดวย 
   เงินสด 250,051.00 บาท 
   เงินฝากธนาคาร 182,575,574.64 บาท 
    รวม 182,825,625.64 บาท 
 
 



  4.2 เงินฝากสหกรณอื่น 
   ณ 30 กันยายน 2560 สหกรณมีเงินฝากกับสหกรณอื่นคงเหลือ ประกอบดวย 
   สหกรณออมทรัพยครู สุโขทัย จํากัด  62,304,636.59 บาท 
   ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย    8,000,000.00 บาท 
    รวม   70,304,636.59 บาท 
  4.3 การรับ-จาย และเก็บรักษาเงิน ไดปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรับ-จายและเก็บรักษาเงินที่
สหกรณกําหนดไว ซึ่งผูรับผิดชอบไดจัดทํารายงานและเสนอผูจัดการทราบทุกครั้ง 
  4.4 เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอื่น คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด มียอดถูกตองตรงตาม
บัญชี สมุดคูฝากธนาคารและใบแจงยอดของธนาคาร 

 5. ผลการตรวจสอบดานบัญช ี
  5.1 การบันทึกบัญชีสหกรณ มีเอกสารประกอบรายการบัญชีเพียงพอและตรวจสอบได และการ
เบิก-จายเงินทุกครั้งไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอยางถูกตอง ครบถวน 
  5.2 สหกรณใชคอมพิวเตอรบันทึกบัญชี รายงานทางบัญชีที่ไดจากการประมวลผลดวย
คอมพิวเตอรใหขอมูลที่ถูกตองสามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  5.3 สหกรณมีการควบคุมดานการจัดทําบัญชี โดยจัดทําทะเบียนคุมตาง ๆ โดยใชการบันทึกและ
ผานรายการในระบบคอมพิวเตอร สามารถใชขอมูลเปรียบเทียบบัญชีคุมยอดตาง ๆ ไดครบถวนถูกตองตาม
หลักบัญชีทั่วไป 

 6. ผลการตรวจสอบดานการดําเนินงาน 

  6.1 สมาชิกของสหกรณ 

  
   การรับเขาและใหออกจากการเปนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการไดปฏิบัติตามระเบียบที่
กําหนดไว 
 
 
 
 
 

หนวย : ราย
สมาชิกปกติ สมาชิกสมทบ รวม

สมาชิก ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 12,095            1,961               14,056             
เพิ่มระหวางป 1,927              515                  2,442               
รวม 14,022            2,476               16,498             
ออกระหวางป 328                 93                    421                  
สมาชิก ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 13,694         2,383            16,077          
สุทธิเพิ่มข้ึน 1,599           422              2,021            



  6.2 การใหกูยืมเงิน 

  
   การจายเงินกูใหแกสมาชิก มีการจัดทํานิติกรรมสัญญาครบถวน เปนไปตามขอบังคับระเบียบ
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใหเงินกูที่กําหนดไว มีหลักฐานการเปนหน้ีและการคํ้าประกันครบถวน 
  6.3 การลงทุน 
   การลงทุนซื้อหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีเงินลงทุนคงเหลือ ประกอบดวย 
   หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 3,169,500.00 บาท 
   หุนชุมนุมสหกรณทหาร  1,718,000.00 บาท 
   หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด  200,000.00 บาท 
    รวม  5,087,500.00 บาท 
   การลงทุนเปนไปตามกฎระเบียบของสหกรณ และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกําหนดไว 
  6.4 การรับฝากเงิน 

  
   สหกรณฯ มีการรับฝากเงินถูกตองตาม ขอบังคับและระเบียบวาดวยการรับฝากเงินแตละ
ประเภท 
 
 

หนวย : บาท

เงินกูสามัญ เงินกูฉุกเฉิน
เงินกูฉุกเฉิน 

ATM
และอ่ืนๆ

ลูกหนี้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 6,409,560,786    15,693,008        12,736,545       
กูยืมระหวางป 2,492,672,200    42,559,100        19,727,748       
รวม 8,902,232,986    58,252,108        32,464,293       
จายชําระระหวางป 1,362,839,731    42,622,066        14,168,931       
ลูกหน้ี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 7,539,393,255   15,630,042       18,295,362      
สุทธิเพิ่มข้ึน(ลดลง)  1,129,832,469 (62,966)  5,558,817

หนวย : บาท
ออมทรัพย ออมทรัพยพิเศษ สหกรณอื่น

เงินฝาก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 58,042,409.67   2,963,068,518.57    1,025,390.75  
เงินฝากระหวางป 242,803,637.54 2,291,301,875.91    57,488.26       
รวม 300,846,047.21 5,254,370,394.48    1,082,879.01  
ถอนระหวางป 246,910,825.45 1,760,418,063.20    28,744.13       
เงินฝาก ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 53,935,221.76   3,493,952,331.28   1,054,134.88  
สุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) (4,107,187.91) 530,883,812.71     28,744.13      



  6.5 การกูยืมเงิน 
   สหกรณไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมประจําป 2560 จากที่ประชุมใหญโดยไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณไว 3,400,000,000.00 บาท 

  
   ณ วันสิ้นปไมมีหน้ีคาง และการกู ยืมเงินเปนไปตามขอบังคับของสหกรณ และตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
  6.6 ทุนเรือนหุน 

  
   การเพิ่มหุนและการจายคืนคาหุนเปนไปตามระเบียบวาดวยการถือหุน และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย : บาท
ธ.กรุงไทย

เงินกูยืม ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 -                      
เงินกูยืมระหวางป 80,000,000         
รวม 80,000,000         
ชําระระหวางป 80,000,000         
เงินกูยืม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 -                 
สุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) -                 

หนวย : บาท
ทุนเรือนหุน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 3,164,729,820      
เพิ่มระหวางป 616,922,430         
รวม 3,781,652,250      
จายคืนระหวางป 111,444,560         
ทุนเรือนหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 3,670,207,690     
สุทธิเพิ่มข้ึน  505,477,870



  6.7 ทุนสํารองและทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ 

 
   การจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนประเภทตางๆ เปนไปตามมติที่ประชุมใหญ และการใชจายเงินทุน
สะสมตางๆ ในระหวางป เปนไปตามวัตถุประสงคและระเบียบที่สหกรณกําหนดไว 

 7. ผลการตรวจสอบดานผลการดําเนินงาน 
  7.1 รายได 
   ในป 2560 สหกรณ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 434,945,135.74  บาท ประกอบดวย 

 
   รายไดตางๆ เปนไปตามธุรกิจของสหกรณ การคํานวณและบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับรายได
ถูกตองและครบถวน 
  7.2 คาใชจาย 
   ในป 2560 สหกรณ มีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 129,093,916.77 บาท ประกอบดวย 

 
   คาใชจายตางๆ เปนรายการปกติของการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดรายได การควบคุมภายใน
เกี่ยวกับคาใชจายรัดกุมและปลอดภัย 

หนวย : บาท
ทุนสํารอง ทุนสะสมตามขอบังคับ

ระเบียบ และอ่ืนๆ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 247,998,709.22     10,568,479.27                    
เพิ่มระหวางป 38,375,456.59       35,721,047.51                    
รวม 286,374,165.81     46,289,526.78                    
ลดระหวางป -                         32,862,694.88                    
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 286,374,165.81    13,426,831.90                
สุทธิเพิ่มข้ึน 38,375,456.59       2,858,352.63

หมวดรายได ประมาณการ เกิดข้ึนจริง
(บาท) (บาท) (บาท) (รอยละ)

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหสมาชิกกู 423,000,000.00  431,611,232.00    8,611,232.00  2.04
ดอกเบ้ียรับจากเงินฝาก 500,000.00         2,367,823.63        1,867,823.63  373.56
รายไดอ่ืนๆ 1,000,000.00      966,080.11          (33,919.89) (3.39)
   รวม 424,500,000.00  434,945,135.74   10,445,135.74  2.46

สูง(ตํ่า)กวาประมาณการ

หมวดคาใชจาย ประมาณการ เกิดข้ึนจริง
(บาท) (บาท) (บาท) (รอยละ)

ดอกเบ้ียจาย 95,200,000.00    105,204,166.22    10,004,166.22  10.51
คาใชจายบริหาร 29,300,000.00    23,889,750.55     (5,410,249.45) (18.47)
   รวม 124,500,000.00  129,093,916.77   4,593,916.77  3.69

สูง(ตํ่า)กวาประมาณการ



   ในป 2560 สหกรณ ดําเนินงานมีผลกําไรสุทธิรวม 305,851,218.97 บาท สูงกวาประมาณ
การ5,851,218.97บาท (รอยละ 1.95) 
   กําไรสุทธิของปน้ีเปรียบเทียบกับปที่แลวซึ่งมีจํานวน  264,181,018.69 บาท เพิ่มข้ึน 
41,670,200.28 บาท (รอยละ 15.77) เน่ืองจากรายไดรวมเพิ่มข้ึน 47,167,377.76 บาท (รอยละ 12.16) 
คาใชจายรวมเพิ่มข้ึน5,524,177.48 บาท (รอยละ4.47) 

 8. เรื่องอ่ืน ๆ 

  การตรวจสอบกิจการในรอบปที่ผานมา มุนเนนเอกสารหลักฐานสัญญาเงินกู ใบสําคัญรับ-จาย เปน
สําคัญ เพื่อใหเอกสารมีความเหมาะสม และถูกตองสมบูรณ ไมมีขอสังเกตเกี่ยวกับขอบกพรองทางการเงินและ
การบัญชีที่เปนสาระสําคัญ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา     

 
 
 

       
                                   (  นางฉวีวรรณ  โทจําปา  )       
                                          ประธานผูตรวจสอบกิจการ 

       
                                (  นางสาวฉัตรชนก  หยวกยง  ) 
           ผูตรวจสอบกิจการ 

                                 
                                  (  นางสาวจรรยา  พันลํา  )  
                                               ผูตรวจสอบกิจการ 

 

435/119  หมู 8 ตําบลอรัญญิก 
อําเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก65000 
 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 



ระเบียบวาระที่ 5 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 

 
เลขานุการ  ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาตามขอบังคับสหกรณขอ 72 กําหนดวา “ใหสหกรณมีคณะกรรมการ
ดําเนินการ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ
เลือกต้ังจากสมาชิก 
 ใหกรรมการดําเนินการ เลือกต้ังในระหวางกันเองข้ึนดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหน่ึง
หรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง นอกน้ันเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบ
โดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ ฯลฯ” 
 ขอบังคับสหกรณขอ 77 กําหนดวา “กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังข้ึนแทนใน
ตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนน้ันชอบที่จะอยูได” 
 5.1 กรรมการดําเนินการในคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 ประจําปบัญชี 2560 ที่พนจากตําแหนง 
ตามขอบังคับสหกรณขอ 76 มีจํานวน 11 คน ดังน้ี 
  ตามขอบังคับสหกรณขอ 76 (1) ถึงคราวออกตามวาระ จํานวน 7 คน  คือ 
 

ยศ – ช่ือ – สกุล ตําแหนง 
สังกัด 

เพราะเหตุ หมายเหตุ  
กลุม หนวย 

1. พล.ท.สุคนธ ฉิมบานไร รองประธานกรรมการ สวนกลาง นอกหนวย ครบ 2 วาระ เวนวรรค 1 ป 
2. พล.ท.นิธินันท ไชยวัฒนพันธุ รองประธานกรรมการ สวนกลาง นอกหนวย ครบ 1 วาระ เลือกตั้งซํ้าใหมได 
3. พ.อ.เสมอ แจมใส เหรัญญิก 2 ป.4 ครบ 1 วาระ เลือกตั้งซํ้าใหมได 
4. พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ กรรมการดําเนินการ 7 พล.ร.7 ครบ 1 วาระ เลือกตั้งซํ้าใหมได 
5. พ.อ.เอกชวิน เครือวัลย กรรมการดําเนินการ สวนกลาง ศปก.ทภ.3 ครบ 1 วาระ เลือกตั้งซํ้าใหมได 
6. พ.อ.อํานวย ฤทธิบาล กรรมการดําเนินการ 8 มทบ.34 ครบ 1 วาระ เลือกตั้งซํ้าใหมได 
7. พ.ท.บุญชู  วังสันเทียะ  กรรมการดําเนินการ 5 พล.ม.1 ครบ 1 วาระ เลือกตั้งซํ้าใหมได 

 

  ตามขอบังคับสหกรณขอ 76 (2) เพราะเหตุลาออก จํานวน 4 คน  คือ 
 

ยศ – ช่ือ – สกุล ตําแหนง 
สังกัด 

เพราะเหตุ หมายเหตุ  
กลุม หนวย 

1. พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลยสุข รองประธานกรรมการ 1 ทภ.3 ลาออก ยายสังกัด 

2. พล.ต.อุกฤษฎ นุตคําแหง กรรมการดําเนินการ สวนกลาง พล.ร.4 ลาออก 
ยายสังกัด 

(โควตา พล.ร.4) 
3. พล.ต.ธวัช ศรีสวาง กรรมการดําเนินการ 3 พล.พัฒนา 3 ลาออก ยายสังกัด 
4. พล.ต.ณรัช สิงหปภาภร กรรมการดําเนินการ 6 มทบ.310 ลาออก 

 
 
 
 
 
 
 



 5.2 สหกรณไดประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการประจําป 2561 
ต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีผูสมัครเขารับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ
ในโควตา สวนกลุมสมาชิก กลุม 1, 2, 3, 5, 6, 7 และ 8 กลุมละ 1 คน และกลุมสวนกลาง 4 คน 
คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาบุคคลที่ไดรับการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอรายช่ือแลว 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วาง จํานวน 11 คน 
ดังน้ี 
 

ยศ – ช่ือ - สกุล ตําแหนง สังกัดกลุม สมัครโควตา หมายเหตุ 

1. พล.ต.รเณศ อินทรยิ้ม กรรมการดําเนินการ 1 1 อยูในวาระ 1 ปที่ 2   
2. พล.ต.บุญยืน อินกวาง กรรมการดําเนินการ 2 2 อยูในวาระ 1 ปที่ 1 
3. พ.อ.ทวีศักดิ์ วงศทวีทรัพย กรรมการดําเนินการ 3 3 อยูในวาระ 1 ปที่ 1 
4. พ.ท.บุญชู วังสันเทียะ กรรมการดําเนินการ 5 5 อยูในวาระ 2 ปที่ 1 
5. พ.อ.นพดล รอดกลาง กรรมการดําเนินการ 6 6 อยูในวาระ 1 ปที่ 2 
6. พ.อ.บรรณวัฒน พรหมจรรย กรรมการดําเนินการ 7 7 อยูในวาระ 1 ปที่ 1  
7. พ.อ.อํานวย ฤทธิบาล กรรมการดําเนินการ 8 8 อยูในวาระ 2 ปที่ 1 
8. พล.ต.อานนท เทพานวล กรรมการดําเนินการ 9 สวนกลาง อยูในวาระ 1 ปที่ 1 
9. พล.ท.นิธินันท ไชยวัฒนพันธุ กรรมการดําเนินการ 9 สวนกลาง อยูในวาระ 2 ปที่ 1 
10. พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง กรรมการดําเนินการ 1 สวนกลาง อยูในวาระ 1 ปที่ 2 
11. พ.ท.ธวัชชัย เติมลาภ กรรมการดําเนินการ 9 สวนกลาง อยูในวาระ 1 ปที่ 1 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบเปนเอกฉันท เลือกต้ังกรรมการดําเนินการตามที่เสนอ 



ระเบียบวาระที่ 6 

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจําป 2560 

ประธานฯ  แจงที่ประชุมทราบวาตามขอบังคับสหกรณขอ 23 การเสนองบการเงินตอที่ประชุมใหญ กําหนดให
คณะกรรมการดําเนินการเสนองบการเงิน ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ
ภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ (30 กันยายนของทุกป)  
 สําหรับงบการเงินรอบ 12 เดือน อันจัดวาเปนรอบปทางบัญชี 2560 ของสหกรณ ซึ่งมีรายการแสดง
สินทรัพย หน้ีสิน และทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด    
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว ผูสอบบัญชีจะไดนําเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตอไป 

ผูสอบบัญช ี ช้ีแจงและทําความเขาใจงบการเงินแกที่ประชุมใหญ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนังสือรับรองของสหกรณ 

 
สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด 
วันที่  9  ตุลาคม   2560 

เรียน  นายวรศักด์ิ  ย้ิมเพียรภัทร 

หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพ่ือประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณออมทรัพย
กองทัพภาคที่ 3 จํากัด   สําหรับปสิ้นสุดวันที่   30  กันยายน  2560    เพ่ือแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาว
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่ 30  กันยายน  2560  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด  สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของสหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3  จํากัด  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ    ตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนดหรือไม 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพ่ือใหการดําเนินงานของสหกรณ
เปนไปตามกฎหมายสหกรณ ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ 

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ขาพเจาทราบ และคิดวาควรจะ
เปน เชนรายการดังตอไปนี ้

1. งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเวนการแสดง
รายการและขอมูลตาง ๆ 

2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ 
         2.1 บันทึกทางการบัญช ี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี  และขอมูลอื่นที่เก่ียวของทั้งหมด 
          2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ 

3. ไมมีรายการผิดปกติที่เก่ียวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ของสหกรณ  
ผูซึ่งมีหนาที่สําคัญเก่ียวกับระบบบัญช ี  และระบบการควบคุมภายใน   หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

4. สหกรณไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด  ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมี
สาระสําคัญตองบการเงิน  นอกจากนี้สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการ  หรือ
หนวยงานที่กํากับดูแล  ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 



 
5. สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยราชการอันมีผลตองบการเงิน    เพราะมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือขอบังคับ  ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย  หรือถูกประเมินภาษีอากร  หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา      
ซึ่งควรจะไดนํามาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการต้ังสํารอง
คาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

6. รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
           6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอื่น 
        6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก  หรือขอจํากัดการใชเงินกู 
           6.3 สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน 

7. สหกรณมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมีภาระผูกพันหรือขอผูกมัด
ใด ๆ  ในสินทรัพยของสหกรณ  เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

8. สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ  ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและอาจเกิดขึ้นใน
ภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับหลักประกันทั้งหมด
ทีส่หกรณใหแกบุคคลที่สาม  นอกจากนี้สหกรณไมมีคดีฟองรองอื่นและไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้น หรือไมปรากฏ
ขอเท็จจริงใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ      ซึ่งตองนํามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

        ขอแสดงความนับถือ 

       พลโท 
      (สุคนธ  ฉิมบานไร) 

   รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนาที่แทน 
      ประธานกรรมการ 
 
 

           (นางเบญจลักษณ  เทพานวล) 
                                                                                  ผูจัดการใหญ 



รายงานของผูสอบบัญชี 
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ 

ความเห็น 
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของสหกรณออมทรัพยกองทัพภาคท่ี 3 จํากัด ซึ่งประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณออมทรัพยกองทัพภาคท่ี 3จํากัดณ วันท่ี 
30กันยายน 2560ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

เกณฑในการแสดงความเห็น 
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ความ
รับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช
เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของ
ขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยก
ตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้ 
 1. การรับรูรายไดดอกเบ้ียเงินใหกู 
 ตามท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน สหกรณมีรายไดดอกเบ้ียรับจากการใหกู ยืมในป  2560 จํานวน 
431,531,638.00 บาท คิดเปนรอยละ 99.40 ของรายไดคาดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ
ในการตรวจสอบ เนื่องจากรายไดดังกลาวเปนรายไดหลักของสหกรณ ซึ่งเกิดจากสัญญาเงินใหกูยืมประเภทตาง ๆ 
ท่ีมีเงื่อนไขการคํานวณดอกเบ้ียในอัตราท่ีแตกตางกัน นอกจากนี้ การรับรูรายไดดอกเบ้ียในทางบัญชีของสหกรณ  
สหกรณไดระงับการรับรูรายไดท่ีเกิดจากดอกเบ้ียเงินใหกูของลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดตามเกณฑคงคางท่ีคาง 



 
ชําระเกิน 3 งวดข้ึนไป สวนดอกเบ้ียเงินใหกูในระบบประมวลผลดวยคอมพิวเตอรจะยังคงคิดดอกเบ้ียตอไป ท้ังนี้
เพ่ือประโยชนในการติดตามเรียกรองจากลูกหนี้ในอนาคต 
 นอกจากนี้ ขาพเจายังไดตรวจสอบโดยการประเมินและสุมทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณท่ี
เกี่ยวของกับการรับรูรายไดดอกเบ้ียเงินใหกู และระบบการควบคุมภายในดานสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการคํานวณ
ดอกเบ้ียเงินใหกู วามีการรับรูรายไดดอกเบ้ียเงินใหกูเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาและสอดคลองกับนโยบายการ
บัญชีท่ีสหกรณใช และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมท้ังขาพเจาไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ขอมูลบัญชีรายไดและสุมตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีท่ีสําคัญ 
 2. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินใหกู 
 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 ลูกหนี้อื่น ณ วันท่ี 30 กันยายน  2560 เปนกลุมลูกหนี้
ท่ีถูกใหออกและคางชําระหนี้ตอสหกรณ สหกรณมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนเงิน 5,196,726.10 บาท 
เพ่ิมข้ึนจากปกอน 58,935.10 บาท  (คิดเปนรอยละ 1.13 ของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น) ซึ่งเปนเรื่องสําคัญใน
การตรวจสอบ เนื่องจากประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตองเปนไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด  
 ขาพเจาไดสุมทดสอบการชําระหนี้บัญชียอยลูกหนี้เงินใหกูเปรียบเทียบกับรายละเอียดการต้ังคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ พบวาการประมาณการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 3. การรับรูคาใชจายดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก 
 ตามท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน สหกรณมีคาใชจายดอกเบ้ียเงินรับฝากในป 2560 จํานวน 104,306,472.60
บาท คิดเปนรอยละ 24.03 ของรายไดคาดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
เนื่องจากคาใชจายดังกลาวมีเงื่อนไขการคํานวณดอกเบ้ียในอัตราท่ีแตกตางกันตามประเภทของเงินรับฝากและ
ระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 
 ขาพเจาไดตรวจสอบโดยการประเมินและสุมทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณท่ีเกี่ยวของกับ
การรับรูคาใชจายดอกเบ้ียเงินรับฝาก และระบบการควบคุมภายในดานสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการคํานวณ
ดอกเบ้ีย นอกจากนี้ขาพเจาไดสุมทดสอบการคํานวณดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก สอบทานอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝาก แต
ละประเภทเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมท้ังขาพเจาได
ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีคาใชจายและสุมตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีท่ีสําคัญ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดย
ถูกตองตามท่ีควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงิน ท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  



 
 ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกลาวและ
การใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความต้ังใจท่ีจะเลิก
สหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได  

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผล คือ ความ
เชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัด
ตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา
รายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบ
การเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 
 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจาไดใช
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจา รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวา
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอ
ความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของสหกรณ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ 
 
 



 
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ี
เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของ
สหกรณในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ 
ขาพเจาตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของในงบ
การเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของ
ขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา 
อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหสหกรณตองหยุดการดําเนินงาน
ตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

 ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 จากเรื่องท้ังหลายท่ีสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ท่ีมี
นัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาได
อธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี  เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอ
สาธารณะหรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน  ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของ
ขาพเจา  เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา
ผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว 

 

(นายวรศักด์ิ  ยิ้มเพียรภัทร) 
            ผูสอบบัญชี 

 
 
 
 
 
 
วันท่ี 9 ตุลาคม 2560 



ป 2560 ป 2559
บาท บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 182,825,625.64        159,934,245.67        
เงินฝากสหกรณอ่ืน 70,304,636.59          107,500,000.00        
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 466,078,658.00        413,608,406.00        
ลูกหนี้ระยะส้ัน - สุทธิ 859,046.90               760,514.00               
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 5,258,301.00            3,424,177.00            
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 819,927.55               503,320.23               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 726,146,195.68        685,730,662.90        

4
5
6

สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3  จํากัด
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หมายเหตุ

3

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 726,146,195.68        685,730,662.90        
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 5,087,500.00            4,387,500.00            
เงินใหกูยืมระยะยาว 7,098,453,580.00     6,015,278,509.00     
ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ 2,730,648.00            3,205,119.00            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8,164,231.47            8,522,295.76            

36,599,603.39          37,501,634.58          
สวนปรับปรุงอาคารสํานักงาน - สุทธิ 929,473.89               1,249,093.69            
ซอฟทแวร 193,127.67               63,603.11                 
เงินประกันไฟฟา 126,000.00               126,000.00               

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 7,152,284,164.42     6,070,333,755.14     
รวมสินทรัพย 7,878,430,360.10     6,756,064,418.04     

9

8

6
5

สิทธิการใชประโยชนในอาคารและส่ิงปลูกสราง 10



ป 2560 ป 2559
บาท บาท

หน้ีสินและทุนของสหกรณ  
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินรับฝาก 3,548,941,687.92     3,022,136,318.99     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 38,499,892.75          33,460,089.65          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,587,441,580.67     3,055,596,408.64     
หน้ีสินไมหมุนเวียน

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 15,128,872.75          12,989,982.22          
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 15,128,872.75          12,989,982.22          
รวมหน้ีสิน 3,602,570,453.42     3,068,586,390.86     

ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท) 3,670,207,690.00     3,164,729,820.00     
ทุนสํารอง 286,374,165.81        247,998,709.22        
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 13,426,831.90          10,568,479.27          
กําไรสุทธิประจําป  305,851,218.97        264,181,018.69        

15

14

หมายเหตุ

13
12

กําไรสุทธิประจําป  305,851,218.97        264,181,018.69        
รวมทุนของสหกรณ 4,275,859,906.68     3,687,478,027.18     
รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ 7,878,430,360.10     6,756,064,418.04     

พลโท

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนาท่ีแทน
                 ประธานกรรมการ

รอยเอก
   ( พราสกรต  คงกลา )
           เลขานุการ

 วันท่ี   9  ตุลาคม  2560

    ( สุคนธ   ฉิมบานไร )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บาท % บาท %
รายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบ้ียรับเงินใหกู 431,531,638.00    99.40    384,157,328.00    99.29    
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 2,367,823.63        0.55      2,553,735.54        0.66      
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 235,573.63           0.05      201,111.71           0.05      

รวมรายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 434,135,035.26    100.00  386,912,175.25    100.00  
คาใชจายดอกเบ้ีย

ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก 104,306,472.60    24.03    89,149,389.12      23.04    
ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมระยะสั้น 763,583.36           0.17      11,689,061.97      3.02      

รวมคาใชจายดอกเบ้ีย 105,070,055.96    24.20    100,838,451.09    26.06    
รายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 329,064,979.30    75.80    286,073,724.16    73.94    
บวก รายไดอื่น

รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา 528,500.00           0.12      554,100.00           0.14      
ดอกเบ้ียรับลูกหน้ีอ่ืน 79,594.00             0.02      64,533.00             0.02      
รายไดเบ็ดเตล็ด 202,006.48           0.05      246,949.73           0.06      

รวมรายไดอ่ืน 810,100.48           0.19      865,582.73           0.22      
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
เงินเดือน 9,216,480.00        2.12      8,285,555.00        2.14      
บําเหน็จเจาหนาท่ี 1,592,390.00        0.37      1,393,340.00        0.36      
คาลวงเวลา 354,059.00           0.08      374,113.00           0.10      
คาเบ้ียเล้ียงพาหนะ 386,670.00           0.09      231,774.00           0.06      
สวัสดิการเจาหนาท่ี 413,378.20           0.10      266,994.50           0.07      
ดอกเบ้ียจายเงินสะสมเจาหนาท่ี 134,110.26           0.03      127,233.31           0.03      
เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม 305,044.00           0.07      284,304.00           0.07      

 
ป 2559

สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3  จํากัด
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ป 2560



บาท % บาท %
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

คาเสื่อมราคา 2,105,379.35        0.48      1,766,273.77        0.46      
คาตัดจายสิทธิการใชประโยชน 2,412,781.43        0.56      2,331,505.62        0.60      
ขาดทุนจากการเลิกใชทรัพยสิน 2,427.84               0.00      16,160.72             0.00      
คาซอมแซมทรัพยสิน 284,193.01           0.07      268,729.27           0.07      
คาสาธารณูปโภค 420,285.72           0.10      469,727.08           0.12      
คาเบ้ียประกันภัยและภาษีรถยนต 62,588.97             0.01      65,638.57             0.02      
คาภาษีปายและโรงเรือน 29,190.00             0.01      9,166.00               0.00      
คาโปรแกรมตัดจาย 24,800.55             0.01      31,018.27             0.01      
คาเชาอาคาร -                       -        9,000.00               0.00      
คาเชาเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและเว็บไซต 51,451.80             0.01      48,671.57             0.01      
คาจางทําความสะอาด 240,000.00           0.06      230,000.00           0.06      
คากําจัดปลวก 10,000.00             0.00      -                       -        

คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
คาสวัสดิการสมาชิก -                       -        -                       -        
คาใชจายสินไหมมรณกรรม -                       -        -                       -        
คาใชจายประชาสัมพันธ 248,095.00           0.06      348,076.00           0.09      
คาใชจายระดมและจัดกิจกรรมกลุมสมาชิก 251.00                  0.00      135,600.00           0.03      
คาของขวัญสมาชิก -                       -        -                       -        

คาใชจายดําเนินงานอื่น
หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีอ่ืน 58,935.10             0.01      226,514.00           0.06
คาเบ้ียประชุม 257,200.00           0.06      256,000.00           0.07      
คาบําเหน็จตอบแทน 2,243,062.00        0.52      2,318,567.00        0.60      
คารับรอง 215,333.25           0.05      165,540.25           0.04      
คาตรวจสอบกิจการ 120,000.00           0.03      120,000.00           0.03      
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 130,000.00           0.03      120,000.00           0.03      
คาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 123,050.00           0.03      117,656.03           0.03      
คาเครื่องเขียนแบบพิมพใชไป 269,021.84           0.06      263,537.55           0.07      
คาของใชสํานักงาน 104,198.10           0.02      99,056.75             0.02      
คานํ้ามันเชื้อเพลิง 136,699.65           0.03      133,316.15           0.03      
คาวัสดุอ่ืน ๆ 184,613.20           0.04      148,118.20           0.04      
คาสมนาคุณ 35,550.00             0.01      21,800.00             0.01      

ป 2559ป 2560



บาท % บาท %
คาใชจายในการประชุมใหญ 316,781.00           0.07      345,475.00           0.09      
คาพาหนะ 88,050.00             0.02      112,200.00           0.03      
คาโทรศัพท 252,054.96           0.06      258,920.44           0.07      
คาธรรมเนียม 506,026.00           0.12      480,680.00           0.12      
คาเชาบริการสัญญาณคูสายระบบงาน 118,604.66           0.03      -                       -        
คาใชจายเปดสํานักงานใหญ -                       -        372,142.00           0.10      
คาใชจายงานครบรอบ 30 ป 21,438.00             0.00      -                       -        
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 270,920.32           0.06      182,164.15           0.05      
คาใชจายโครงการ 5 ส 123,380.60           0.03      102,197.00           0.03      
คาจัดทําระเบียบขอบังคับ 2,454.00               0.00      13,206.00             0.00      
คาของท่ีระลึก 99,972.00             0.02      99,972.00             0.03      
คาใชจายสํารองท่ัวไป 52,940.00             0.01      108,345.00           0.03      
      รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 24,023,860.81      5.54 22,758,288.20      5.88

กําไรสุทธิ 305,851,218.97    70.45 264,181,018.69    68.28

ป 2560 ป 2559



ป 2560 ป 2559
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 305,851,218.97 264,181,018.69
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคา 2,105,379.35 1,766,273.77
หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีเงินกู -                         -                         
หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีอ่ืน 58,935.10 226,514.00
สิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสรางตัดจาย 1,984,561.19 1,590,459.16         
สิทธิการใชซอฟแวรตัดจาย 63,075.44 215,168.00
สวนปรับปรุงอาคารสํานักงานตัดจาย 365,144.80 525,878.46
กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน -                         -                         
ขาดทุนจากการเลิกใชทรัพยสิน 2,427.84                16,160.72              
ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ (5,258,301.00) (3,424,177.00)
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารและสหกรณคางรับ (534,489.00) (217,793.21)
เครื่องเขียนแบบพิมพใชไป 269,021.84 263,537.55
วัสดุอ่ืน ๆ ใชไป 184,613.20 148,118.20
คาเบ้ียประกันภัยตัดจาย 48,336.81 50,381.95
คาใชจายจายลวงหนาตัดจาย 266,455.21 148,674.30
เงินสํารองจายคาสินไหมมรณกรรมฯ ตัดจาย -                         -                         
ดอกเบ้ียคางจาย 104,168,965.22 88,750,341.97
ประกันสังคมคางจาย 596,784.00 563,448.00
ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย 77,341.07 411,283.90
เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาท่ี 1,592,390.00 1,393,340.00
รายไดรอการรับรูตัดบัญชี (40,482.78) (81,353.36)

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 411,801,377.26 356,527,275.10
ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน

เงินสดจายลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน (57,514,600.00) (48,588,100.00)
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน 53,386,046.00 47,236,356.00
เงินสดจายลูกหน้ีเงินกูสามัญ (2,490,922,200.00) (2,313,210,400.00)

สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3  จํากัด
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันที่  30 กันยายน 2560



ป 2560 ป 2559
บาท บาท

เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกูสามัญ 1,361,089,731.00 1,413,715,324.00
เงินสดจายลูกหน้ีเงินกูพิเศษ (1,750,000.00) -                         
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกูพิเศษ 65,700.00 -                         
เงินสดจายลูกหน้ีอ่ืน (3,022,248.00) (3,576,150.00)
เงินสดรับจากลูกหน้ีอ่ืน 3,339,251.00 640,972.00
เงินสดรับจากดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ 3,424,177.00 6,250,801.00
เงินสดรับจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารและสหกรณคางรับ 217,793.21 277,304.60
เงินสดจายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ (279,654.00) (220,208.22)
เงินสดจายซื้อวัสดุอ่ืน ๆ (160,580.50) (159,210.20)
เงินสดจายคาเบ้ียประกันภัยจายลวงหนา (46,480.09) (50,898.83)
เงินสดจายคาใชจายจายลวงหนา (281,624.00) (155,150.00)
เงินสดจายลูกหน้ีเงินยืมทดรอง (2,113,280.00) -                         
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินยืมทดรอง 2,113,280.00 1,926.00
เงินสดจายเงินประกันการใชไฟฟา -                         -                         

หน้ีสินดําเนินงาน
เงินสดรับจากเงินรอจายคาเบ้ียประกัน 8,481,031.00 6,039,885.00
เงินสดจายเงินรอจายคาเบ้ียประกัน (6,077,100.00) (5,746,346.67)
เงินสดรับจากเงินรอจายสินไหมมรณกรรม 44,384,932.00 35,402,270.00
เงินสดจายเงินรอจายสินไหมมรณกรรม (44,584,932.00) (35,202,270.00)
เงินสดรับจากเงินรอจายคืน 102,011,695.31 115,146,677.91
เงินสดจายเงินรอจายคืน (102,473,141.53) (115,019,860.11)
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ 10,231,802.00 -                         
เงินสดจายเงินรอตรวจสอบ (10,208,001.00) -                         
เงินสดรับจากเงินรอจายประกันพิทักษสินเชื่อ 64,008,716.00       60,425,920.00
เงินสดจายเงินรอจายประกันพิทักษสินเชื่อ (64,008,716.00) (60,425,920.00)
เงินสดจายดอกเบ้ียคางจาย (100,895,798.80) (82,453,710.46)
เงินสดจายประกันสังคมคางจาย (596,316.00) (559,350.00)
เงินสดจายเงินสํารองบําเหน็จเจาหนาท่ี -                         
เงินสดจายภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย (77,458.17) (413,879.95)
เงินสดจายคาใชจายคางจาย -                         (12,680,108.00)
เงินสดรับเงินประกันสัญญา -                         -                         

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (820,456,598.31) (636,796,850.83)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน (880,742.90) (1,374,764.00)
เงินสดจายซื้อยานพาหนะ (869,000.00) -                         
เงินสดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสราง (1,082,530.00) -                         



ป 2560 ป 2559
บาท บาท

เงินสดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคารระหวางกอสราง -                         (3,401,685.00)
เงินสดจายสิทธิในการใชซอฟทแวร (192,600.00) -                         
เงินสดจายสวนปรับปรุงอาคารสํานักงาน (45,525.00) (977,231.50)
เงินสดจายซื้อหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (350,000.00) (385,000.00)
เงินสดจายซื้อหุนชุมนุมสหกรณทหาร (350,000.00) (400,000.00)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (3,770,397.90) (6,538,680.50)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับต๋ัวสัญญาใชเงิน 80,000,000.00 800,000,000.00
เงินสดจายชําระหน้ีต๋ัวสัญญาใชเงิน (80,000,000.00) (1,250,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 2,534,163,001.71 2,401,520,179.18
เงินสดจายคืนเงินรับฝาก (2,007,357,632.78) (1,401,099,014.60)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 616,922,430.00 415,532,380.00
เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน (111,444,560.00) (68,894,990.00)
เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (3,209,900.00) (3,474,693.00)
เงินสดรับจากทุนศึกษาอบรม -                         10,400.00              
เงินสดจายทุนศึกษาอบรม (869,641.00) (855,909.50)
เงินสดรับจากทุนสวัสดิการสมาชิก 64,158.51 72,315.69
เงินสดจายทุนสวัสดิการสมาชิก (27,346,474.98) (22,782,215.05)
เงินสดรับจากทุนสรางเสถียรภาพลูกหน้ี -                         5,000.00
เงินสดจายเงินปนผล (162,659,724.00) (141,141,750.00)
เงินสดจายเงินเฉล่ียคืน (24,820,828.00) (21,001,054.00)
เงินสดจายเงินโบนัส (4,094,800.00) (3,685,430.00)
เงินสดรับจากเงินสะสมเจาหนาท่ี 586,983.31 521,054.91
เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณฯ (10,000.00) (10,000.00)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 809,923,012.77 704,716,273.63
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (14,303,983.44) 61,380,742.30
เงินสด ณ วันตนป 267,434,245.67 206,053,503.37
เงินสด ณ วันส้ินป 253,130,262.23 267,434,245.67



1. ขอมูลทั่วไป
1.1 สหกรณจดทะเบียนจัดต้ังเม่ือวันท่ี  27 กุมภาพันธ 2530  เลขทะเบียนท่ี  สทส.(อ) 26/2530  สํานักงานใหญต้ังอยู เลขท่ี 381 

ถนนสนามบิน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  มีสํานักงานสาขาจํานวน 4 แหง  ปบัญชีสิ้นสุด  30 กันยายน ของทุกป
1.2 ณ วันที่ทําการตรวจสอบไดทําการสงหนังสือยืนยันยอดไปยังสถาบันการเงินและสหกรณอ่ืน ณ วันที่ในงบการเงินยังไมไดรับการ

ยืนยันยอดบางสวน  ซ่ึงไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนจนเปนที่พอใจ
1.3 ณ วันที่ทําการตรวจสอบไดทําการสงหนังสือสอบถามทนายความ ณ วันที่ในงบการเงิน ยังไมไดรับหนังสือตอบกลับจากทนายความ

โดยขอมูลที่เปดเผยเปนขอมูลจากรายงานการประชุมคณะกรรมการ

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
 - สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง
 - สหกรณรับรูรายไดดอกเบ้ียเงินใหกูตามเกณฑสัดสวนของเวลา  สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบ้ียคณูดวยจํานวน
เงินตนท่ีคางชําระตามระยะเวลาท่ีกูยืม
 - สหกรณระงับการรับรูรายไดท่ีเกิดจากดอกเบ้ียเงินใหกูของลูกหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดตามเกณฑคงคาง  จํานวน  
1,760,213.00  บาท  ซึ่งหากสหกรณรับรูดอกเบ้ียเงินใหกูของลูกหน้ีดังกลาวแลว  จะทําใหสหกรณมีกําไรสุทธิประจําป
เปนจํานวน  307,611,431.97 บาท
 - สหกรณไดต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหน้ีเงินกูและการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
 - เงินลงทุนระยะยาวท่ีเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน
 - สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
 - สหกรณรับรูผลกําไร (ขาดทุน) จากการจําหนาย/เลิกใชทรัพยสิน เปนรายไดหรือคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ
 - คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงานและยานพาหนะ คํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด ท้ังน้ียกเวนท่ีดิน  
 - สหกรณบันทึกเครื่องใชสํานักงานท่ีไดรับมาจากการบริจาค ไวในบัญชีสินทรัพยรับบริจาค และคํานวณคาเสือ่มราคาโดย
วิธีเสนตรงในอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 - สิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสราง ตัดจายเปนระยะเวลา 20 ป ตามคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง วิธี
ปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับสินทรัพยไมมีตัวตน พ.ศ. 2547 
 - สิทธิในการใชซอฟทแวรตาง ๆ ตัดจายเปนระยะเวลา 5 ป และตัดจายท้ังหมดเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชซอฟทแวรใหม
 - สวนปรับปรุงอาคารสํานักงานตัดจายเปนระยะเวลา 5 ป นับต้ังแตวันท่ีปรับปรุงเสร็จ
 - คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมท้ังการซื้อมาเปล่ียนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอย ๆ ถือเปนคาใชจายในรอบบัญชีท่ีมี 
การจาย สวนการตอเติมหรือเพิ่มเติมท่ีมีมูลคาสูงจะถือเปนมูลคาของสินทรัพยอาคารและอุปกรณ
 - เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณทุกประเภทท้ังน้ีรวมถึง 
เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณท่ีนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหน้ีสินดวย 

สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3  จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560



3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย
 ป 2560 ป 2559
 บาท บาท
   เงินสด 250,051.00           403,360.00             
   เงินฝากธนาคาร
            กระแสรายวัน 499,061.96           424,474.04             
            ออมทรัพย 182,076,512.68    159,106,411.63      

รวม 182,825,625.64    159,934,245.67      

4. เงินฝากสหกรณอื่น ประกอบดวย
 ป 2560 ป 2559
 บาท บาท
   ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 8,000,000.00        57,500,000.00        
   สหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด 62,304,636.59      50,000,000.00        

รวม 70,304,636.59      107,500,000.00      

    เงินฝากสหกรณจําแนกเปนเงินฝากประเภทออมทรัพยจํานวน 62,304,636.59 บาท  (ป 2559 : 50,000,000.00 บาท) 
และเงินฝากประเภทประจํา จํานวน 8,000,000.00 บาท  (ป 2559 : 57,500,000.00 บาท) 

5. เงินใหกูยืม ประกอบดวย
 

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินใหกูยืม - ปกติ
  ลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน 23,454,683.00      -                        19,326,129.00        -                           
  ลูกหน้ีเงินกูสามัญ 442,536,375.00    7,096,856,880.00 394,282,277.00      6,015,278,509.00     
  ลูกหน้ีเงินกูพิเศษ 87,600.00             1,596,700.00        -                         -                           
        รวมเงินใหกูยืม 466,078,658.00    7,098,453,580.00 413,608,406.00      6,015,278,509.00     

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท



6. ลูกหน้ี - สุทธิ ประกอบดวย
 

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว

  ลูกหน้ีอ่ืน 6,055,773.00        2,730,648.00        5,898,305.00          3,205,119.00           
        รวม 6,055,773.00        2,730,648.00        5,898,305.00          3,205,119.00           
หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (5,196,726.10 ) -                        (5,137,791.00 ) -                           
ลูกหน้ี - สุทธิ 859,046.90           2,730,648.00        760,514.00             3,205,119.00           

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน  5,196,726.10  บาท แยกเปนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินกูสามัญ  ท่ีถูกใหออกและ
คางชําระหน้ีตอสหกรณซึ่งไดทําประกันภัยกับบริษัทประกันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต ในป  2554  จํานวน  4,911,277.00 บาท 
และคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีคางสงเงินกูสามัญท่ีถูกใหออกและคางชําระหน้ีตอสหกรณ จํานวน 285,449.10 บาท

7. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  ประกอบดวย
ป 2560 ป 2559

บาท บาท
   เครื่องเขียนแบบพิมพ 145,258.16           134,626.00             
   วัสดุอ่ืน ๆ 51,607.80             75,640.50               
   คาเบ้ียประกันภัยจายลวงหนา 17,587.91             19,444.63               
   คาใชจายจายลวงหนา 70,984.68             55,815.89               
   ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารและสหกรณคางรับ 534,489.00           217,793.21             

รวม 819,927.55           503,320.23             

8. เงินลงทุน  ประกอบดวย
ป 2560 ป 2559

บาท บาท
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด

   หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด 3,169,500.00        2,819,500.00          
   หุนบริษัทสหประกันชีวิต  จํากัด (มหาชน) 200,000.00           200,000.00             
   หุนชุมนุมสหกรณทหาร  จํากัด 1,718,000.00        1,368,000.00          

รวม 5,087,500.00        4,387,500.00          

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท



9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  ประกอบดวย
ป 2560 ป 2559

บาท บาท
   ยานพาหนะ 809,424.71           383,103.98             
   เครื่องใชสํานักงาน 4,595,636.90        5,261,021.92          
   โซลาร ลูฟท็อป 2,759,169.86        2,878,169.86          

รวม 8,164,231.47        8,522,295.76          

เครื่องใชสํานักงานประกอบดวยสวนท่ีสหกรณ ฯ จัดหาเองจํานวน 4,570,896.88 บาท (ป 2559 : 5,195,799.12 บาท) 
และสินทรัพยท่ีรับบริจาคจํานวน  24,740.02  บาท  (ป 2559 : 65,222.80 บาท) 

10. สิทธิการใชประโยชนในอาคารและส่ิงปลูกสราง
สิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสราง   เปนมูลคาของคากอสรางอาคารสํานักงานแหงใหมบนท่ีดินซ่ึง

เปนท่ีราชพัสดุท่ีกองทัพบกโดยกองทัพภาคท่ี 3 เปนหนวยงานรับผิดชอบพื้นท่ีและจังหวัดทหารบกพิษณุโลก  (ปจจุบันเปล่ียนชื่อ
เปนมณฑลทหารบกท่ี 39)  เปนหนวยงานปกครองท่ีดิน  ไดอนุญาตใหสหกรณฯใชพื้นท่ีดังกลาวเพื่อกอสรางสํานักงาน  มีเน้ือท่ี
ประมาณ 3 ไร 2 งาน 68 ตารางวา  ตามหนังสือกรมสงกําลังบํารุงทหารบก  ท่ีตอ กห 0404/1469  ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2556  โดย
สหกรณไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและเริ่มใชงานในปบัญชี  2559  ราคาตามบัญชีคงเหลือจํานวน 36,599,603.39  บาท
(ป 2559 : 37,501,634.58 บาท)

อาคารดังกลาวสหกรณ ฯ ไดรับหลักประกันค้ําประกันการกอสรางจากผูรับจางเปนหนังสือค้ําประกันธนาคารมูลคา
1,625,000.00  บาท โดยมีกําหนดระยะเวลาการค้ําประกัน 2 ป นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงาน

11. เงินกูยืมระยะส้ัน  ประกอบดวย
สหกรณ ฯ มีวงเงินกูยืมกับสถาบันการเงินตาง ๆ ดังน้ี
   1. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก จํานวน 20 ลานบาท (ป 2559 : 20 ลานบาท)  อัตราดอก

เบ้ีย MOR  ตอป  โดยมีประธานคณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการเปนผูค้ําประกัน
   2. วงเงินต๋ัวสัญญาใชเงินธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก สําหรับป  2560  จํานวน  980 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 

รอยละ 3.85 - 4.00 ตอป (ป 2559 : 980 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.045 - 4.850 ตอป) โดยมีประธานคณะกรรมการดําเนินการ
และผูจัดการเปนผูค้ําประกัน

   3. วงเงินต๋ัวสัญญาใชเงินธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)  สําหรับป  2560  จํานวน 200 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียตาม
ท่ีระบุในต๋ัวสัญญาใชเงิน สําหรับปบัญชี 2560 สหกรณไมมีการเบิกใชวงเงินกูดังกลาว  (ป 2559 : 200 ลานบาท  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 
4.10 - 4.50 ตอป) โดยมีประธานคณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการเปนผูค้ําประกัน 

12. เงินรับฝาก  ประกอบดวย
ป 2560 ป 2559

บาท บาท
   เงินรับฝากออมทรัพย 53,935,221.76      58,042,409.67        
   เงินรับฝากออมทรัพยสหกรณอ่ืน 1,054,134.88        1,025,390.75          
   เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 3,493,952,331.28 2,963,068,518.57   

รวม 3,548,941,687.92 3,022,136,318.99   



13. หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  ประกอบดวย
ป 2560 ป 2559

บาท บาท
   เงินรอจายเบ้ียประกัน 9,421,078.37        7,017,147.37          
   เงินรอจายสินไหมมรณกรรม -                        200,000.00             
   เงินรอจายคืน 772,758.79           1,234,205.01          
   เงินรอตรวจสอบ 23,801.00             -                         
   ประกันสังคมคางจาย 49,826.00             49,358.00               
   ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย 2,632.75               2,749.85                 
   ดอกเบ้ียคางจาย 28,229,795.84      24,956,629.42        

รวม 38,499,892.75      33,460,089.65        

 14. หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น  ประกอบดวย
ป 2560 ป 2559

บาท บาท
   รายไดรอการรับรู 24,740.02             65,222.80               
   เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาท่ี 11,033,370.00      9,440,980.00          
   เงินสะสมเจาหนาท่ี 3,921,762.73        3,334,779.42          

149,000.00           149,000.00             
รวม 15,128,872.75      12,989,982.22        

15. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ  ประกอบดวย
ป 2560 ป 2559

บาท บาท
   ทุนสาธารณประโยชน 1,325,215.00        535,115.00             
   ทุนศึกษาอบรม 286,393.40           156,034.40             
   ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,811,645.38        1,711,645.38          
   ทุนจัดต้ังสํานักงานและเสริมสรางความม่ันคง 6,372,994.37        3,770,784.27          
   ทุนสวัสดิการสมาชิก 1,322,983.36        2,187,299.83          
   ทุนสรางเสถียรภาพลูกหน้ี 2,307,600.39        2,207,600.39          

รวม 13,426,831.90      10,568,479.27        

   เงินประกันสัญญา



16. สิทธิเรียกรองที่มีตอบุคคลภายนอก
ลูกหน้ีเงินกูของสหกรณท่ีถูกใหออกและมีหน้ีคางชําระหน้ีตอสหกรณฯ  ซึ่งไดทําประกันภัยไวกับบริษัทประกันชีวิต 

เอ.พ.ีเอฟ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัท วิคตอรีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งสหกรณไดมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดท่ี 24 ครั้งท่ี 10/2554  เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2554 ใหพักชําระหน้ีไวเน่ืองจากเรื่องอยูระหวางการดําเนินการเรียกรองจาก
บริษัทประกันภัย และตอมาในป  2555 ท่ีประชุมกรรมการดําเนินการชุดท่ี  25 ครั้งท่ี  11/2555 ไดมีมติแกไขเพิ่มเติมมติจากเดิมท่ี
ใหพักชําระหน้ีเปนใหต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 100% (ตามหมายเหตุขอ 6) สําหรับลูกหน้ีท่ีถูกใหออกและคางชําระหน้ีตอสหกรณฯ  

ขณะเดียวกันสหกรณฯ ไดทําการฟองรองดําเนินคดีกับบริษัทประกันชีวิต เอ.พ.ีเอฟ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และ
บริษัท วิคตอรีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี  27  ครั้งท่ี  12/2557   เม่ือวันท่ี 10  
กันยายน 2557 ทางสํานักงานทนายความผูรับผิดชอบไดแจงวาขณะน้ีคดีกําลังอยูในขั้นตอนการขอรับชําระหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษ 
ทรัพย ของบริษัทประกันชีวิต เอ.พ.ีเอฟ.อินเตอรเนชั่น แนล จํากัด และบริษัท วิคตอรีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด  โดยเรื่องยังอยู
ในระหวางการพิจารณาของศาลลมละลายกลาง  ซึ่งยังไมทราบแนชัดวาจํานวนเงินท่ีสหกรณเรียกรองจะไดรับชาํระเปนจํานวนเงิน
เทาไหร และเม่ือใด แตตามหนังสือของกองทุนประกันวินาศภัย  ท่ี  กปว.1004/2558 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558  แจงวาเจาหน้ีซึ่งมี
สิทธิไดรับชําระหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยท่ียื่นคําขอรับชําระหน้ีตามกระบวนการลมละลายเฉพาะเจาหน้ีท่ีไมมีขอโตแยง ตาม
สวนเฉล่ียของมูลหน้ี กองทุนประกันวินาศภัยจะชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีแตละรายไมเกินหน่ึงลานบาท



   

 



   

 
รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 

สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด 

จังหวัดพิษณุโลก 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

 

เสนอ   นายทะเบียนสหกรณ 

 ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณไดแตงต้ังใหขาพเจาเปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกองทัพภาคท่ี 3 จํากัด สําหรับ
ปสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2560 นั้น ขาพเจาไดตรวจสอบและแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเง่ือนไข 
ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2560 ขาพเจาขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีในเรื่องท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 

1.ขอสังเกตจากการตรวจสอบ 

 1.1 การควบคุมภายใน 
       1)  การไมปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ ประกาศ คําส่ัง คําแนะนํา แนวปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ และกฎหมายที่เก่ียวของอ่ืน 
       ตามคําแนะนํากรมสงเสริมสหกรณ ท่ี กษ 1115/4101 เรื่อง คําแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกู

ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ลงวันท่ี 21 เมษายน 2558 นั้นไดแนะนําใหสหกรณออมทรัพยและ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนพิจารณากําหนดงวดชําระหนี้เงินกู เพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจไมสามารถเรียกเก็บหนี้ไดในอนาคต และ
จากการตรวจสอบ พบวางวดชําระหนี้ตามระเบียบสหกรณยังไมเปนไปตามคําแนะนําของหนังสือฉบับดังกลาว 

 

ประเภทเงินกู 
งวดชําระหนี ้ ระยะเวลาการชําระหนี้

ใหแลวเสร็จ คําแนะนํากรมสงเสริมสหกรณ ระเบียบสหกรณ 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ไมเกิน 12 งวด ไมเกิน 10 – 12 งวด ตามงวดที่ชําระในสัญญา 
เงินกูสามัญ ไมเกิน 120 งวด ไมเกิน 300 งวด ตามงวดที่ชําระในสัญญา 
เงินกูสามัญ กรณีใชแหลงท่ีมาของทุนดําเนินงานเปนเกณฑ    
- ทุนภายนอกสหกรณ มากกวา 50% ไมเกิน 120 งวด   
- ทุนภายในสหกรณ มากกวา 60 - 85% ขยายเพ่ิมไดอีกไมเกิน 10%   
- ทุนภายในสหกรณ มากกวา 85% ขยายเพ่ิมไดอีกไมเกิน 20%   

 



   

ประเภทเงินกู 
งวดชําระหนี ้ ระยะเวลาการชําระหนี ้

ใหแลวเสร็จ คําแนะนํากรมสงเสริมสหกรณ ระเบียบสหกรณ 

เงินกูสามัญ กรณีใชหลักประกันเปนเกณฑ    
- บุคคลค้ําประกันอยางเดียว ไมเกิน 120 งวด   
- บุคคลค้ําประกันรวมกับหลักทรัพย ขยายเพ่ิม 2 เทา (ไมเกิน 240 งวด)   
- หลักทรัพยเปนประกันอยางเดียว ขยายเพ่ิม 2 เทา (ไมเกิน 240 งวด)   
เงินกูพิเศษ ใชหลักทรัพยท่ีเปนอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกัน ไมเกิน 360 งวด ไมเกิน 420 งวด ไมเกินอายุเกษียณ 
เงินไดรายไดคงเหลือ ไมนอยกวา 40% ของรายได ไมนอยกวา 30%  

ของรายได 
แตไมนอยกวา  
3,000.00 บาท 

 

ระยะเวลาการชําระหนี้ใหแลวเสร็จ ไมเกินอายุ 75 ป   
 
ท้ังนี้ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 30 ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2560 เห็นชอบแกไข

หลักเกณฑและเง่ือนไขการใหเงินกูแกสมาชิก ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ดังนี ้
ก.  เงินกูสามัญ (แกไขเฉพาะงวดชําระเงินกูสามัญ) 

 1.  สิทธการกูเงนิสามัญของขาราชการและลูกจางประจํา 
 (1) สมาชิกท่ีสหกรณรับเขาเปนสมาชิกต้ังแต 1 ตุลาคม 2560 สงชําระคืนเงินกูไดไมเกิน 144 งวด 
 (2) สมาชิกท่ีสหกรณรับเปนสมาชิกกอน 1 ตุลาคม 2560 สงชําระคืนเงินกูไดไมเกิน 285 งวด 
 (3) สมาชิกเกามายื่นขอกูเงินสามัญใหม แตไมสามารถชําระหนี้เดิมไดใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณาเปนราย 
ๆ ไป 
 2.  สิทธ์ิการกูเงินสามัญของอาสาสมัครทหารพรานและพนักงานราชการ 
 (1) สมาชิกท่ีสหกรณรับเขาเปนสมาชิกต้ังแต 1 ตุลาคม 2560 สงชําระคืนเงินกูไดไมเกิน 144 งวด แตไม
เกินเดือนเกษียณอายุราชการของ อาสาสมัครทหารพรานและพนักงานราชการ 
 (2) สมาชิกท่ีสหกรณรับเปนสมาชิกกอน 1 ตุลาคม 2560 สงชําระคืนเงินกูไดไมเกิน 285 งวด แตไมเกิน
เดือนเกษียณอายุราชการของ อาสาสมัครทหารพรานและพนักงานราชการ 
 ข. เงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัย 
  สงชําระคืนไมเกิน 360 งวด แตตองชําระใหเสร็จกอนผูกูมีอายุครบ 65 ปบริบูรณ 

2. ความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน 
 2.1 ความเส่ียงดานเครดิต 
       1)  การใหสินเช่ือลูกหนี้ที่สูงอายุ 
       ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 พบวาสหกรณมีกลุมลูกหนี้ท่ียังชําระหนี้ไมแลวเสร็จในชวงอายุ 70 ป ข้ึนไปจํานวน 

145 ราย ดังนี้ 

 

 



   

ป 
พ.ศ. กรณีที่ 1 ทุนเรือนหุนค้ําประกัน กรณีที่ 2 บุคคลค้ําประกัน 

ท่ีกู
เงิน 

จํานวน
ราย 

เงินกู
คงเหลือ ณ 

30/9/60 

ทุนเรือนหุน จํานวน
ราย 

เงินกูคงเหลือ 
ณ 30/9/60 

ทุนเรือนหุน ฌาปนกิจ
สงเคราะห 

ประกัน
สินเชื่อ 

ประกันกลุม ทุน
สวัสดิการ

สมาชิก 
2552 4 81,300.00 1,158,920.00        
2553 2 91,600.00 405,230.00 14 4,680,400.00 4,097,070.00 4,400,000.00 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 
2554 8 678,300.00 2,520,950.00 4 1,719,800.00 1,378,550.00 550,000.00 600,000.00 400,000.00 400,000.00 
2555 3 561,700.00 1,848,650.00 7 2,358,464.00 1,688,240.00 2,200,000.00 300,000.00 700,000.00 700,000.00 
2556 5 317,200.00 1,091,490.00 5 3,879,800.00 1,345,580.00 4,400,000.00 600,000.00 500,000.00 500,000.00 
2557 7 824,500.00 2,157,320.00 8 4,681,400.00 1,943,520.00 4,950,000.00 900,000.00 800,000.00 800,000.00 
2558 3 711,000.00 1,686,290.00 23 18,988,500.00 6,092,920.00 18,700,000.00 3,000,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 
2559 16 2,438,600.00 5,124,180.00 14 11,743,100.00 3,918,870.00 13,750,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 
2560 11 2,362,300.00 12,374,580.00 11 6,694,600.00 2,695,300.00 7,150,000.00 1,500,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 
รวม

ท้ังสิ้น 
59 8,066,500.00 28,367,610.00 86 54,746,064.00 23,160,050.00 56,100,000.00 8,100,000.00 8,600,000.00 8,600,000.00 

 

       จากขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาสหกรณไมมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดหนี้สูญจากการเรียกเก็บหนี้ไมได 
เนื่องจากสหกรณไดจัดใหมีหลักประกันคุมครองหนี้เงินกูไวเพียงพอ ประกอบดวย ทุนเรือนหุนของสมาชิก  ประกันชีวิต
กลุมโครงการสวัสดิการ (ประกันกลุม)  ประกันชีวิตโครงการคุมครองเงินกู (พิทักษสินเช่ือ)   ประกันชีวิตโครงการ
ประกันภัยผูคํ้าประกัน (กรณีถูกใหออก)  และฌาปนกิจสงเคราะห  แตท้ังนี้การบริหารจัดการลูกหนี้ยังคงเปนสิ่งสําคัญ การ
อนุมัติเงินกูตองคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกเปนหลักและไมเปนการอนุมัติเพื่อเอื้อประโยชนตอ
สมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่ง รวมท้ังการจัดทํารายงานวิเคราะหอายุลูกหนี้หรือการจัดทําขอมูลการคางสงของลูกหนี้ในแตละ
เดือน เพื่อเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไข สําหรับลูกหนี้ท่ีไมสามารถชําระหนี้ใหแกสหกรณได
ใหสามารถแกไขไดทันทวงที 

       2)  อัตราสวนความสามารถในการกอหนี ้(Leverage Ratios)   
 
อัตราสวนความสามารถในการกอหนี้ (Leverage Ratios) (เทา) หนวย : ลานบาท เทา 

หนี้สินท้ังสิ้น 3,602.57 0.91 
ทุนเรือนหุน + ทุนสํารอง 3,670.21 + 286.37 

 
 อัตราสวนนี้ใชวัดความเพียงพอของเงินทุนเฉพาะท่ีเปนทุนเรือนหุน (คาหุนของสมาชิก) และทุนสํารอง วามีความ
เพียงพอหรือมีขีดความสามารถในการชําระหนี้แกเจาหนี้ และลดปญหาการขยายตัวของสินทรัพย  กลาวคือเจาหนี้มีความ
ปลอดภัยสําหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจากทุนเรือนหุน(คาหุนของสมาชิก) และทุนสํารอง ไดเปนจํานวนมาก
นอยเพียงใด  หากสหกรณมีอัตราสวนความสามารถในการกอหนี้สูง  แสดงวาเงินทุนจากสหกรณเองมีเพียงเล็กนอยและ
มากจาก 
 



   

หนี้สินเปนสวนใหญ ความเสี่ยงสวนใหญก็จะตกเปนของเจาหนี้ ในขณะเดียวกันในสวนของสหกรณเองก็ตองแบกภาระใน
รูปดอกเบ้ียไวสูง ในทางตรงกันขามหากสหกรณมีอัตราสวนความสามารถในการกอหนี้ตํ่าแสดงไดวาเจาหนี้มีเกราะคุมกัน
ในการไดรับชําระหนี้จากสหกรณ  
 จากอัตราสวนดังกลาวขางตน สหกรณฯ มีอัตราสวนความสามารถในการกอหนี้ปปจจุบัน เทากับ 0.91 เทา ปกอน 
0.90 เทา ซึ่งหนี้สินสวนใหญเปนเงินรับฝากจากสมาชิกคิดเปนรอยละ 98.48 เชนเดียวกับทุนเรือนหุน แสดงใหเห็นวาการ
กอหนี้ของสหกรณเม่ือเทียบกับทุนเรือนหุนและทุนสํารอง ยังไมอยูในอัตราท่ีมีความเสี่ยงมาก แตท้ังนีส้ิ่งท่ีสหกรณพึงระวัง 
คือ ความเสี่ยงของเงินรับฝากท่ีกระจุกตัวอยูกับสมาชิกจํานวนนอยราย เพราะอาจมีการถอนเงินรับฝากพรอมกันของสมาชิก
รายใหญ ดังนั้นการสรางความเช่ือม่ันขององคกรตอสมาชิกจึงเปนสิ่งสําคัญ อีกท้ังการขยายตัวของสินทรัพยของสหกรณ
โดยสวนใหญ คือ การลงทุนในลูกหนี้เงินใหกู  ซึ่งสิ่งสําคัญคือการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใหสินเช่ือแกสมาชิก
อยางระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใหสินเช่ือ และความสามารถในการชําระหนี้คืน เพื่อลดความ
เสียหายจากการเกิดหนี้สูญเนื่องจากการไมสามารถชําระคืนเงินกูของลูกหนี้ได 

 
 3)  แหลงที่มาและใชไปของเงินในปงบการเงินปจจุบัน 
 

การใชเงินทุน จํานวนเงิน(ลานบาท) แหลงเงินทุน จํานวนเงิน(ลานบาท) 
การลงทุนระยะส้ัน 726.15 เงินทุนระยะส้ัน 3,587.44 
   - เงินสดและเงินฝากธนาคาร 182.83    - เงินรับฝากระยะสั้น (จากสมาชิก) 3,547.89 
   - เงินฝากสหกรณอื่น 70.30    - เงินรับฝากระยะสั้น (จากสหกรณอื่น) 1.05 
   - เงินใหกูยืมระยะสั้น 466.08    - เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เงินกูยืมระยะสั้น 0.00 
   - เงินลงทุนระยะสั้น 0.00    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น 38.50 
   - สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6.94   
การลงทุนระยะยาว 7,152.28 เงินทุนระยะยาว 4,290.99 
   - เงินลงทุนระยะยาว 5.09    - เงินกูยืมระยะยาว 0.00 
   - เงินใหกูยืมระยะยาว 7,098.45    - หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 15.13 
   - สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 48.74    - ทุนของสหกรณ 4,275.86 
รวม 7,878.43 รวม 7,878.43 
 

 สหกรณจัดหาเงินทุนเพื่อมาลงทุนในสินทรัพย จํานวน 7,878.43 ลานบาท โดยมาจากเงินทุนระยะสั้นจํานวน 
3,587.44 ลานบาท และเงินทุนระยะยาว จํานวน 4,290.99 ลานบาท และใชไปในการลงทุนระยะสั้น จํานวน 726.15 ลาน
บาท ใชไปในการลงทุนระยะยาวจํานวน 7,152.28 ลานบาท แหลงเงินทุนของสหกรณฯ สวนใหญมาจากทุนภายในของ
สหกรณ คือจากเงินรับฝากจากสมาชิกจํานวน 3,547.89 ลานบาท และจากทุนของสหกรณจํานวน 4,275.86 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 99.31 ของแหลงเงินทุน กับทุนภายนอกซึ่งเปนเงินรับฝากจากสหกรณอื่นจํานวน 1.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
0.01 ของแหลงเงินทุน โดยทุนท่ีไดมาจะนําไปใชเพื่อการใหกูยืมแกสมาชิกเปนสวนใหญ ซึ่งปรากฏวาเงินใหกูยืมแกสมาชิก
สวนใหญจะเปนเงินใหกูยืมระยะยาวจํานวน 7,098.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.10 ของการใชเงินทุน ซึ่งเปนสินทรัพยไม



   

หมุนเวียนและมีสภาพคลองตํ่า ดังนั้นการบริหารจัดการลูกหนี้จึงเปนสิ่งสําคัญ  เพื่อปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถ
ในการชําระหนี้ของสมาชิกซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพลูกหนี้และการบริหารงานของสหกรณ รวมท้ังการลงทุนในเงินฝาก
สหกรณอื่นจํานวน 70.30  ลานบาท และการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวจํานวน 5.09 ลานบาท โดยพิจารณาถึงสถานะท่ี
สหกรณสามารถถอนเงินไดทันที และวิเคราะหฐานะการเงินของสหกรณผูรับฝากวามีความม่ันคงเพียงพอหรือไม 

 2.2 ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
       1)  อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratios) 
 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratios) (เทา) หนวย : ลานบาท เทา 
เงินสด + เงินฝากธนาคาร 182.83 

0.03 
เงินรับฝาก + เงินกูยืม + ทุนเรือนหุน 3,548.94 + 3,670.21 

 
อัตราสวนนี้ใชวัดความสามารถในการชําระหนี้หรือสภาพคลองของสหกรณและยังชวยช้ีถึงระดับความปลอดภัย

ของเจาหนี้จากการไดรับชําระหนี้ไดตามกําหนด อัตราสวนนี้จะพิจารณาจากสินทรัพยท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดเร็ว
เทานั้น ถาอัตราสวนสภาพคลองตํ่า แสดงวาสหกรณอาจไมสามารถชําระหนี้สินหรือคืนทุนไดเม่ือครบกําหนด แตในทาง
ตรงกันขามหากอัตราสวนสภาพคลองสูงแสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้และคืนทุนไดตามกําหนด โดยปกติแลวถือ
วาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงความคลองตัวยิ่งมาก ถามองในแงเจาหนี้เหตุการณลักษณะนี้เปนเรื่องนาพอใจ แตถามองในฐานะ
กิจการท่ีมีความรอบคอบแลวเหตุการณดังกลาวเปนปญหาแกสหกรณได ท้ังนี้ อาจเปนไปไดวาสหกรณถือเงินสดมาก
เกินไปโดยไมมีความจําเปน เนื่องจากไมไดใชสินทรัพยสวนนี้ในการกอใหเกิดกําไรแกสหกรณเทาท่ีควร และเสียโอกาสใน
การท่ีจะนําเงินปนผลซึ่งจะทําใหผูถือหุนไดรับประโยชน หรือนําไปลงทุนอยางอื่น เพื่อใหเกิดประโยชนตอสหกรณยิ่งข้ึน 
ดังนั้นการวิเคราะหอัตราสวนนี้จะเปนเครื่องช้ีบอกถึงสภาพคลองทางการเงินท่ีเกิดข้ึน ณ ชวงเวลาหนึ่งเทานั้น 

จากอัตราสวนดังกลาวขางตน สหกรณฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratios) ปปจจุบัน  เทากับ  0.03  เทา 
ปกอน  0.03 เทา พิจารณาไดวาจากอัตราสวนสภาพคลองซึ่งเทากับ 0.03 เทา กลาวคือสหกรณฯ มีความสามารถในการชําระ
หนี้สินหรือคืนทุนไดเม่ือครบกําหนด คิดเปน 0.03 เทา  ตอหนี้สิน 1  เทา  แสดงวาสหกรณมีสภาพคลองตํ่า  แตท้ังนี้หนี้สิน
ท่ีสหกรณตองชําระคืนเปนเงินรับฝากจากสมาชิก และทุนเรือนหุน (คาหุนของสมาชิก) ซึ่งมีโอกาสนอยท่ีจะถูกถอนเงินฝาก
ออกไปในครั้งเดียวเปนจํานวนมาก ประกอบกับสัดสวนของจํานวนลูกหนี้ท่ีสามารถชําระไดตามกําหนดมีมากกวาสัดสวน
ของลูกหนี้ท่ีชําระหนี้ไมไดตามกําหนด ดังนั้นสภาพคลองของสหกรณฯ ท้ังระบบจึงอยูในสถานะท่ียังคงปลอดภัย แต
อยางไรก็ตามไมควรประมาทและตองใชความระมัดระวังในการดําเนินธุรกิจ เพราะสภาพคลองของสหกรณฯ ข้ึนอยูกับการ
บริหารจัดการสินทรัพยท่ีสวนใหญเปนลูกหนี้เงินกู  สหกรณฯ ควรทําการเฝาระวังลูกหนี้ใหสามารถเรียกเก็บเงินตาม
กําหนดเวลา ซึ่งจะลดภาระคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึน เชน ตนทุนเงินลงทุนในลูกหนี้ คาใชจายจากหนี้สูญ และคาใชจายในการ
ติดตามหนี้ เปนตน ซึ่งถือเปนคาใชจายท่ีเกี่ยวของโดยตรง รวมท้ังการสรางความเช่ือม่ันขององคกรตอสมาชิกดวย 

3. เร่ืองอ่ืน ๆ 
 1)  สิทธิการใชประโยชนในอาคารและส่ิงปลูกสราง 
      ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560  บัญชีสิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสรางจํานวน 36.60 ลานบาท ท่ี

กอสรางบนท่ีดินราชพัสดุ ท่ีกองทัพบกโดยกองทัพภาคท่ี 3 เปนหนวยงานรับผิดชอบพื้นท่ี และไดมีหนังสืออนุมัติให



   

สหกรณทําการกอสรางได ตามหนังสือกรมสงกําลังบํารุงทหารบกท่ีตอ กห 0404/1469 ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2556  ซึ่ง
หนังสือดังกลาวไมไดมีการกําหนดระยะเวลาของการอนุมัติใหใช ทําใหสหกรณมีความเสี่ยงท่ีจะถูกบอกเลิกเม่ือไหรก็ได 
ซึ่งหากสหกรณถูกยกเลิกการใช มูลคาของสินทรัพยก็จะหมดสิ้นไป ดังนั้นสหกรณจึงควรมีการจัดใหมีการตกลงเรื่อง
ระยะเวลาการใชพื้นท่ีท่ีแนชัด เพื่อใหสามารถกําหนดนโยบายการคํานวณคาเสื่อมราคาใหเหมาะสมกับอายุการใชงานของ
สินทรัพย 

      2)  ผลการตรวจสอบโดยสรุป 
      สหกรณมีสมาชิก 16,077 ราย เพิ่มข้ึนสุทธิจากปกอน 2,021 ราย  สหกรณดําเนินธุรกิจสินเช่ือ โดยใหเงินกู

ประเภทฉุกเฉิน  เงินกูสามัญ  เงินกูพิเศษ และการรับฝากเงิน ธุรกิจของสหกรณขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปกอน มีขอสังเกตในการ
ดําเนินธุรกิจในป 2560 ดังนี ้
  2.1 ธุรกิจสินเช่ือ ในการสุมตรวจสอบ/ทดสอบเงินกู  พบวาสหกรณฯ  ใหความสําคัญในสวนของ
เอกสารการกูยืม หลักฐานตาง ๆ ท่ีใชประกอบการกูและการระบุรายละเอียดในคําขอกูไดอยางถูกตอง ครบถวนและเปนไป
ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกองทัพภาคท่ี 3 จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู สงผลใหเอกสาร
หลักฐานถูกตองสมบูรณ และใหการทํานิติกรรมถูกตอง แตท้ังนี้ยังตรวจพบขอสังเกตและมีขอเสนอเพื่อพิจารณา ซึ่งสรุป
สาระสําคัญจากรายงานระหวางกาล ครั้งท่ี 1 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560 ครั้งท่ี 2 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 และครั้งท่ี 3 
ลงวันท่ี 19 กันยายน 2560 ดังนี ้
               - เงินกูฉุกเฉิน พบขอสังเกตคือ การระบุขอมูลในสัญญา ทะเบียนเงินกู ไมถูกตอง/ไมครบถวน การ
ลงลายมือช่ือของผูท่ีเกี่ยวของไมครบถวน/ไมสัมพันธกับเอกสารแนบ 
       - เงินกูสามัญ พบขอสังเกต การกรอกขอมูลตาง ๆ ในคําขอกูเงิน หนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญ 
หนังสือสัญญาคํ้าประกัน ทะเบียนเงินกู และเอกสารตาง ๆ ไมถูกตองครบถวน ตรงกัน มีการขีดฆา/แกไข แตไมไดลง
ลายมือช่ือกํากับ 

2.2 ธุรกิจเงินรับฝาก เงินรับฝาก ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 มีจํานวนท้ังสิ้น 3,548.94  ลานบาท เพิ่มข้ึน
จากปกอน 526.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.43 โดยสหกรณมีเงินรับฝากจากสมาชิกจํานวน 3,547.89  ลานบาท คิดเปน
รอยละ 99.97 เงินรับฝากจากสหกรณอื่นจํานวน 1.05  ลานบาท ซึ่งเปนหนี้สินหมุนเวียนและเปนหนี้สินจากภายนอกคิดเปน
รอยละ 0.03  เงินรับฝากถือเปนแหลงเงินทุนอยางหนึ่งของสหกรณ  ดังนั้นสหกรณตองใหความระมัดระวังในการใชเงินทุน
ใหเกิดผลตอบแทนสูงสุด การบริหารจัดการแหลงท่ีไดมากับทางท่ีใชไปของเงินทุนใหมีความเหมาะสมและสัมพันธกัน 
และควรคํานึงถึงความเสี่ยงของเงินรับฝากท่ีกระจุกตัวอยูกับสมาชิกจํานวนนอยราย เพราะอาจมีการถอนเงินรับฝากพรอม
กันของสมาชิกรายใหญ ดังนั้นการบริหารจัดการและสรางความเช่ือม่ันขององคกรตอสมาชิกจึงเปนสิ่งสําคัญ  
  2.3 สํานักงานไดสงหนังสือเพื่อยืนยันยอดกับสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวของทุกราย ณ 30 กันยายน 2560  ซึ่ง
เปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี แต ณ วันท่ีในงบการเงินนี้มีบางสวนท่ียังไมไดรับหนังสือตอบกลับ 

      3)  ดานผลกระทบของธุรกิจ 
จากปญหาสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบัน เปนการหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของธุรกิจสหกรณ สงผลตอคาใชจายในการดํารงชีวิตของสมาชิก  เนื่องจากสมาชิกสวนใหญมีรายไดประจําจึง
อาจทําใหมีรายไดไมเพียงพอ    มีการกูยืมเพิ่มข้ึน  พฤติกรรมการกูยืมเปลี่ยนแปลงไป เปนการกูยืมเงินใหมเพื่อปดหนี้วงเงิน
เดิม และใชเงินสวนตาง (Refinance)  เพิ่มข้ึน สิ่งสําคัญในการอนุมัติสินเชื่อสหกรณตองพิจารณาถึงหลักความสามารถ



   

ในการชําระหนี้ของสมาชิก (Capacity)  คุณสมบัติของผูกู (Character)  หลักประกัน (Collateral) เพ่ือเปนการ
ปองกันความเสี่ยงท่ีเกิดจากตัวลูกหนี้จากการไมสามารถชําระคืนเงินกูได อยางไรก็ดี หากพิจารณาโครงสรางเงินทุนของ
สหกรณจากแหลงท่ีมาของเงินทุนท่ีสําคัญ พบวายังคงใชทุนภายในท่ีไดจากหุนซึ่งเกิดจากการสะสมรายเดือนและเงินฝาก
หรือเงินออมของสมาชิกโดยสะสมสมํ่าเสมอและตอเนื่องในทุกปจึงสงผลใหสหกรณมีปริมาณเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ
อยางตอเนื่องเชนกัน  ซึ่งสหกรณไดนําทุนท่ีไดไปลงทุนในลูกหนี้เงินกูแกสมาชิกเปนสวนใหญ  สามารถสรางเปนรายได
และผลกําไรท่ีเพิ่มข้ึนใหกับสหกรณ  

ในป 2560 พบวาสหกรณออมทรัพยกองทัพภาคท่ี 3 จํากัด ยังมีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจระดับ
ท่ีดี สหกรณฯ มีรายไดหลักเพิ่มมากข้ึน  เงินรับฝากอยูในอัตราท่ีเติบโตอยางมีนัยสําคัญ มีการควบคุมคาใชจายตาง ๆ ใน
ระดับท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตามสหกรณฯ ยังคงตองระมัดระวังในการบริหารโครงสรางทางการเงิน อันไดแก นโยบายขยาย
วงเงินกูควรอยูในระดับท่ีเหมาะสม ไมควรสงเสริมใหสมาชิกใชจายเงินเกินกําลัง ควรสงเสริมและสรางวินัยการออมใหแก
สมาชิก ซึ่งเปนการจัดหาแหลงเงินทุนจากภายใน ในรูปของเงินรับฝากเพื่อเสริมสภาพคลองและใชเปนทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงาน ซึ่งอาจมีภาระคาใชจายดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน  แตก็เปนดอกเบ้ียจายอันเนื่องจากเงินรับฝากท่ีจายใหกับสมาชิกโดยตรง 
ซึ่งเปนการใหผลประโยชนคืนสูสมาชิก  การรับฝากเงินจากสมาชิกถือเปนการระดมทุนจากแหลงเงินทุนภายใน ถึงแมจะ
เกิดคาใชจายดอกเบ้ียแตก็จะตํ่ากวาดอกเบ้ียจายท่ีหาจากแหลงเงินทุนภายนอก เชน จากเงินกูยืมระยะสั้นสถาบันการเงินหรือ
สหกรณอื่น เพราะจะเกิดภาระคาใชจายดอกเบ้ียท่ีสูงกวาและมีพันธะผูกพันท่ีจะตองชําระตามกําหนดเวลา 

การกําหนดทิศทางการบริหารหรือกําหนดนโยบายตาง ๆ นั้นมาจากการการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ฉะนั้นคณะกรรมการดําเนินการตองกําหนดนโยบายตาง ๆ ของสหกรณฯ โดยไมละท้ิงหลักการ วิธีการสหกรณ  
โดยตองสรางความเช่ือม่ันใหแกสมาชิกและผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย โดยนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการดําเนินกิจการของ
สหกรณฯ เพื่อใหสหกรณฯ เติบโตไดอยางม่ันคงและยั่งยืน  
 
 
 
 

 
                      (นายวรศักด์ิ   ยิ้มเพียรภัทร) 
                   ผูสอบบัญชี 
 
 
 

วันท่ี :  9  ตุลาคม  2560 
 
 



ระเบียบวาระที่ 7 

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560 
 

เลขานุการ  ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในปบัญชี 2560 สหกรณมีกําไรสุทธิประจําป จํานวนทั้งสิ้น 

305,851,218.97 บาท คณะกรรมการดําเนินการขอเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามขอบังคับ และ

กรอบนโยบายการจัดสรรกําไรสุทธิลวงหนาของสหกรณตอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560 
 

รายการ 
ป 2560 ป 2559 

จํานวนเงิน (บาท) รอยละ จํานวนเงิน (บาท) รอยละ 

1. เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 47,155,674.97 15.42 36,977,666.69 14.00 

2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

 รอยละ 1 ของกําไรสุทธิแตไมเกิน 30,000 บาท 

30,000.00 0.01 10,000.00 0.00 

3. เปนเงินปนผลตามหุน ในอัตรารอยละ 5.55 ตอป 

 โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา 

186,493,756.00 60.98 162,659,724.00 61.57 

4. เปนเงินเฉล่ียคืนในอัตรารอยละ 7.00 

 ของดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 

29,831,028.00 9.75 24,820,828.00 9.40 

5. เปนเงินโบนัสกรรมการดําเนินการและ 

 เจาหนาที่ของสหกรณ ไมเกินรอยละ 10  

 ของกําไรสุทธิ 

4,555,760.00 1.49 4,094,800.00 1.55 

6. เปนทุนรักษาระดับเงินปนผลไมเกินรอยละ 2  

 แหงทุนเรือนหุนตามที่มีอยูในวันส้ินป 

100,000.00 0.03 100,000.00 0.04 

7. เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกิน 

 รอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 

1,500,000.00 0.49 1,000,000.00 0.38 

8. เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10  

 ของกําไรสุทธิ 

4,500,000.00 1.47 4,000,000.00 1.51 

9. เปนทุนสวัสดิการแกสมาชิก เจาหนาที่และ 

 ครอบครัวไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  

30,585,000.00 10.00 26,418,000.00 10.00 

10. เปนทุนเสถียรภาพลูกหน้ี เพื่อเสริมสราง 

     ความม่ันคงใหแกสหกรณ 

100,000.00 0.03 100,000.00 0.04 

11. เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงาน 1,000,000.00 0.33 4,000,000.00 1.51 

รวม 305,851,218.97 100.00 264,181,018.69 100.00 

หมายเหตุ    อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ยตลอดป 2560 รอยละ 5.94 ตอป 

  หักเงินเฉลี่ยคืน 7.00% รอยละ 0.42 ตอป 

  คงเหลืออัตราดอกเบี้ยเงินกูสุทธิ รอยละ 5.52 ตอป 

 



การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560 ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเสนอจะมีผล ดังน้ี 
 

รายการ 
ป 2560 ป 2559 

จํานวน (บาท) รอยละ จํานวน (บาท) รอยละ 

1. เปนของสมาชิกโดยตรง 216,324,784.00 70.73 187,480,552.00 70.97 

 1.1 เงินปนผล 186,493,756.00 60.98 162,659,724.00 61.57 

 1.2 เงินเฉล่ียคืน 29,831,028.00 9.75 24,820,828.00 9.40 

2. เปนของสหกรณ และสมาชิกโดยรวม 84,940,674.97 27.77 72,595,666.69 27.48 

 2.1 ทุนสํารอง 47,155,674.97 15.42 36,977,666.69 14.00 

 2.2 ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 30,585,000.00 10.00 26,418,000.00 10.00 

 2.3 ทุนสาธารณประโยชน 4,500,000.00 1.47 4,000,000.00 1.51 

 2.4 ทุนรักษาระดับเงินปนผล 100,000.00 0.03 100,000.00 0.04 

 2.5 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ 1,500,000.00 0.49 1,000,000.00 0.38 

 2.6 กองทุนเสถียรภาพลูกหน้ี 100,000.00 0.03 100,000.00 0.04 

 2.7 ทุนจัดตั้งสํานักงาน 1,000,000.00 0.33 4,000,000.00 1.51 

3. เปนของกรรมการและเจาหนาที่ (โบนัส) 4,555,760.00 1.49 4,094,800.00 1.55 

4. เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 30,000.00 0.01 10,000.00 0.00 

รวม 305,851,218.97 100.00 264,181,018.69 100.00 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560 ตามที่เสนอ 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ 8 
พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ 

 

เลขานุการ  แจงที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 เห็นสมควรใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด โดยแกไขเพิ่มเติมเปนบางขอ จํานวน 10 ขอ ดังน้ี 

 8.1 ขอ 20 การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ 
 8.2 ขอ 28 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 
 8.3 ขอ 81 คณะกรรมการอํานวยการ 
 8.4 ขอ 104 คณะผูตรวจสอบกิจการ  
 8.5 ขอ 105 ข้ันตอนและวิธีการเลือกต้ังคณะผูตรวจสอบกิจการ   
 8.6 ขอ 106 วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะผูตรวจสอบกิจการ   
 8.7 ขอ 107 อํานาจหนาที่ของคณะผูตรวจสอบกิจการ 
 8.8 ขอ 107/1 การปฏิบัติหนาที่ของคณะผูตรวจสอบกิจการ  
 8.9 ขอ 108 ความรับผิดของคณะผูตรวจสอบกิจการ 
 8.10 ขอ 110 ระเบียบของสหกรณ  

 

เรื่องการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ  
 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข หมายเหตุ 
ขอ 20 การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ การลง
ลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการ
อันเก่ียวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไว
เปนพิเศษตามขอบังคับน้ีใหปฏิบัติ ดังน้ี 
 (1) หนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม 
ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานอง
ซ่ึงสหกรณเปน  ผูจํานอง การถอนเงินฝากของ
สหกรณ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ  จะตองลงลายมือ
ชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือ
กรรมการผูที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายกับผูจัดการหรือผูจัดการสาขา รวม
เปนสองคน 
 
 
 (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้ง
ปวง นอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนน้ีจะตองลง
ลายมือชื่อของผูจัดการหรือผูจัดการสาขา หรือผูที่
ไดรับมอบหมาย 

อน่ึง  ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม 
ใบส่ังจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินและตราสาร
การเงินของสหกรณน้ัน ตองประทับตราของสหกรณ
เปนสําคัญดวย 

ขอ 20 การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ การลง
ลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการ
อันเก่ียวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไว
เปนพิเศษตามขอบังคับน้ีใหปฏิบัติ ดังน้ี 
 (1) หนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม 
ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานอง
ซ่ึงสหกรณเปน  ผูจํานอง การถอนเงินฝากของ
สหกรณ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ  จะตองลงลายมือ
ชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือ
กรรมการผูที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายกับผูจัดการใหญหรือผูจัดการสาขา 
หรือรองผูจัดการ รวมเปนสองคน หรือมากกวา
ตามที่สถาบันการเงิน หรือองคกรอื่นที่
เกี่ยวของกําหนด 
 (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้ง
ปวง นอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนน้ีจะตองลง
ลายมือชื่อของผูจัดการใหญหรือผูจัดการสาขา 
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 อน่ึง  ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม 
ใบส่ังจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินและตราสาร
การเงินของสหกรณน้ัน ตองประทับตราของสหกรณ
เปนสําคัญดวย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ          
การบริหารงานของ
สหกรณ 



 
 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข หมายเหตุ 
ขอ 28 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เม่ือส้ินปทาง
บัญชแีละไดปดบัญชีตามมาตรฐาน การสอบ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมี
กําไรสุทธิ ใหจัดสรรเปนทุนสํารอง ไมนอยกวา 
รอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุง
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกิน  รอยละ
หาของกําไรสุทธิ 
 กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตาม
ความ ในวรรคกอนน้ัน ที่ประชุมใหญอาจจะ
จัดสรรไดดังตอไปน้ี 
 (1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว ใหแก
สมาชิก แตตองไมเกินอัตราที่กําหนด ใน
กฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา 
อน่ึงถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปน
ผลตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใด
ดวย จํานวนเงินปนผลทั้งส้ินที่จายสําหรับปน้ันก็
ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว            
 (2) เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวน
ธุรกิจ   ที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวาง
ป ตามมติที่ประชุมใหญ เวนแตสมาชิกที่ผิดนัด
การชําระหน้ีสหกรณ มิใหไดรับเงินเฉล่ียคืน
สําหรับปน้ัน  
 (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและ
เจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของ
กําไรสุทธิ 
 
 (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไม
เกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ 
ตามที่มีอยูในวันส้ินปน้ัน ทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปนผลน้ีจะถอนไดโดยมติแหงที่
ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน 
ตาม (1) 
 (5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง
สหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ 
 (6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอย
ละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ 
 (7) เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตาม
สมควรแกสมาชิก เจาหนาที่และครอบครัว ไม
เกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ 

ขอ 28 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เม่ือส้ินป
ทางบัญชแีละไดปดบัญชีตามมาตรฐาน การ
สอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวา
สหกรณมีกําไรสุทธิ ใหจัดสรรเปนทุนสํารอง ไม
นอยกวา รอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคา
บํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตาม
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ในอัตรารอยละหนึ่ง
ของกําไรสุทธิ แตไมเกินสามหม่ืนบาท  
 กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตาม
ความ ในวรรคกอนน้ัน ที่ประชุมใหญอาจจะ
จัดสรรไดดังตอไปน้ี 
 (1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว ใหแก
สมาชิก แตตองไมเกินอัตราที่กําหนด ใน
กฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา 
อน่ึงถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปน
ผลตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใด
ดวย จํานวนเงินปนผลทั้งส้ินที่จายสําหรับปน้ันก็
ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว            
 (2) เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวน
ธุรกิจ   ที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวาง
ป ตามมติที่ประชุมใหญ เวนแตสมาชิกที่ผิดนัด
การชําระหน้ีสหกรณ มิใหไดรับเงินเฉล่ียคืน
สําหรับปน้ัน 
 (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการ, 
เจาหนาที่, ลูกจาง และเจาหนาที่ชวย
ปฏิบัติงานสหกรณ     ของสหกรณ ไมเกิน
รอยละสิบของกําไรสุทธิ 
 (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไม
เกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ 
ตามที่มี   อยูในวันส้ินปนั้น ทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปนผลน้ี      จะถอนไดโดยมติแหงที่
ประชุมใหญ เพื่อจายเปน   เงินปนผลตามหุน 
ตาม (1) 
 (5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง
สหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ  
 (6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ
สิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ 
 (7) เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตาม
สมควรแกสมาชิก เจาหนาที,่ ลูกจางและครอบครัว 
ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ 

เพื่อใหสอดคลอง
กฎกระทรวง และระเบียบ
ของสหกรณ 



 
 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข หมายเหตุ 
 (8) เปนกองทุนสรางเสถียรภาพลูกหน้ีไม
เกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ 
 (9) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอ่ืน 
ๆ เพื่อเสริมสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ 
 (10) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ให
จัดสรรเปนทุนสํารองทั้งส้ิน  

 (8) เปนกองทุนสรางเสถียรภาพลูกหน้ีไมเกิน 
รอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ 
 (9) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอ่ืน 
ๆ เพื่อเสริมสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ 
  
 (10) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ให
จัดสรรเปนทุนสํารองทั้งส้ิน  

 

ขอ 81 คณะกรรมการอํานวยการ   คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการจาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจํานวนเจ็ดคน 
โดยใหประธานกรรมการ      รองประธาน
กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของ
คณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการ
อํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้ง
กรรมการดําเนินการอ่ืนเปนกรรมการรวมอีกตาม
สมควร 
 ใหประธานกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินการเปนประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 
 คณะกรรมการอํานวยการใหอยูใน
ตําแหนง    ไดเทากับกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการน้ัน 
 ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตาม
คราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือน
ละหน่ึงครั้งเปนอยางนอย และใหประธาน
กรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได 
 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอย
กวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการอํานวยการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการ
อํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการใน
การประชุมคราวถัดไปทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 81 คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการจาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจํานวนเจ็ดคน 
โดยใหรองประธานกรรมการ เหรัญญิก 
เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปน
กรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตั้งกรรมการดําเนินการอื่นเปน
กรรมการรวมอีก    ตามสมควร 
 ใหรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่ง 
และเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเปน
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการตามลําดับ 
 คณะกรรมการอํานวยการใหอยูใน
ตําแหนง  ไดเทากับกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการน้ัน 
 ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตาม
คราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือน
ละหน่ึงครั้งเปนอยางนอย และใหประธาน
กรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได 
 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตอง
มีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง
หน่ึงของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะ
เปนองคประชุม ขอวินิจฉัยทั้งปวงของ
คณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ 

เพื่อการบริหารงานของสหกรณ         
มีประสิทธิภาพสูงสุด 



 
 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข หมายเหตุ 
ขอ 104 ผูตรวจสอบกิจการ ใหสหกรณมีผูตรวจสอบ
กิจการ ซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก หรือ
บุคคลภายนอก จํานวน สาม คน หรือนิติบุคคล 
จํานวน หน่ึง นิติบุคคล เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณตามที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด  
 ผูตรวจสอบกิจการ จะตองเปนบุคคลผูมี
คุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในดานตาง ๆ เชน การเงิน การ
บัญชี กฎหมาย         การบริหารจัดการ 
เศรษฐศาสตร เปนตน    
 
 
 
 
 
 ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ 
ดังตอไปน้ี 
 (1) เปนสมาชิกของสหกรณ หรือ
บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล ที่ไดรับ
เลือกตั้งจาก ที่ประชุมใหญของสหกรณ หากเปน
สมาชิกของสหกรณ ตองไมผิดนัดชําระหน้ีใน 1 ป
บัญชีที่ผานมา 
 (2) ผานการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
หรือหนวยงานอ่ืนที่ไดรับการรับรองหลักสูตร
จาก  กรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือเคยเปน
ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชีภาครัฐและไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปน        ผูตรวจสอบกิจการ 
 (3) ไมเปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญช ี
หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชขีองสหกรณน้ัน 
 (4) ไมเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณน้ัน 
 (5) ไมเปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณน้ัน 
หรือสหกรณอ่ืน 
 (6) พนจากตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณมาแลวไมนอยกวา 1 ปทางบัญชีของ
สหกรณ 
 
 
 
 
 
 

ขอ 104 คณะผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุม
ใหญเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ จํานวน หนึ่ง 
คณะ ประกอบดวยสมาชิก หรือ
บุคคลภายนอกซึ่งเปนบุคคลธรรมดา จํานวน 
สาม คน ในจํานวนนี้ใหมีประธานคณะ คณะ
ผูตรวจสอบกิจการ หนึ่ง คน เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ ตามที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด  
 คณะผูตรวจสอบกิจการ จะตองเปน
บุคคลผูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถใน
ดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับสหกรณ โดยมีคุณสมบัติคณะผู
ตรวจสอบกิจการ และตองไมมีลักษณะ
ตองหามของคณะผูตรวจสอบกิจการ ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
 คณะผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ 
ดังตอไปนี ้
 (1) เปนสมาชิกของสหกรณ หรือ
บุคคลภายนอก ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ไดรับ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ หากเปน
สมาชิกของสหกรณ ตองไมผิดนัดชําระหนี้ใน 1 
ปบัญชีที่ผานมา 
 (2) ผานการอบรมจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรอง
หลักสูตรจาก  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเปนการกําหนดการ
เลือกตั้งคณะผูตรวจสอบ
กิจการโดยที่ประชุมใหญ 
และเลือกจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกซ่ึงเปน
บุคคลธรรมดา ที่มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณฯ กําหนด 



 
 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข หมายเหตุ 
 ผูตรวจสอบกิจการ ตองไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปน้ี 
 (1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด ที่
ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
 (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออก
จากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 
 (3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ
ดําเนินการ หรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคํา
วินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ
ดําเนินการ หรือผูตรวจสอบกิจการ 
 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอด
ถอนออกจากตําแหนงกรรมการดําเนินการ หรือผู
ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
 
 (5) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิก
สหกรณ 

  คณะผูตรวจสอบกิจการ ตองไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี ้
 (1) เปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบ
บัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับ
งานสอบบัญชีของสหกรณในปบัญชีนั้น 
 (2) เปนกรรมการของสหกรณนั้น เวนแต
ไดพนจากตําแหนงกรรมการมาแลวไมนอย
กวาสองปบัญชีของสหกรณ 
 (3) เปนคูสมรส บุตร บิดา มารดาของ
กรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของ
สหกรณ 
 
 (4) เปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของ
สหกรณ หรือสหกรณอื่น หรือเคยถูกใหออก
จากตําแหนงผูจัดการหรือเจาหนาที่ของ
สหกรณ หรือสหกรณอื่น ฐานทุจริตตอหนาที ่
 (5) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปน
บุคคลลมละลายทุจริต 
 (6) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา   
ถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิด    ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
 (7) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออก
จากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ 
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที ่
 (8) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ
หรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปน
ที่สุด     ใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือผู
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ หรือสหกรณอื่น 
 (9) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอน
ออกจากตําแหนงกรรมการ หรือ ผูตรวจสอบ
กิจการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ของสหกรณ 
หรือสหกรณอื่น (10) เคยถูกใหออกจากการ
เปนสมาชิกสหกรณ หรือสหกรณอื่น 
 (11) เปนผูอยูระหวางการถูกส่ังพัก หรือ  
เพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต 
  (12) เปนผูอยูระหวางการถูกส่ังพัก หรือ  
เพิกถอนช่ือออกจากทะเบียนผูสอบบัญชี
ภาคเอกชน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วา
ดวยจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ 
 (13) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือน
ไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 
ไมสมประกอบ 
 
 

 



 
 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข หมายเหตุ 
ขอ 105 การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ  ใหที่
ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอก 
หรือ นิติบุคคล ผูมีความรู ความสามารถ 
จํานวนตามขอ 104     เปนผูตรวจสอบกิจการ 
และกําหนดคาตอบแทน รวมทั้งคาใชจายเพื่อ 
การพัฒนาแกผูตรวจสอบกิจการใหเหมาะสม
กับความรับผิดชอบ ปริมาณงาน  
คุณภาพงาน และฐานะการเงินของสหกรณ        
ผูที่จะสมัครรับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบ
กิจการ ตองมีคุณสมบัติตามขอ 104  
 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง ผูตรวจสอบ
กิจการ ใหนําวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ      ตามระเบียบสหกรณ วาดวย
วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2559 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิก หรือ
บุคคลภายนอก ใหคณะผูตรวจสอบกิจการ
เล ือกตั ้ง ในระหวางกันเองเป นประธาน ผู
ตรวจสอบกิจการห น่ึงคน นอก น้ันเปน ผู
ตรวจสอบกิจการ 
 
 
 

ขอ 105 ข้ันตอนและวิธีการเลือกตั้งคณะผูตรวจสอบ
กิจการ  
 ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศรับ
สมัคร   คณะผูตรวจสอบกิจการ และ
พิจารณาคัดเลือกคณะผูตรวจสอบกิจการที่มี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 
104 แลวนําเสนอช่ือคณะผูตรวจสอบกิจการที่
ผานการคัดเลือกใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะ
ผูตรวจสอบกิจการ โดยใหนําวิธีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการตามระเบียบ
สหกรณ วาดวยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ พ.ศ.2559 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 สหกรณอาจจะเลือกตั้งคณะผูตรวจสอบ
กิจการ เปนการสํารองไว จํานวน หนึ่ง 
คณะ เพื่อใหคณะผูตรวจสอบกิจการ ที่
สหกรณเลือกตั้งสํารองไวสามารถปฏิบัติงาน
ทันทีในกรณทีี่ คณะผูตรวจสอบกิจการทีไ่ดรับ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญพนจากตําแหนง 
ตามขอ 106 ทั้งคณะ ใหคณะผูตรวจสอบกิจการ
สํารองปฏิบัติงานไดทันทีเทาระยะเวลาที่คณะ
ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู หรือ
จนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะผูตรวจสอบ
กิจการใหม  
 ใหที่ประชุมใหญกําหนดคาตอบแทน 
คาใชจายอื่น และคาใชจายเพื่อการพัฒนาแก           
คณะผูตรวจสอบกิจการ ใหเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และฐานะ
การเงินของสหกรณ 

เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
ในการเลือกตั้งคณะผู
ตรวจสอบกิจการ    ที่
ชัดเจน และใหมีการ
เลือกตั้งคณะผูตรวจสอบ
กิจการสํารองไวเพื่อ
ปฏิบัติงานไดทันที 

ขอ 106 วาระการดํารงตําแหนงและการพน
จากตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการ ใหผูตรวจ
สอบกิจการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
หน่ึงปนับตั้งแตวันเลือกตั้ง เม่ือครบกําหนดแลว 
หากยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม 
ก็ใหผูตรวจสอบกิจการเดิมปฏิบัติหนาที่ไป
พลางกอน ผูตรวจสอบกิจการที่พนจาก
ตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได  

ขอ 106 วาระการดํารงตําแหนงและการพน
จากตําแหนงของคณะผูตรวจสอบกิจการ ให
คณะผูตรวจสอบกิจการ มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละหนึ่งปนับตั้งแตวันเลือกตั้ง 
ถาเม่ือครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้ง
คณะผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบ
กิจการเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน คณะผู
ตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับ
เลือกตั้งอีก 
 
 
 
 

การพนจากตําแหนง
นอกจากการพนจากการ
ครบวาระ แลวที่ประชุม
ใหญอาจมีมติถอดถอนหรือ
เพราะเหตุขาดคุณสมบัติ  
โดยการวินิจฉัยของนาย
ทะเบียนสหกรณ ตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ ขอ 16 
 



 
 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข หมายเหตุ 
 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ

แลว  ผูตรวจสอบกิจการจะพนจากตําแหนง
เม่ือ  

 
  (1) ตาย 
 (2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือ    
ยื่นตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ หรือยื่น
ตอคณะกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี 
 (3) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอด
ถอน     ผูตรวจสอบกิจการ ออกจากตําแหนงทั้ง
คณะ หรือรายบุคคล 
 

 การพนจากตําแหนงคณะผูตรวจสอบ
กิจการ  คณะผูตรวจสอบกิจการตองพนจาก
ตําแหนง เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี ้
 (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
 (2) ตาย 
 
 
 (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือ
ย่ืนตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ หรือ
ย่ืนตอคณะกรรมการดําเนินการแลวแตกรณ ี
 (4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอด
ถอนคณะผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดา ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือ
รายบุคคล 
 (5) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาด
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 104 

 

ขอ 107 อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ          
ผูตรวจสอบกิจการ มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ รวมทั้งตรวจสอบ
กิจการดานตาง ๆ ของสหกรณดังตอไปน้ี  
 (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญชี 
ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและ
หน้ีสิน   ทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะ
และขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจรงิ 
 (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตอง
ของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพื่อ
ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแก
คณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและ
เจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทางวิชาการ และทาง
ปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ 
 (3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้ง
เจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญา
จางและหลักประกัน 
 (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของ
สหกรณ 

ขอ 107 อํานาจหนาที่ของคณะผูตรวจสอบ
กิจการ     คณะผูตรวจสอบกิจการ มีอํานาจ
หนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของ
สหกรณ รวมทั้งตรวจสอบกิจการดานตาง ๆ 
ของสหกรณดังตอไปนี ้
 (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี 
ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและ
หน้ีสิน   ทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะ
และขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจรงิ 
 (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตอง
ของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพื่อ
ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแก
คณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและ
เจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทางวิชาการ และทาง
ปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ 
 (3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้ง
เจาหนาทีแ่ละลูกจางของสหกรณ ตลอดจน
หนังสือสัญญาจางและหลักประกัน 
 (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของ
สหกรณ 
 
 
 
 

เพื่อใหการตรวจสอบ
กิจการครบถวน และการ
ปฏิบัติเปนไปตามแนวทาง
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข หมายเหตุ 
 (5) ติดตามผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ 
ตลอดจนคําส่ังตาง ๆ ของสหกรณ 
 (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ  หรือกิจการ
อ่ืน  ๆเพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของ
สหกรณ 
 
 
 
 
     ผูตรวจสอบกิจการมีหนาที่รายงานผล
การตรวจสอบกิจการเปนลายลักษณอักษร 
ดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 (1) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน 
ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ในการประชุมประจําเดือนในคราวถัดไป 
 (2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําป     
ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบตอที่ประชุมใหญของสหกรณ 
 (3) รายงานการตรวจสอบกรณีเรงดวน   
ในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการตรวจพบวา มี
เหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ
อยางมีนัยสําคัญ ใหผูตรวจสอบกิจการรายงาน
ผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณเพื่อดําเนินการแกไขโดยเร็ว 

  (5) ติดตามผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ 
ตลอดจนคําส่ังตาง ๆ ของสหกรณ 
 (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ  หรือกิจการ
อ่ืน  ๆเพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของ
สหกรณ 
 การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงาน
ของสหกรณ คณะผูตรวจสอบกิจการตอง
ปฏิบัติงาน  ตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบ
กิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 
  คณะผูตรวจสอบกิจการ มีหนาที่
รายงานผลการตรวจสอบกิจการเปนลาย
ลักษณอักษร     เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ 
รวมทั้งขอสังเกต และขอเสนอแนะ ที่เปน
ประโยชนเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการและที่ประชุมใหญของสหกรณ โดยให
เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังตอไปนี ้
 (1) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน
ใหคณะผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผล
การตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ     ในการประชุมประจําเดือนใน
คราวถัดไป 
 (2) รายงานการตรวจสอบกิจการ
ประจําป   ใหคณะผูตรวจสอบกิจการเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบ ตอที่ประชุมใหญ
ของสหกรณ 
 (3) รายงานการตรวจสอบกรณีเรงดวน      
ในกรณีที่คณะผูตรวจสอบกิจการพบวามี
เหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแก
สมาชิกของสหกรณอยางรายแรง หรือสหกรณ
มีการปฏิบัติไมเปนไป ตามกฎหมาย ระเบียบ 
คําส่ัง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ 
รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือ
คําส่ัง ของสหกรณจนกอใหเกิดความ
เสียหายแกสมาชิกและสหกรณอยางรายแรง 
ใหคณะผูตรวจสอบกิจการแจงผลการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการดําเนินการทันทเีพื่อดําเนินการ
แกไข รวมทั้งใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาว 
ตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และ
สํานักงานสหกรณจังหวัด ที่กํากับดูแลโดยเร็ว
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อใหผูตรวจสอบกิจการ      
ตองรายงานผลการ
ตรวจสอบใหสหกรณทราบ
และดําเนินการแกไข 
รวมทั้งการติดตามผลการ
แกไขและรายงานหนวยงาน
ฯ ที่เก่ียวของ เพื่อมิใหเกิด
ความเสียหายแกสมาชิก และ
สหกรณเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข หมายเหตุ 
  ใหคณะผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการ

ดําเนินการแกไขของสหกรณตามรายงานการ
ตรวจสอบกิจการ และใหจัดสงสําเนารายงาน
ผลการแกไขของสหกรณ และผลการติดตาม
ของ คณะผูตรวจสอบกิจการตอสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ และสํานักงานสหกรณจังหวัด ที่
กํากับดูแลโดยเร็ว 
  ใหคณะผูตรวจสอบกิจการเขารวม
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและเขารวม
ประชุมใหญ เพื่อช้ีแจงรายงานการตรวจสอบ
กิจการที่นําเสนอตอที่ประชุม 

 

 ขอ 107/1 การปฏิบัติหนาที่ของคณะผูตรวจสอบ
กิจการ ใหสหกรณมีหนาที่ดังตอไปนี ้
 (1) อํานวยความสะดวก ชวยเหลือ ใหคํา
ช้ีแจง พรอมทั้งจัดเตรียมขอมูล เอกสาร
หลักฐานของสหกรณและทรัพยสินตาง ๆ และ
ใหความรวมมือแกคณะผูตรวจสอบกิจการใน
การเขาไปในสํานักงาน  ของสหกรณใน
ระหวางเวลาทําการของสหกรณ   เพื่อ
ประโยชนในการตรวจสอบกิจการ 
 (2) กําหนดวาระการประชุมใหคณะผู
ตรวจสอบกิจการเขารวมประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อรับทราบผลการ
ตรวจสอบกิจการ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
 (3) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะผูตรวจสอบกิจการ 
เพื่อใหการดําเนินกิจการของสหกรณ เปนไป
โดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับของสหกรณ 

เพื่อกําหนดหนาที่ของ
สหกรณ  ที่มีตอคณะผู
ตรวจสอบกิจการใหเปนไป
ตามแนวทางที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณกําหนด 
 

ขอ 108 ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ 
หาก ผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรอง
ของสหกรณ ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตอง
รับผิดชอบชดใชคาเสียหาย อันจะเกิดแกสหกรณ
ดวยเหตุอันไมแจงน้ัน 

ขอ 108 ความรับผิดของคณะผูตรวจสอบ
กิจการ      กรณีคณะผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ หรือ
ประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปน
เหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย             
คณะผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบ
ขอบกพรองของสหกรณตองแจงให
คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว คณะ
ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบใช
คาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุไม
แจงนั้น 
 การพิจารณาความรับผิดชอบของคณะ
ผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติที่ประชุม
ใหญ 

เพื่อใหคณะผูตรวจสอบ
กิจการรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ 



 
 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข หมายเหตุ 
ขอ  110 ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบตาง ๆ 
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหง
ขอบังคับน้ี และเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปน้ี 
 (1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิก
สหกรณ 
 (2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจาก
สหกรณอ่ืน 
 (3) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 (4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
สหกรณ 
 (5) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน 
 (6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวาง
สหกรณ 
 (7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บ
รักษาเงิน 
 (8) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับ
เก่ียวกับการทํางาน 
 (9) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อ
สาธารณประโยชน 
 (10) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ 
 (11) ระเบียบวาดวยการจัดสรรและการสรร
หาคณะกรรมการดําเนินการ 
 (12) ระเบียบวาดวยวิธีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ 
 (13) ระเบียบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวก 
และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
  เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (3) (5) ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึง
จะใชบังคับได และระเบียบใน (11) (12) ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ สวน
ระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ทราบ 

ขอ  110 ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบตาง ๆ 
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหง
ขอบังคับน้ี และเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปน้ี 
 (1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิก
สหกรณ  
 (2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจาก
สหกรณอ่ืน 
 (3) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 (4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
สหกรณ 
 (5) ระเบียบวาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน 
 (6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวาง
สหกรณ  
 (7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บ
รักษาเงิน 
 (8) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับ
เก่ียวกับการทํางาน 
 (9) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อ
สาธารณประโยชน 
 (10) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์  
 (11) ระเบียบวาดวยการจัดสรรและการสรร
หาคณะกรรมการดําเนินการ 
 (12) ระเบียบวาดวยวิธีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ 
 (13) ระเบียบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวก 
และเปนแนวทาง  ในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
 เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (3) (5) ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึง
จะใชบังคับได และระเบียบใน (11) (12) ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ สวน
ระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียน
สหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณทราบ 

เพื่อใหชื่อระเบียบวาดวย
การใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 
ตรงตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณกําหนด 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด ตามที่

คณะกรรมการดําเนินการเสนอ 



ระเบียบวาระที่ 9 
พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2561 

 
เลขานุการ  ไดช้ีแจงเกี่ยวกับผูตรวจสอบกิจการวาตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เห็นชอบ     
เปนเอกฉันทเลือก นางฉวีวรรณ  โทจําปา , น.ส.ฉัตรชนก  หยวกยง และ น.ส.จรรยา  พันลํา เปนผูตรวจสอบ
กิจการประจําป 2560 ตามขอบังคับของสหกรณ พ.ศ.2559 ขอ 106 กําหนดใหผูตรวจสอบกิจการมีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป นับต้ังแตวันเลือกต้ัง เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบ
กิจการใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนงอาจ
ไดรับเลือกต้ังอีกได 
 ในปบัญชี 2561 มีผูเสนอเขารับการเลือกต้ังเปนผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 2 คณะคือ คณะของ  
นางฉวีวรรณ  โทจําปา และคณะของ ร.ต.อ.หญิง ทานตะวัน  ช่ืนเกสร โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
 

ช่ือผูเสนอ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน 
คาธรรมเนียม 
การตรวจสอบ 

คณะที่ 1    
1. นาง ฉวีวรรณ  โทจําปา 
 (หัวหนาคณะ) 

ป.โท รัฐประศาสนศาตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ป.ตรี การบัญช ี
ม.ธุรกิจบัณฑิตย 

- ผูตรวจสอบกิจการ สอ.ทภ.3 จก. และ 
  สอ.บชร.3 จก. 
- Accounting Manager บริษัท แอกควา 
  อินเตอรไพรส จํากัด 
- อบรมหลักสูตรโครงการพัฒนา 
  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
- อบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  เบื้องตน  

10,000 บาท 
ตอเดือน 

2. น.ส.ฉัตรชนก  หยวกยง ป.ตรี การบัญช ี
ม.สยาม 

- ผูชวยผูตรวจสอบกิจการ สอ.ทภ.3 จก. 
  และ สอ.บชร.3 จก. 
- ทําบัญชี ตรวจสอบบัญชี หจก.ยุติธรรม 
  กฎหมายและการบัญช,ี บจก.บานานา โซไซตี,้ 
  บจก.เทพไพศาลพัฒนา, หจก.เรือนทรัพย 2014  

3. น.ส.จรรยา  พันลํา ป.ตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย 
มทร.พระนครวิทยา 
เขตพณิชยการพระนคร 
ปวส. บัญช ี
มทร.พระนครวิทยาเขต 
พณิชยการพระนคร 
 

- ผูชวยผูตรวจสอบกิจการ สอ.ทภ.3 จก. 
- พนักงานบัญชี บจก.ซีเอ ออยล คอรปอเรชั่น 
  (ไทยแลนด)  

 
 
 
 
 
 
 



ช่ือผูเสนอ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน 
คาธรรมเนียม 
การตรวจสอบ 

คณะที่ 2    
10,000 บาท 
ตอเดือน 

1. ร.ต.อ.หญิง ทานตะวัน 
    ชื่นเกสร (หัวหนาคณะ) 

- ป.โท รัฐประศาสนศาสตร 
   มหาบัณฑิต ม.นเรศวร 
- ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 2  
  การบัญช ี ม.ราชภัฎนครสวรรค 
 

- ผูตรวจสอบกิจการ สอ.ตํารวจภูธร  
  จว.ก.พ. จํากัด 
- เคยเปนผูตรวจสอบกิจการ สอ.ทภ.3 จํากัด, 
  สอ.บชร.3 จํากัด และ สอ.ตํารวจภูธร 
  จว.พ.ล. จํากัด 
- ผานการอบรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

2. ร.ต.อ.หญิง ฉันทนา 
    มีอาษา 

- ป.ตรี การจัดการบัญชี  
- ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต 
  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

- เคยเปนผูชวยผูตรวจสอบกิจการ  
  สอ.ตํารวจภูธร จว.พ.ล. จํากัด 

3. ด.ต.หญิง ปทุมพร 
   เขียวศรี 

- ป.ตรี การจัดการบัญชี  
  ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม 

- เปนผูตรวจสอบกิจการ สอ.ตชด.31 จํากัด 

  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเลือกต้ัง นางฉวีวรรณ  โทจําปา , น.ส.ฉัตรชนก  หยวกยง และ น.ส.จรรยา  พันลํา  
เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณประจําป 2561 และกําหนดคาตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท 

 

 
 



ระเบียบวาระที่ 10 
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2561 

 
เลขานุการ  แจงใหที่ประชุมทราบวากรมตรวจบัญชีสหกรณไดคัดเลือกใหสหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่    
3 จํากัด เขาโครงการปรับปรุงระบบการตรวจบัญชีสหกรณ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อกระจายงานดานการสอบ
บัญชีสําหรับสหกรณขนาดใหญที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีทุนดําเนินงานเกินกวา 50 ลานบาท และมีระบบการ
บริหารงานที่ดี ใหผูสอบบัญชีภาคเอกชนเขามาตรวจสอบบัญชี โดยใหสหกรณคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่
ไดข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีสหกรณ และนําเสนอนายทะเบียนสหกรณแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีประจําป 
 ปบัญชี 2560 ที่ประชุมใหญสามัญประจําป ไดมีมติคัดเลือก นายวรศักด์ิ  ย้ิมเพียรภัทร ผูสอบบัญชี    
รับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3054 เปนผูสอบบัญชีของสหกรณ และกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
130,000.00 บาท  
 สําหรับปบัญชี 2561 มีผูสอบบัญชีภาคเอกชนที่ข้ึนทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณเสนอบริการ
ตรวจสอบบัญชีมายังสหกรณ จํานวน 2 ราย 
 จึงเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาคัดเลือกเปนผูสอบบัญชี 1 ราย และสํารองไว 1 ราย โดยมีขอมูล
ประกอบการพิจารณาดังตอไปน้ี 
 

รายการ 
ศศิธรการบัญชี  

ภาษีอากร และธุรกิจ 
บริษัท เอ็น.เอส.เค. 
สอบบัญชี จํากัด 

1. ชื่อผูเสนอ และเลขทะเบียน นายวรศักดิ์  ยิ้มเพียรภัทร 
เลขทะเบียน 3054 

นายอาภรกร  เทศพันธ 
เลขทะเบียน 5282 

2. เขาปฏิบัติงานการสอบบัญชี (ครั้ง / ป) 4 ครั้ง / ป 3 ครั้ง / ป 
3. จํานวนผูเขาสอบบัญชีแตละครั้ง / 
 ระยะเวลาในการเขาตรวจสอบ 

4 คน / 3 วัน 4 - 5 คน / 3 - 5 วัน 

4. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางป 4 ครั้ง 3 ครั้ง 
5. จัดทํารายงานผลเสร็จส้ินนับจากวันที่สหกรณสงมอบ  
    งบการเงินที่แลวเสร็จใหแกผูสอบบัญชี 

ภายใน 5 วันทําการ ภายใน 3 วันทําการ 

6. คาธรรมเนียมการตรวจสอบ 130,000 บาท 130,000 บาท 
7. ผลงานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ 32 สหกรณ 127 สหกรณ 

  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบคัดเลือก ศศิธรการบัญชี ภาษีอากร และธุรกิจ โดย นายวรศักด์ิ  ย้ิมพียรภัทร      

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 3054 เปนผูสอบบัญชีของสหกรณประจําป 2560 พรอม
กับกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 130,000 บาทตอป และคัดเลือก บริษัท เอ็น.เอส.เค 
สอบบัญชี จํากัด โดย นายอาภรกร  เทศพันธ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 5282 เปน
ผูสอบบัญชีสํารองของสหกรณ 



 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ 11 
พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําป 2561 

 
ประธานฯ  ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาหนาที่สําคัญของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ในการดําเนินงาน
ของสหกรณ คือ การบริหารงาน การบริหารคน และการบริหารเงิน และควบคุมกํากับดูแลการดําเนินการ
ดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาธุรกิจของสหกรณใหเจริญกาวหนาข้ึน
ตามลําดับ คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 ไดกําหนดนโยบายในการดําเนินงานที่เนนความปลอดภัย       
ใชเงินทุนภายในเปนหลัก ยึดมั่นหลักเกณฑและวินัยการเงิน เขมงวดในการปลอยสินเช่ือ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชเทคโนโลยี ใหการศึกษาอบรมแกบุคลากรอยางเปนระบบและตอเน่ือง บริหารงานโปรงใส เปดกวางรับฟง
ความคิดเห็นที่แตกตาง มีการพัฒนาในทุกดาน โดยเฉพาะโครงสรางดานบุคลากร และดานผลิตภัณฑและบริการ 
โดยพัฒนาควบคูกันไป เพื่อมุงสูการเติบโตที่ย่ังยืน และไดจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําป 2561     
เพื่อเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 31 ยึดถือเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานตอไป โดยมีรายละเอียดตามที่เลขานุการ และเหรัญญิกที่ไดรับมอบหมายจะไดนําเสนอที่ประชุม
ตอไป 

แผนงานประจําป 2561 

เลขานุการ  ไดเสนอแผนงานประจําป 2561 ตอที่ประชุม ดังน้ี 

1. วิสัยทัศน 
 เปนสหกรณที่มีคุณคา เจริญกาวหนา มั่นคง ย่ังยืน 

2. พันธกิจ 
 2.1 พันธกิจหลัก   
  (1) สงเสริมสนับสนุนสมาชิกใหออมเงินไวกับสหกรณมากข้ึน  
  (2) ใหความชวยเหลือดานสินเช่ือแกสมาชิกตามความจําเปนและเปนประโยชน 
  (3) ใหสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัวตามความเหมาะสม 
  (4) จัดหาเงินทุนอยางเพียงพอ และใชเงินทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2.2 พันธกิจรอง 
  (1) เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน หรือโมเดลธุรกิจแบบสรางสรรค และมีประสิทธิภาพมากข้ึนผาน
การประยุกตใชเทคโนโลยี 
  (2) เสริมสรางความสามารถดานขบวนการคิดและทัศนคติในการทํางานที่ถูกตองโดยเฉพาะในยุค 4.0 
ที่กําลังสมองคือปจจัยช้ีเปนช้ีตาย การพัฒนาคนจึงไมใชทางเลือก แตเปนสิ่งที่ตองทํา 
  (3) นําเทคโนโลยีใหม ๆ มาขับเคลื่อนการทํางานใหตามทันการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
  (4) เสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 
  (5) สรางสหกรณใหเปนองคกรแหงความสุข 
 
 
 



 
 

 
 

3. เปาหมาย และวัตถุประสงค 
 3.1 เปาหมาย 
  (1) สหกรณมีกําไร เติบโต ย่ังยืน  
  (2) สมาชิกมีความพึงพอใจ และเห็นคุณคาในผลิตภัณฑและบริการของสหกรณ 
  (3) เปนสหกรณแหงความสุข 
 3.2  วัตถุประสงค 
  (1) สหกรณบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
  (2) สหกรณบรรลุตามความคาดหวัง และความตองการของคนในองคกร 
  (3) สหกรณสามารถชวยเหลือชุมชน / สังคม และไมสรางผลกระทบใหสังคม 
  (4) คนในองคกรมีความสุข 

4. แผนกลยุทธ 
 4.1 แผนการบริหารงาน 
  (1) การทํางานของสหกรณที่ตองใชคนชวยกันทํา และอาศัยคนที่มีฝมือเพียงพอ 
  (2) การปฏิรูประบบงานเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเติบโตของนวัตกรรมทางการเงิน 
  (3) การพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง 
  (4) การเปลี่ยนหรือปรับแนวคิดในเรื่องความกังวลใหเปนความกลาที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ ใหสอดคลอง
กับสถานการณ เพื่อนําธุรกิจของสหกรณใหรอดและรุงในยุคดิจิทัล 
  (5) การสรางความเขาใจและลดกระแส หรือความเสี่ยงของการเกิดปญหากับสมาชิกจากความไมเขาใจ
เกี่ยวกับกรณีสหกรณทําผิดกฎหมาย และผิดธรรมาภิบาล 
  (6) การใหความสําคัญกับประโยชนหรือผลกระทบ ตอองคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย 
  (7) การสรางความมั่นใจกับสมาชิกผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องขอมูลขาวสารที่ถูกตอง แมนยํา ครบถวน 
ความโปรงใส และชัดเจนในการบริหารงาน ทําใหสมาชิกเกิดความไววางใจ และการมีสวนรวมในการดําเนิน
ธุรกิจของสมาชิกกับสหกรณ 
  (8) การทําใหสมาชิกผูใชบริการพึงพอใจดวยกลยุทธในการแกปญหา กลยุทธในการสื่อสารกับสมาชิก 
และกลยุทธในการสรางคุณคาของสหกรณ 
  (9) การปฏิบัติตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมรอบตัว ไมยึดติดกับสิ่งที่เปนอยู รูจัก
ยืดหยุนใหสอดคลองกับสถานการณ สามารถใชประโยชนจากขอมูลที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อการตัดสินใจ 
 4.2 แผนการบริหารเงิน 
  (1) มีนวัตกรรมทางการเงินใหม ๆ  เกิดข้ึนชาหรือนอยจะทําใหธุรกิจของสหกรณไดรับผลกระทบไปดวย 
เพราะตองใชบริการทางการเงินที่ไมมีประสิทธิภาพและมีราคาแพง 
  (2) การใชเทคโนโลยีเพื่อชวยใหสมาชิกเขาถึงบริการทางการเงินสะดวกสบายข้ึนและถูกลง 
  (3) ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ลงทุนเพื่อเติบโตอยางย่ังยืน 
  (4) การวางรากฐานดิจิทัลที่ดี 
  (5) การลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนที่ดีและมีความเสี่ยงนอยที่สุด 
 4.3 แผนการบริหารคน 
  (1) มุงเนนการสรรหาคนที่มีความรู ความสามารถ ตามความตองการของตําแหนง 
  (2) สงเสริมใหคนในองคกรเกิดการเรียนรูตอเน่ือง 
  (3) มุงพัฒนาคนในองคกรในการทํางานปจจุบันใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 



 
 

 
 

  (4) ปรับเปลี่ยนระบบงานและขบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
  (5) สื่อสารใหคนในองคกรเขาใจและมีสวนรวมในการนําระบบงานและอุปกรณเทคโนโลยีใหม ๆ มา
ประยุกตใช 
  (6) เตรียมความพรอมของกําลังคนในตําแหนงสําคัญใน 1 – 5 ปขางหนา 
  (7) เปดโอกาสใหเจาหนาที่ไดเลือกงานที่อยากทําและเหมาะสมกับตนเอง 
  (8) เปดกวางเพื่อการเปลี่ยนแปลงและเลิกยึดติดกับการทํางานแบบเกา 
  (9) กําหนดเปาหมายในการทํางาน แตไมกําหนดวิธีการ 
  (10) สรางคานิยมแหงการสรางสรรคพรอมปลูกฝงเขาไปในทีม 
  (11) สรางบรรยากาศแหงความคิดสรางสรรค 
  (12) ระดมสมองปะลองปญญากันอยางสรางสรรค 

5. แผนงาน 
 5.1 แผนงานดานการบริหารและการดําเนินงาน 
  5.1.1 โครงการเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 
   กิจกรรม 
   (1) ดําเนินการตามกระบวนการสงเสริมคานิยม และวัฒนธรรมองคกร 
   (2) ดําเนินการตามข้ันตอนกําหนดคานิยมองคกร 
   (3) ออกแบบกิจกรรมที่สรางสรรคสนุกสนาน 
   (4) การกระตุนเตือนเจาหนาที่สหกรณทุกๆ 6 เดือน เพื่อเปนการตอกยํ้าใหเจาหนาที่จดจํา และ
แสดงออกเปนพฤติกรรมได 
   (5) ประเมินโครงการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรแลวนําเสนอรายงานใหผูบริหารทราบ
ถึงความคืบหนาเสียงสะทอนจากเจาหนาที่อยางตอเน่ือง 
   (6) มีกิจกรรมสันนทนาการใหญ เชน งานเลี้ยงปใหม งานสัมมนาประจําป การประชุมแถลง
นโยบาย โดยสอดแทรกคานิยม และวัฒนธรรมองคกรเขาไปในกิจกรรมดวย 
   (7) การช่ืนชมและการใหรางวัลภายในองคกร 
  5.1.2 โครงการเพ่ิมจํานวนสมาชิกและรักษาสมาชิกใหอยูกับสหกรณนานๆ 
   กิจกรรม 
   (1) รณรงคกําลังพลเปนสมาชิกสหกรณผานคณะกรรมการบริหารกลุมและหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ 
   (2) เขาพบหัวหนาหนวยงานสมาชิกที่มีกําลังพลในสังกัดเปนสมาชิกจํานวนนอยเพื่อเชิญชวนเขา
เปนสมาชิกสหกรณ 
   (3) จัดสัมมนากําลังพลที่ยังไมไดเปนสมาชิกเพื่อช้ีแจงอุดมการณ หลักการ วิธีการสหกรณ สิทธิ
ประโยชนและเชิญชวนเขาเปนสมาชิกสหกรณ 
  5.1.3 โครงการสรางความพึงพอใจของสมาชิกผูใชบริการ 
   กิจกรรม 
   (1) สํารวจความตองการและความพึงพอใจของสมาชิกและสมาชิกผูใชบริการ 
   (2) ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของสหกรณใหมีความหลากหลาย 
 
 



 
 

 
 

  5.1.4 โครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณท่ีมีประสิทธิภาพ 
   กิจกรรม 
   (1) จัดต้ังคณะทํางานศึกษาความตองการระบบงานสหกรณเพิ่มเติมหรือพัฒนา 
   (2) สอบราคาจางติดต้ังระบบงานสหกรณเพิ่มเติมหรือพัฒนา 
   (3) ประสานงานและติดตามความคืบหนาการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยของ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
  5.1.5 โครงการรับนิสิต นักศึกษา เขาฝกงานในสหกรณ 
   กิจกรรม 
   (1) การสอนงานและฝกปฏิบัติงานในฝายตางๆ โดยเนนในสาขาวิชาที่เรียนเปนหลัก 
   (2) การอบรมนักศึกษาฝกงาน โดยผูบริหารในสหกรณ และเจาหนาที่ระดับบริหาร 
  5.1.6 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม 
   กิจกรรม 
   (1) ประชาสัมพันธเชิญชวนสมาชิกสหกรณ ประชาชนในชุมชน หนวยงานสมาชิกและหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของรวมจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 
   (2) เผยแพรขาวประชาสัมพันธกิจกรรมดานสังคมที่จัดข้ึน 
   (3) สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดกิจกรรม 
  5.1.7 โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ 
   กิจกรรม 
   (1) เขารวมประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ 
   (2) เขารวมประชุมหรือรวมกิจกรรมกับสหกรณทุกประเภทในจังหวัดพิษณุโลก 
   (3) เขารวมกิจกรรมกีฬาสหกรณสัมพันธ จังหวัดพิษณุโลก 
 5.1.8 โครงการสรางอาคารสํานักงานสหกรณสาขา (2) เพชรบูรณ 
  กิจกรรม 
   (1) ดําเนินการกอสรางอาคารสํานักงานสาขา (2) เพชรบูรณ 
   (2) การตรวจรับงานและการจายเงินเปนไปตามระเบียบของสหกรณและสัญญาจาง 
   (3) การจัดพิธีเปดอาคารสํานักงานสาขา (2) เพชรบูรณ 
 5.2 แผนงานดานการเงินและการลงทุน 
  5.2.1 โครงการควบคุมภายในและการลงทุน 
   กิจกรรม 
   (1) การควบคุมภายใน 
    1) ทบทวน/ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในใหมีความรัดกุม 
    2) จัดใหมีการควบคุมภายในใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 
    3) ติดตาม/ประเมินผลการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง 
    4) กําหนดบทบาทในการปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย ความมีคุณธรรม
และจริยธรรม 
    5) ปลูกฝงผูใตบังคับบัญชาใหมีวินัยและจิตสํานึกที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 



 
 

 
 

   (2) การลงทุน 
    1) กําหนดระเบียบแนวทางปฏิบัติในการควบคุมภายในดานเงินลงทุนใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอบังคับ 
    2) การวางแผน/นโยบายการลงทุน 
    3) การจัดองคกรและกําหนดหนาที่ดานการลงทุน 
    4) การพัฒนาบุคลากรดานการลงทุน 
    5) กําหนดแนวทางการควบคุมภายในดานการลงทุน ทั้งดานการบริหารและดานการบัญชี 
    6) การติดตามประเมินผลและรายงานการลงทุน 
  5.2.2 โครงการบริหารเงินของสหกรณ 
   กิจกรรม 
   (1) ติดตาม และวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุนรวมทั้งศึกษาชองทางการลงทุน
ภายใตกรอบกฎหมาย 
   (2) ลงทุนในสินทรัพยถาวร สินทรัพยหมุนเวียนและลงทุนอื่นๆตามกฎหมายและรับผลตอบแทนที่ดี 
  5.2.3 โครงการบริหารสภาพคลอง 
   กิจกรรม 
   (1) จัดสรรเงินประจําวันและจัดทําประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow) อยางสม่ําเสมอ 
   (2) จัดหาแหลงเงินทุนตามความเหมาะสมเพื่อใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 
  5.2.4 โครงการระดมเงินทุนของสหกรณ 
   กิจกรรม 
   (1) รณรงคใหสมาชิกออมเงินไวกับสหกรณไวมาก 
   (2) จัดกิจกรรมสงเสริมการออมในโอกาสอันควร 
   (3) บริหารจัดการเงินทุนใหมีสัดสวนเงินฝากสูงกวาทุนเรือนหุน 
 5.3 แผนงานดานการบริหารบุคลากร 
  5.3.1 โครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
   กิจกรรม 
  (1) โครงการฝกอบรมเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ 
  (2) โครงการฝกอบรมเจาหนาที่ระดับผูบังคับบัญชา – ระดับหัวหนางาน 
  (3) โครงการพัฒนาเจาหนาที่รายบุคคล 
  (4) โครงการพัฒนาผูบริหารระดับสูง 
  (5) โครงการพัฒนาสมาชิก 
  (6) โครงการพัฒนาสมาชิกสมทบ 
  (7) การจัดสงกรรมการและเจาหนาที่ไปรวมประชุมอบรมและสัมมนาที่ขบวนการสหกรณ สวนราชการ
ที่เกี่ยวของ และเอกชนที่จัดข้ึน 
  (8) การจัดสงบุคลากรของสหกรณไปศึกษา / ดูงาน ดานสหกรณและดานอื่น ๆ ที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินงานสหกรณ 
  (9) การโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนงเจาหนาที่ 
  (10) การจัดสงกรรมการและเจาหนาที่ไปเปนกรรมการหรือเจาหนาที่ในขบวนการสหกรณ 

 



 
 

 
 

6. งบครุภัณฑ 
 6.1 เครื่องใชสํานักงาน 
  เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานประกอบกับมีแผนงาน/โครงการจัดต้ังสํานักงานสาขา (2) เพชรบูรณ 
และปริมาณงานในฝายตางๆ เพิ่มมากข้ึนและทดแทนเครื่องใชสํานักงานเดิมที่หมดสภาพการใชงานรวมทั้ง
รองรับบุคลากรที่เพิ่มมากข้ึน จึงขอจัดซื้อเครื่องใชสํานักงานที่จําเปน จํานวน 8 รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
292,000.00 บาท  
 6.2 ครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 4 เครื่อง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท 
  รวมงบครุภัณฑ จํานวน 392,000.00 บาท รายละเอียดปรากฏอยูในงบครุภัณฑและงบลงทุน หนา 88 

7. งบลงทุน 
 7.1 งบลงทุนในอาคารและท่ีดิน 
  (1) การกอสรางอาคารสํานักงานสาขา (2) เพชรบูรณ และหองคลังพัสดุ 
   เพื่อใหสํานักงานสาขาใหกับสาขา (2) เพชรบูรณ ไดมีอาคารสํานักงานเปนของตนเอง และเปน
หองเก็บพัสดุของสหกรณไดเปนสัดสวน เพียงพอตอการใชงาน เปนเงินทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท 
  (2) ปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคาร 
   เพื่อเพิ่มบรรยากาศความสดช่ืนและความสวยงามใหแกอาคารสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา
ของสหกรณรวมทั้งเพื่อใหผูมาติดตอและผูปฏิบัติงานภายในอาคารเกิดความประทับใจ จึงจําเปนตองมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศนดังกลาว เปนเงินทั้งสิ้น 300,000.00 บาท 
 7.2 งบลงทุนในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) รองรับการใหบริการในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการดานการเงินดิจิตอลในยุค 4.0 
  (2) เช่ือมตองานระบบสาขา เปนการเช่ือมตอระบบสหกรณจากสํานักงานใหญ ไปสํานักงานสาขา (2) 
เพชรบูรณ เพื่อรองรับงานที่ขยายเพิ่มข้ึน และใหบริการสมาชิกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ และ พื้นที่ใกลเคียง
ไดรวดเร็วในดานการกูเงิน ฝาก-ถอนเงิน และปรับสมุดคูฝากบัญชีออมทรัพย เปนเงินทั้งสิ้น 500,000.00 บาท 

รวมงบลงทุน จํานวน 4,300,000.00 บาท รายละเอียดปรากฏอยูในงบครุภัณฑและงบลงทุน หนา 90 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ประมาณการรายได คาใชจายและกําไรสุทธ ิ
ปบัญชี 2561 

   หนวย : บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
ปบัญชี 2560 

ผลการดําเนินงาน 
ปบัญชี 2560 

งบประมาณ 
ปบัญชี 2561 

ประมาณการรายได    
1. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู 422,500,000.00 431,531,638.00 453,940,000.00 
2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก 500,000.00 2,367,823.63 500,000.00 
3. รายไดอ่ืน 1,000,000.00 1,045,674.11 1,000,000.00 

รวมรายได 424,000,000.00 434,945,135.74 455,440,000.00 
ประมาณการรายจาย    
1. ดอกเบี้ยจาย 95,200,000.00 105,070,055.96 115,000,000.00 
2. คาใชจายบริหาร 28,800,000.00 24,023,860.81 30,440,000.00 

รวมคาใชจาย 124,000,000.00 129,093,916.77 145,440,000.00 
ประมาณการรายไดสูงกวารายจาย 300,000,000.00 305,851,218.97 310,000,000.00 

 
 1. ดอกเบี้ยจายใหถือตามความเปนจริง ทั้งน้ีข้ึนอยูกับประมาณการเงินฝาก ต๋ัวสัญญาใชเงิน เงินกูกับ
การปรับอัตราดอกเบี้ย 
 2. งบประมาณรายจายทั้งหมด ขออนุมัติถัวจายได ยกเวนงบครุภัณฑและงบลงทุน 
 3. กรณีข้ึนงบประมาณใหมขออนุมัติใชจาย รอยละ 20 ของงบประมาณเดิมเพื่อใหกิจการดําเนินการ
ไดอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

งบประมาณรายจายประจําป 2561  

พันเอก เสมอ  แจมใส  เหรัญญิก  ไดเสนองบประมาณและการใชจายจริงของปบัญชี 2560 กับจํานวน
งบประมาณป 2561 ใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ ดังตอไปน้ี 

 1. งบประมาณรายจายปบัญชี 2561  
หนวย:บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
ปบัญชี 2560 

จายจริง 
ปบัญชี 2560 

งบประมาณ 
ปบัญชี 2561 

1. หมวดเงินเดือน    
 1.1 เงินเดือนเจาหนาที่ และลูกจาง 9,600,000.00 9,216,480.00 10,200,000.00 
 1.2 เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 1,660,000.00 1,592,390.00 100,000.00 
 1.3 เงินสํารองปรับเงินเดือนเจาหนาที่ระหวางป 480,000.00 0.00 500,000.00 
 1.4 เงินชดเชยเจาหนาที่และลูกจาง 680,000.00 0.00 500,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน 12,420,000.00 10,808,870.00 11,300,000.00 
2. หมวดคาตอบแทน    
 2.1 คาตอบแทนที่ปรึกษา 200,000.00 195,000.00 300,000.00 
 2.2 คาตอบแทนคณะกรรมการ 1,200,000.00 1,113,196.00 1,200,000.00 
 2.3 คาตอบแทนขาราชการชวยปฏิบัติงานสหกรณ 400,000.00 255,266.00 400,000.00 
 2.4 คาตอบแทนขาราชการชวยหักเงิน  
        ณ ที่จายสงใหสหกรณ 

 
660,000.00 

 
649,600.00 

 
690,000.00 

 2.5 คาเบี้ยประชุม 400,000.00 257,200.00 450,000.00 
 2.6 คารับรอง 300,000.00 215,333.25 300,000.00 
 2.7 คาลวงเวลา 500,000.00 354,059.00 500,000.00 
 2.8 คาตอบแทนผูตรวจสอบภายใน 50,000.00 30,000.00 50,000.00 
 2.9 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 
 2.10 คาธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี 130,000.00 130,000.00 130,000.00 
 2.11 คาสมนาคุณ 50,000.00 35,550.00 50,000.00 

รวมหมวดคาตอบแทน 4,010,000.00 3,355,204.25 4,190,000.00 
3. หมวดคาวัสดุ    
 3.1 คาเครื่องเขียน แบบพิมพ 300,000.00 269,021.84 600,000.00 
 3.2 คาวัสดุของใชสํานักงาน 130,000.00 104,198.10 130,000.00 
 3.3 คาวัสดุที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร 200,000.00 184,613.20 200,000.00 
 3.4 คานํ้ามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ 200,000.00 136,699.65 200,000.00 

รวมหมวดคาวัสดุ 830,000.00 694,532.79 1,130,000.00 
4. หมวดคาใชสอย    
 4.1 คาใชจายการประชุมใหญ 600,000.00 316,781.00 600,000.00 
 4.2 คาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ คาที่พัก 300,000.00 386,670.00 500,000.00 
 4.3 คาพาหนะเหมาจาย      200,000.00 88,050.00 200,000.00 
 4.4 คาสวัสดิการสําหรับเจาหนาที่และลูกจางตาม

ระเบียบของสหกรณ 
 

400,000.00 
 

413,378.20 
 

500,000.00 
 4.5 คาใชจายในการดําเนินคดี 0.00 0.00 500,000.00 

 



 
 

 
 

หนวย:บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
ปบัญชี 2560 

จายจริง 
ปบัญชี 2560 

งบประมาณ 
ปบัญชี 2561 

 4.6 เงินสมทบกองทุนทดแทน และประกันสังคม
เจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคมและ 
พ.ร.บ. เงินทดแทน 

 
 

400,000.00 

 
 

305,044.00 

 
 

400,000.00 
 4.7 คาไฟฟา 600,000.00 394,648.29 500,000.00 
 4.8 คาโทรศัพท 400,000.00 252,054.96 400,000.00 
 4.9 คานํ้าประปา 50,000.00 25,637.43 50,000.00 
 4.10 คาธรรมเนียมเช็ค การโอนเงิน และอ่ืน ๆ  400,000.00 380,026.00 500,000.00 
 4.11 คาซอมแซมบํารุงอาคาร  300,000.00 124,278.50 300,000.00 
 4.12 คาซอมแซมครุภัณฑ 200,000.00 159,914.51 300,000.00 
 4.13 คาใชจายตามแผนงานประชาสัมพันธ 500,000.00 248,095.00 500,000.00 
 4.14 คาเบี้ยประกันภัยและภาษียานพาหนะ 100,000.00 62,588.97 100,000.00 
 4.15 คาจัดทําคูมือคณะกรรมการดําเนินการ 

คณะกรรมการอ่ืน สมาชิก และเจาหนาที่ 
และคาจัดทําขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ 

 
 

50,000.00 

 
 

2,454.00 

 
 

50,000.00 
 4.16 คาใชจายโครงการบริหาร และกิจกรรม 5 ส  300,000.00 123,380.60 300,000.00 
 4.17 คาดูแลรักษาโปรแกรมใหอยูในสภาพใชงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

130,000.00 
 

123,050.00 
 

130,000.00 
 4.18 คาของที่ระลึก 100,000.00 99,972.00 100,000.00 
 4.19 คาใชจายทั่วไป 300,000.00 270,920.32 300,000.00 
 4.20 คาจางเหมาทําความสะอาด 240,000.00 240,000.00 240,000.00 
 4.21 คาเชาสัญญาณคูสาย ธ.กรุงไทยฯ 126,000.00 126,000.00 150,000.00 
 4.22 คาจัดกิจกรรมกลุมสมาชิก 50,000.00 251.00 50,000.00 
 4.23 คาเส่ือมราคา 2,500,000.00 2,107,807.19 2,200,000.00 
 4.24 คาใชจายตัดจายโปรแกรมไวรัส 50,000.00 24,800.55 50,000.00 
 4.25 คาใชจายตัดจายสิทธิการใชประโยชนอาคาร 2,000,000.00 2,412,781.43 2,500,000.00 
 4.26 คาเชาเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 50,000.00 35,401.80 50,000.00 
 4.27 คาเชาพื้นที่เว็บไซต 20,000.00 16,050.00 20,000.00 
 4.28 คาภาษีปาย 20,000.00 29,190.00 50,000.00 
 4.29 คาเชาสัญญาณคูสายระหวาง สนง.ใหญ  
  กับ สาขา น.ว. 200,000.00 118,604.66 150,000.00 
 4.30 คาใชจายงานครบรอบ 30 ป 300,000.00 21,438.00 0.00 
 4.31 คากําจัดปลวก 55,000.00 10,000.00 150,000.00 

รวมหมวดคาใชสอย 10,941,000.00 8,919,268.41 11,840,000.00 
5. หมวดคาใชจายอื่นๆ    
 5.1 เงินสํารองทั่วไป 600,000.00 52,940.00 500,000.00 
 5.2 คาหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีอ่ืน 500,000.00 58,935.10 500,000.00 

รวมหมวดคาใชจายอื่นๆ 1,100,000.00 111,875.10 1,000,000.00 
รวมคาใชจายทั้งส้ิน 29,301,000.00 23,889,750.55 29,460,000.00 

 



 
 

 
 

คําชี้แจงประกอบการต้ังงบประมาณรายจายประจําป 2561 

หมวดรายจาย คําช้ีแจงประกอบ 
1. หมวดเงินเดือน  
 1.1 เงินเดือนเจาหนาที่ และลูกจาง 1.1 เปนเงินเดือนผูจัดการใหญเดือนละ 76,000 บาท 1 อัตรา และ

เจาหนาที่ จํานวน 34 อัตรา ตามระเบียบของสหกรณ และบรรจุ
เจาหนาที่เพิ่ม สาขา (1) น.ว. จํานวน 1 อัตรา 

 1.2 เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 1.2 เปนเงินสํารองไวกรณีเจาหนาที่ออกจากสหกรณ และมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบของสหกรณ 

 1.3 เงินสํารองปรับเงินเดือนเจาหนาที่
ระหวางป 

1.3 เปนเงินสํารองไวกรณีมีการปรับอัตราเงินเดือนเจาหนาที่และลูกจาง
ระหวางปตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

 1.4 เงินชดเชยเจาหนาที่และลูกจาง 1.4 เปนเงินชดเชยเจาหนาที่และลูกจางตามกฎหมายแรงงาน 
2. หมวดคาตอบแทน  
 2.1 คาตอบแทนที่ปรึกษา 2.1 เปนเงินคาตอบแทนที่ปรึกษาของสหกรณที่คณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควร ตามระเบียบของสหกรณ 
 2.2 คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ 2.2 เปนเงินคาตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ ประธาน 1 คน 9,300 

บาท รองประธาน 4 คนๆ ละ 7,700 บาท เลขานุการ 1 คนๆ ละ
6,600 บาท เหรัญญิก 1 คน 6,100 บาท และกรรมการ 8 คนๆ ละ 
5,100 บาท รวม 93,600 บาท/เดือน และ 1,123,200 บาท/ป ตาม
อนุมัติที่ประชุมใหญ 

 2.3 คาตอบแทนขาราชการ                  
ชวยปฏิบัติงานสหกรณ 

2.3 เปนคาตอบแทน หัวหนาหนวยงาน สอ.ทภ.3 จํากัด จว.พ.ย. เดือน
ละ 3,000 บาท และจนท. 2 คน ๆ ละ 1,500 บาท จนท.สห.ประจํา 
สนง.ใหญ 1 คน เปนรายวัน ๆ ละ 300 บาท / วันทําการ และพลนํา
สารประจํา สนง. 11 คน ๆ ละ 500 บาท / เดือน และ               
ผูประสานงานหนวยงานที่อยูหางไกล 8 หนวย ๆ ละ 1,000 บาท / 
เดือน ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 2.4 คาตอบแทนขาราชการชวยหักเงิน ณ   
ที่จายสงใหสหกรณ 

2.4 เปนคาตอบแทนเจาหนาที่การเงินของหนวยงานราชการที่ชวยหัก
เงินสงใหสหกรณ จํานวน 93 หนวยงาน ตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 2.5 คาเบี้ยประชุม 2.5 เปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ประธาน 1,000 บาท/
ครั้ง กรรมการ 800 บาท/ครั้ง และประชุมคณะกรรมการอ่ืน/
อนุกรรมการ/คณะทํางาน ประธาน 800 บาท/ครั้ง กรรมการ 600 
บาท/ครั้ง ตามอนุมัติที่ประชุมใหญ และที่ปรึกษา 800 บาท/ครั้ง 
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 2.6 คารับรอง 2.6 เปนคารับรองกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา สมาชิก และแขกของ
สหกรณ และคาอาหารกลางวันสําหรับนักศึกษาที่สหกรณรับเขา
ฝกงานในสหกรณวันละ 50 บาท/คน ในวันทําการ ตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

 2.7 คาลวงเวลา 2.7 เปนคาปฏิบัติงานลวงเวลาของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ในกรณีที่มีความ
จําเปนเรงดวน หากไมดําเนินการใหแลวเสร็จทันตามกําหนดจะทํา
ใหเกิดความเสียหาย ตามระเบียบของสหกรณ 

 2.8 คาตอบแทนผูตรวจสอบภายใน 2.8 เปนคาตอบแทนผูตรวจสอบภายใน เดือนละ 3,000 บาท 
 2.9 คาตรวจสอบกิจการ 2.9 เปนคาธรรมเนียมการตรวจสอบ ตามอนุมัติที่ประชุมใหญ 



 
 

 
 

หมวดรายจาย คําช้ีแจงประกอบ 
 2.10 คาจางผูสอบบัญชี 2.10 เปนคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ตามอนุมัติที่ประชุมใหญ 
 2.11 คาสมนาคุณ 2.11 เปนคาสมนาคุณผูปฏิบัติงานใหสหกรณ ตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร 
3. หมวดคาวัสดุ  
 3.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 3.1 เปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพที่ใชในสํานักงาน 
 3.2 คาวัสดุสํานักงาน 3.2 เปนคาวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงาน 
 3.3 คาวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร 3.3 เปนคาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับเครื่องคอมพิวเตอร 
 3.4 คานํ้ามันเชื้อเพลิง และอุปกรณ 3.4 เปนคานํ้ามันเชื้อเพลิง และคาบํารุงรักษาสําหรับรถยนตสหกรณและ

รถจักรยานยนตสหกรณ  
4. หมวดคาใชสอย  
 4.1 คาใชจายการประชุมใหญ 4.1 เปนคาใชจายในการประชุมใหญสามัญและวิสามัญ เชน คาพิมพ

เอกสารการประชุมใหญ เอกสารรายงานการประชุมใหญ หนังสือ
รายงานกิจการประจําป คาเชาสถานที่ คาอาหารเครื่องดื่ม          
คาตกแตงเวที คาเจาหนาที่บริการ คานํ้ามันรถ คาเดินทางมาประชุม 
คาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการประชุมใหญ 

 4.2 คาเบี้ยเล้ียงพาหนะ และที่พัก 4.2 เปนคาเบี้ยเล้ียง พาหนะ และที่พักไปปฏิบัติงาน และประชุมสัมมนา 
สําหรับเจาหนาที่ กรรมการ และที่ปรึกษาตามระเบียบสหกรณ 

 4.3 คาพาหนะเหมาจาย 4.3 คาพาหนะเหมาจายสําหรับกรรมการและที่ปรึกษา 
 4.4 คาสวัสดิการเจาหนาที่ 4.4 เปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตร คารักษาพยาบาล 
 4.5 คาใชจายในการดําเนินคดี 4.5 เปนคาใชจายในการดําเนินคดีของสหกรณ 
 4.6 คาเงินสมทบกองทุนทดแทนและ

ประกันสังคม 
4.6 เปนคาประกันสังคม คาเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

 4.7 คาไฟฟา 4.7 เปนคาไฟฟา 
 4.8 คาโทรศัพท 4.8 เปนคาโทรศัพท 
 4.9 คานํ้าประปา 4.9 เปนคานํ้าประปา 
 4.10 คาธรรมเนียม 4.10 เปนคาธรรมเนียมเช็ค การโอนเงิน คาสงเอกสาร และอ่ืนๆ 
 4.11 คาซอมแซมบํารุงอาคาร 4.11 เปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมอาคารสํานักงานสหกรณ 
 4.12 คาซอมแซมครุภัณฑ 4.12 เปนคาบํารุงรักษาและซอมบํารุงวัสดุครุภัณฑของใชสํานักงาน 
 4.13 คาใชจายตามแผนงานประชาสัมพันธ 4.13 เปนคาใชจายในการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร จัดพิมพคูมือ

สมาชิก จดหมายขาว วีดีทัศน และอ่ืน ๆ 
 4.14 คาเบี้ยประกันภัย และภาษียานพาหนะ 4.14 เปนคาเบี้ยประกันภัย และภาษียานพาหนะสหกรณ 
 4.15 คาจัดทําคูมือ และคาจัดทําขอบังคับ 

ระเบียบของสหกรณ 
4.15 เปนคาจัดทําคูมือ ขอบังคับ ระเบียบสหกรณ ของคณะกรรมการ

ดําเนินการ สมาชิก และเจาหนาที่ 
 4.16 คาใชจายโครงการบริหารกิจกรรม 5 ส 4.16 เปนคาตกแตงอาคาร สํานักงานสหกรณใหมีความเปนระเบียบ 

สะอาด สวยงาม 
 4.17 คาดูแลรักษาโปรแกรม 4.17 เปนคาดูแลรักษาโปรแกรมใหอยูในสภาพใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และระบบ ATM ONLINE 
 4.18 คาของที่ระลึก 4.18 เปนคาของชํารวยหรือของที่ระลึกสําหรับสมาชิกที่เปดบัญชีเงินฝาก 

บุคคลผูมาเยี่ยมชมกิจการสหกรณ และการไปศึกษาดูงาน/เยี่ยมชม
กิจการสหกรณอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืน และจัดจําหนาย 

 4.19 คาใชจายทั่วไป 4.19 เปนคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจากที่ไมไดตั้งงบประมาณไว 

 



 
 

 
 

หมวดรายจาย คําช้ีแจงประกอบ 
 4.20 คาจางเหมาทําความสะอาด 4.20 เปนคาจางบริษัทเอกชนทําความสะอาดอาคารสํานักงานใหญ

จํานวน 2 คน ตอวัน เวนวันหยุดราชการพรอมอุปกรณทําความ
สะอาด ราคา 20,000 บาทตอเดือน 

 4.21 คาเชาสัญญาคูสาย ธ.กรุงไทย 4.21 เปนคาบริการคูสายของธนาคาร และอุปกรณ Lease line และ 
Router 

 4.22 คาจัดกิจกรรมกลุมสมาชิก 4.22 เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมกลุมสมาชิก เชน คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหารกลุม คาเอกสารการประชุม คาอาหาร
เครื่องดื่ม และอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 4.23 คาเส่ือมราคา 4.23 เปนคาเส่ือมราคาทรัพยสิน ครุภัณฑ 
 4.24 คาใชจายตัดจายโปรแกรมไวรัส 4.24 เปนคาใชจายเก่ียวกับโปรแกรมไวรัส 
 4.25 คาใชจายตัดจายสิทธิการใชประโยชนอาคาร 4.25 เปนคาใชจายตัดจายสิทธิประโยชนการใชอาคาร 
 4.26 คาเชาเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 4.26 เปนคาเชาเครื่องพิมพเลเซอรไวสําหรับพิมพงานเอกสาร 
 4.27 คาเชาพื้นที่เว็บไซต 4.27 เปนคาเชาพื้นที่เว็บไซคประชาสัมพันธสหกรณ 
 4.28 คาภาษีปาย 4.28 เปนคาภาษีปาย 
 4.29 คาเชาสัญญาณคูสายระหวาง สนง.ใหญ 

กับสาขา น.ว. 
4.29 เปนคาบริการคูสายเพื่อเชื่อมตอระบบสหกรณระหวาง สนง.ใหญ 

กับสาขา น.ว.  
 4.31 คากําจัดปลวก 4.31 เปนคากําจัดปลวกอาคารสํานักงานใหญ และ สาขา พ.ช. 
5. หมวดคาใชจายอื่นๆ  
 5.1 เงินสํารองทั่วไป 5.1 เปนคาใชจายที่ไมไดกําหนดไวในแผนงานประจําป 

 5.2 คาหน้ีสงสัยจะสูญ – ลูกหน้ีอื่น 5.2 เปนคาใชจายเก่ียวกับหน้ีสงสัยจะสูญ  

 
 2. งบครุภัณฑและงบลงทุน ประจําปบัญชี 2561   

    หนวย : บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
ปบัญชี 2560 

จายจริง 
ปบัญชี 2560 

งบประมาณ 
ปบัญชี 2561 

เหตุผลและ 
ความจําเปน 

1. งบครุภัณฑ     
 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร 4 เครื่อง 0.00 0.00 100,000.00 สําหรับ สนง.ใหญ 3 เครื่อง 

และ สาขา น.ว. 1 เครื่อง 
 1.2 กลองวงจรปด 0.00 0.00 90,000.00 เพิ่มเติมสําหรับ สนง.ใหญ 

1 ตัว และ ทดแทนของเดิม
ที่ชํารุด สาขา ช.ม. 1 ชุด 

 1.3 เครื่องนับธนบัตร 0.00 0.00 90,000.00 เพิ่มเติมสําหรับ สนง.ใหญ 
 1.4 เครื่องพิมพสมุดเงินฝาก 0.00 0.00 40,000.00 ทดแทนของเดิมที่ชํารุด 

สําหรับ สนง.ใหญ 
 1.5 เครื่องพิมพหัวเข็ม 3 เครื่อง 0.00 0.00 35,000.00 สําหรับ สนง.ใหญ 
 1.6 เครื่องสํารองไฟ 6 เครื่อง 0.00 0.00 15,000.00 ทดแทนของเดิมที่ชํารุด 

สําหรับ สนง.ใหญ 3 เครื่อง 
สาขา น.ว. 1 เครื่อง และ 
ช.ม. 2 เครื่อง 

 1.7 เครื่องพิมพหมึกพน 2 เครื่อง 0.00 0.00 10,000.00 ทดแทนของเดิมที่ชํารุด 
สําหรับ สนง.ใหญ , สาขา น.ว. 



 
 

 
 

    หนวย : บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
ปบัญชี 2560 

จายจริง 
ปบัญชี 2560 

งบประมาณ 
ปบัญชี 2561 

เหตุผลและ 
ความจําเปน 

 1.8 เครื่องพิมพเลเซอร 2 เครื่อง 0.00 0.00 10,000.00 ทดแทนของเดิมที่ชํารุด 
สําหรับสาขา ต.ก. และ ช.ม. 

 1.9 เครื่องคํานวณ 2 เครื่อง 0.00 0.00 2,000.00 ทดแทนของเดิมที่ชํารุด 
สําหรับ สนง.ใหญ และ 
สาขา ต.ก. 

 1.10 รถยนตกระบะบรรทุก 1 คัน 900,000.00 869,000.00 0.00  
 1.11 กลองวงจรปด 4 ชุด 150,000.00 149,420.00 0.00  
 1.12 เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง 130,000.00 125,832.00 0.00  
 1.13 ระบบอุปกรณปองกันอัคคีภัย 1 ชุด 120,000.00 120,000.00 0.00  
 1.14 เครื่องนับธนบัตร 1 เครื่อง 25,000.00 22,500.00 0.00  
 1.15 กลองบันทึกติดรถยนต 4 ชุด 13,860.00 13,860.00 0.00  
 1.16 เครื่องตัดแตงพุมไม 1 เครื่อง 12,000.00 10,000.00 0.00  
 1.17 เครื่องโทรศัพท 6 เครื่อง 10,000.00 9,560.00 0.00  
 1.18 ตูลําโพง 1 เครื่อง 10,000.00 8,900.00 0.00  
 1.19 เครื่องตัดหญา 1 เครื่อง 10,000.00 8,900.00 0.00  
 1.20 เกาอ้ีทํางาน บุนวมหุมหนัง 4 ตัว 10,000.00 3,600.00 0.00  
 1.21 เกาอ้ีรอคอย 8 ตัว 8,500.00 6,000.00 0.00  
 1.22 ที่นอนพลนําสาร 2 ชุด 6,000.00 5,800.00 0.00  
 1.23 โตะทํางาน 2 โตะ 6,000.00 2,700.00 0.00  
 1.24 เครื่อง Fax 3 เครื่อง 6,000.00 0.00 0.00 ไมมีจําหนาย 
 1.25 ตูเอกสารบานเปด 1 ตู 4,500.00 4,000.00 0.00  
 1.26 ชุดโตะทํางานเขามุม 1 ชุด 4,200.00 3,800.00 0.00  
 1.27 ตูเอกสาร 4 ชั้น 1 ตู 4,200.00 3,800.00 0.00  
 1.28 เครื่องคํานวณ 4 เครื่อง 4,000.00 2,970.00 0.00  
 1.29 เครื่องดูดฝุน 1 เครื่อง 3,000.00 1,490.00 0.00  
 1.30 ฮารดดิส 1 ตัว 2,500.00 1,950.00 0.00  
 1.31 พัดลมตั้งโตะ 2 เครื่อง 2,000.00 1,976.00 0.00  
 1.32 แท็บเลต 22 เครื่อง 196,000.00 163,500.00 0.00  
 1.33 เครื่องพิมพ 6 เครื่อง 51,000.00 28,800.00 0.00  
 1.34 เครื่องพิมพสมุดเงินฝาก 1 เครื่อง 42,000.00 38,000.00 0.00  
 1.35 คอมพิวเตอรตั้งโตะ 2 ชุด 40,000.00 37,000.00 0.00  
 1.36 เครื่องสํารองไฟ 15 เครื่อง 30,000.00 29,250.00 0.00  

รวมงบครุภัณฑ 1,800,760.00 1,672,608.00 392,000.00  

 

 

 

 



 
 

 
 

    หนวย : บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
ปบัญชี 2560 

จายจริง 
ปบัญชี 2560 

งบประมาณ 
ปบัญชี 2561 

เหตุผลและ 
ความจําเปน 

2. งบลงทุน     
 2.1 การกอสรางอาคารสํานักงาน 

         สาขา (2) พ.ช.  

0.00 0.00 3,000,000.00 - เพื่อให สํานักงานสาขา 
(2) พ.ช. มีสํานักงานเปน
ของตนเอง 
- เ ป น ค า ก อ ส ร า ง 
2,000,000 บาท 
- เปนคาเขียนแบบ 90,000 
บาท 
- เ ป น ค า ค ว บ คุ ม ง า น
กอสราง 90,000 บาท 
- เ ป น ค า ใ ช จ า ย อ่ื น ๆ 
720,000 บาท 

 2.2 คาพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ 0.00 0.00 1,000,000.00 เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก าร พั ฒน า
ระบบเทคโนโลยีสหกรณให
เข า สู ยุ คไทยแลนด  4 .0 
และรองรับการใหบริการ
ร ะ บ บ ง า น ส ห ก ร ณ 
สํานักงานสาขา (2) พ.ช. 

 2.3 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในและ
ภายนอก 

300,000.00 0.00 300,000.00 เพื่อเพิ่มบรรยากาศความ
สดชื่นสวยงามใหแกอาคาร 
สนง.ใหญ และ สนง.สาขา 

   2.4 การกอสรางอาคารที่พักพลนําสาร
และคลังพัสดุ สํานักงานใหญ 

900,000.00 922,880.00 0.00 
 

 2.5 การกอสรางหองครัว สํานักงานใหญ 200,000.00 159,650.00 0.00  
   2.6 ปรับปรุงประตูรั้ว สาขา น.ว. 30,000.00 26,265.00 0.00  
 2.7 สรางประตูเขาอาคารหองพัสดุ 
สาขา ต.ก. 

20,000.00 19,260.00 0.00  

   2.8 ระบบงานสาขา น.ว. 500,000.00 269,734.90 0.00  
รวมงบลงทุน 1,950,000.00 1,397,789.90 4,300,000.00  

รวมงบครุภัณฑและงบลงทุน 3,750,760.00 3,070,397.90 4,692,000.00  

 
มติท่ีประชุม  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป 2561 ตามที่เสนอ 



ระเบียบวาระที่ 12 
พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือการค้ําประกันประจําป 2561 

 

เหรัญญิก  แจงที่ประชุมทราบวาตามขอบังคับสหกรณขอ 18 กําหนดวา ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืม

หรือการคํ้าประกันสําหรับปหน่ึง ๆ ไวตามที่จําเปน และสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวาน้ี       

ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

 ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังไมไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือ

การคํ้าประกันสําหรับปใดก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปกอนไปพลาง 

 ในปบัญชี 2560 ที่ประชุมใหญไดกําหนดวงเงินกูยืมจํานวน 3,400,000,000.00 บาท ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ

ไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกัน ประจําปบัญชี 2560 จํานวน 3,300,000,000.00 บาท 

 ปจจุบันแมสหกรณมีเงินทุนดําเนินการจากภายในเพียงพอ แตอาจมีความจําเปนที่จะตองกูยืมเงินจาก

ภายนอกมาใชดําเนินกิจการเพื่อขยายกิจการและรักษาสภาพคลองของสหกรณ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ

กําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือการคํ้าประกันประจําปบัญชี 2561 เปนจํานวนเงิน 3,900,000,000.00 บาท 

(สามพันเการอยลานบาทถวน)  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกู ยืมหรือการคํ้าประกันประจําป 2561 จํานวน 

3,900,000,000.00 บาท (สามพันเการอยลานบาทถวน) ตามที่เสนอ 
 



ระเบียบวาระที่ 13 
พิจารณาอนุมัตินําเงินไปฝากหรือลงทุนอื่นใด 

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาต ิ 
 

เหรัญญิก  แจงที่ประชุมทราบวาตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติออกประกาศ ณ วันที่        
3 กรกฎาคม 2558 เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2558 มีขอความสําคัญดังน้ี 

ฯลฯ 
 ขอ 3 เงินของสหกรณ อาจฝากหรือลงทุนไดดังตอไปน้ี 
  (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก 
  (2) ต๋ัวแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ธนาคาร
เปนผูสลักหลัง หรืออาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 
  (3) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 
  (4) บัตรเงินฝากหรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซึ่ง
สถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย 
  (5) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการเปลี่ยนสินทรัพยเปน
หลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย   
พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหน้ีน้ัน ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือต้ังแตระดับ A- ข้ึนไป จาก
บริษัทจัดอันดับความนาเช่ือถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
  (6) หุนกูที่มีหลักทรัพยประกันหรือหุนกูไมดอยสิทธิที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือต้ังแต
ระดับ A- ข้ึนไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเช่ือถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย 
  (7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดต้ังข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และ
อยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 ขอ 4 การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณ และตอง
ผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได 
 ขอ 5 การฝากเงินหรือลงทุนของสหกรณที่ไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติเรื่องขอกําหนดการฝาก หรือการลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2552 อยูกอนวันที่ประกาศ
ฉบับน้ีใชบังคับใหถือ วาเปนการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับน้ีตอไป 
 อน่ึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สหกรณมีทุนสํารองจํานวน 286,374,165.81 บาท รวมกับวงเงินที่
จะไดรับการจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป  2560 อีกจํานวน 47,155,674.97 บาท รวมเปนเงิน 
333,530,840.78 บาท 
 ดังน้ันเพื่อใหการบริหารการลงทุนของสหกรณเปนไปดวยความรวดเร็ว มั่นคง และเกิดผลตอบแทน
การลงทุนที่ดี คณะกรรมการดําเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ
นําเงินไปลงทุนตามขอ 3 (7) จํานวน 330,000,000.00 บาท (สามรอยสามสิบลานบาทถวน) 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือลงทุนอื่นใด ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติได จํานวน 330,000,000.00 บาท (สามรอยสามสิบลานบาทถวน) ตามที่เสนอ  



ระเบียบวาระที่ 14 
พิจารณาเงินรอจายคืนเขาเปนทุนสํารองของสหกรณ 

 

เหรัญญิก  แจงที่ประชุมทราบวาสหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด ไดตรวจสอบยอดเงินรอจายคืน    

ณ 30 กันยายน 2559 ซึ่งไมทราบวาเปนเงินรอจายของผูใด และมีวัตถุประสงคอยางไร ต้ังแตปบัญชี 2542 

จนถึงปบัญชี 2559 (30 กันยายน 2559) เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 716,758.79 บาท โดยเปนเงินที่มีระยะเวลา

ลวงเลยมา 10 ปแลว  จํานวน 516,758.79 บาท และยังไมครบ 10 ป จํานวน 200,000.00 บาท ซึ่งตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หมวด 2 กําหนดอายุความมาตรา 193/30 อายุความน้ัน “ถาประมวล

กฎหมายน้ีหรือกฎหมายอื่นมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหมีกําหนดสิบป” 

 สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรรมการดําเนินการชุดที่ 30 ครั้งที่ 

2/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบใหสหกรณประกาศใหสมาชิกทราบ เพื่อตรวจสอบวา

เปนเงินที่สมาชิกยังมิไดรับสิทธิหรือโอนมาชําระหน้ีกับสหกรณหรือไม ภายในระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแตวันที่ 

1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เพื่อไมใหสมาชิกเสียสิทธิของสมาชิก หากครบกําหนดแลว 

ยังไมมีสมาชิกผูใดแสดงสิทธิขอรับเงินดังกลาว  

 สหกรณพิจารณาแลว เห็นควรขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เพื่ออนุมัติ

โอนเงินรอจายคืน จํานวน 516,758.79 บาท (หาแสนหน่ึงหมื่นหกพันเจ็ดรอยหาสิบแปดบาทเจ็ดสิบเกาสตางค) 

เขาเปนทุนสํารองของสหกรณตอไป  

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติใหโอนเงินรอจายคืน จํานวน 516,758.79 บาท (หาแสนหน่ึงหมื่นหกพันเจ็ดรอยหาสิบ

แปดบาทเจ็ดสิบเกาสตางค) เขาเปนทุนสํารองของสหกรณ ตามที่เสนอ 

 
 



ระเบียบวาระที่ 15 
รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  

และชุมนุมสหกรณที่สหกรณเปนสมาชิก  
 

เลขานุการ  เสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2560 ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด และชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ที่สหกรณเปนสมาชิกอยู ดังน้ี 

 15.1 ผลการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เมื่อ 17 ธันวาคม 2559 
ณ ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เขตดุสิต กทม. เพื่อแจงผลการดําเนินงาน
ประจําป 2559 ดังน้ี ปจจุบันมี ดร.กก  ดอนสําราญ เปนประธานกรรมการ มีสินทรัพยรวม 181,816,878.72 บาท 
รายได 51,707,936.13 บาท คาใชจาย 50,618,755.03 บาท สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด     
จายคาบํารุงสันนิบาตฯ ปละ 30,000.00 บาท  
 15.2 ผลการดําเนินการของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
  ชสอ. ไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อ 10 มิถุนายน 2560 ณ ศูนยการประชุมอิม
แพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อแจงผลการดําเนินงานประจําป 2559 และพิจารณาเรื่องตางๆ โดยสรุปดังน้ี 
  15.2.1 จํานวนสหกรณสมาชิก ณ 31 มีนาคม 2560 จํานวน 1,079 สหกรณ เพิ่มข้ึนจากปที่
แลวจํานวน 8 สหกรณ 
  15.2.2 ผลการเลือกต้ังประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ แทนตําแหนงที่วาง และผูตรวจ
สอบกิจการ ป 2560 
   (1) ประธานกรรมการ พล.ท.ดร.วีระ  วงศสรรค จาก สอ.วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
และโรงเรียนเสนาธิการทหาร 
   (2) กรรมการดําเนินการ จํานวน 10 คน ไดแก นายปรเมศวร  อินทรชุมนุม, ผศ.ดร.
รังสรรค  ปติปญญา, ดร.เสกสรรค  ทองศรี, ดร.ธานี  กอบุญ, ร.ต.อ.สุวิทย  มากดวง, นายณฐกร  แกวดี ,   
นายตอศักด์ิ  ยุทธรัตน, นายปรีชา  ดุลยการัณย, นายสุรัตน  จันทรวันเพ็ญ และ นายเสนอ  วิสุทธนะ 
   (3) ผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 3 คน ไดแก นายอุทัย  ศรีเทพ , ดร.วันทนา  บอโพธ์ิ 
และ นพ.วิษณุกร  ออนประสงค  
  15.2.3 ฐานะการเงิน ณ 31 มีนาคม 2559 โดยยอ 
   (1) สินทรัพยรวม 110,018.33 ลานบาท 
   (2) ทุนเรือนหุน 20,174.29 ลานบาท ทุนสํารอง 1,671.50 ลานบาท และทุนอื่นๆ 
576.22 ลานบาท รวมทุนของ ชสอ. ทั้งสิ้น 24,640.00 ลานบาท 
   (3) รายได 4,673.85 ลานบาท คาใชจาย 3,160.60 ลานบาท และกําไรสุทธิ 1,356.11 ลานบาท 
  15.2.4 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2559 รายการที่สําคัญ ดังน้ี 
   (1) เปนทุนสํารอง 192.29 ลานบาท (14.17%) 
   (2) เปนเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.80 ตอป เปนเงิน 961.99 ลานบาท (70.94%) 
   (3) เปนเงินเฉลี่ยคืนในอัตรารอยละ 4.00 ตอป ของอัตราดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู    
เปนเงิน 133.32 ลานบาท (9.83%) 
   (4) เปนโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ 28.48 ลานบาท (2.10%)  



 15.3 ผลการดําเนินการของชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด  
  ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เมื่อ 16 ธันวาคม 2559    
ณ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด กทม. เพื่อแจงผลการดําเนินงานประจําป 2559 ดังน้ี 
 15.3.1 จํานวนสหกรณสมาชิก 122 สหกรณ 
 15.3.2 ผลการเลือกต้ังประธานกรรมการและกรรมการแทนตําแหนงที่วาง (ประธาน 1 , 
กรรมการ 3) 
   (1) ประธานกรรมการ พล.ท. จํานงค จันพร จาก สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด 
   (2) กรรมการดําเนินการ พล.ต.ทวีป  ปยะอรุณ , พ.อ.ฉัฐนรา  เนตินาวิน ,            
น.ท.คุณากร  มั่นคง และ จ.ส.อ.ณัฐพงษ  เกสโร  
 15.3.3 ฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน โดยยอ 
   (1) สินทรัพยรวม 408.44 ลานบาท 
   (2) ทุนเรือนหุน 119.93 ลานบาท 
   (3) ทุนสํารอง 12.87 ลานบาท 
   (4) ทุนสะสมตามขอบังคับ 24.41 ลานบาท 
   (6) รายรับ 20.85 ลานบาท 
   (7) รายจาย 13.28 ลานบาท 
   (8) กําไรสุทธิ 7.60 ลานบาท 
 15.3.4 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2559 
   (1) จายเปนเงินปนผลตามหุน รอยละ 5.30 
   (2) จายเปนเงินเฉลี่ยคืน รอยละ 4.00  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 16 
เรื่องอื่น ๆ  

 
ประธานฯ  ไดสอบถามผูแทนสมาชิกผูเขาประชุมทานใดจะเสนอเรื่องเพิ่มเติมใหที่ประชุมทราบ หรือพิจารณา 
และขอเชิญหัวหนาสวนราชการ และที่ปรึกษาใหขอคิดเห็น และขอแนะนําตามที่เห็นสมควร 

 16.1 นายสุบรรณ  จําปา หัวหนาสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณพิษณุโลก ใหขอคิดเห็น/
ขอแนะนําที่เปนประโยชนตอที่ประชุม  
 (1) กรมตรวจบัญชีสหกรณ โดยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก มีบทบาทหนาที่ใน
การกํากับดูแล และใหคําแนะนําทางบัญชีตอสหกรณ และกํากับดูแลผูสอบบัญชีภาคเอกชนที่เขามาเปนผูสอบ
บัญชีของสหกรณใหเปนไปตามมาตรฐานที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหาย
ตอสหกรณ อีกทั้งสหกรณควรเลือกต้ังผูสอบบัญชีสํารองประจําปไวดวย เพราะหากผูสอบบัญชีหลักมิอาจทํา
หนาที่ได สหกรณก็สามารถใหผูสอบบัญชีสํารองที่เลือกต้ังไวแลวมาปฏิบัติหนาที่ไดทันทีโดยมิตองเรียกประชุม
ใหญวิสามัญ เปนการประหยัดคาใชจายไดดวย 
 (2) ขอแนะนําตอกรรมการดําเนินการชุดใหม  
 1) การใชขอมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการ โดยการสรางความศรัทธาใหแกสมาชิก  
มีตอสหกรณ โดยเฉพาะสมาชิกสมทบที่ฝากเงินไวกับสหกรณจํานวนมาก เพราะอาจมีผลกระทบดานสภาพ
คลอง แตดีทีส่หกรณจัดทําแผนสํารองสําหรับรองรับเรื่องดังกลาวไวแลว 
 2) ขอมูลในสวนลูกหน้ีอื่น ขอใหพิจารณาในเรื่องกระบวนการเรียกชําระหน้ี ตอง
ดําเนินการ เพื่อปองกันในการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึนตอนสิ้นป 
 3) มาตรการการใหเงินกูแกสมาชิก ขอใหพิจารณาความสามารถในการชําระหน้ีของ 
แตละคน เชน คนใกลเกษียณอายุราชการ เปนตน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 16.2 นายสมศักด์ิ  แสนศิริ สหกรณจังหวัดพิษณุโลก ใหขอคิดเห็น/ขอแนะนําที่เปนประโยชน
ตอที่ประชุม 
  (1) ขอช่ืนชมการดําเนินการจัดการประชุมใหญประจําป 2560 ของสหกรณออมทรัพย
กองทัพภาคที่ 3 จํากัด เปนไปดวยความเรยีบรอยดี รวมถึงการดําเนินงานดานบัญชี และดานการบริหารงาน
ตางๆ ของคณะกรรมการก็ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 
  (2) ขอแนะนําตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน โดยกรมสงเสริมสหกรณไดออกหลักเกณฑในการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพย และ
ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาแกไขกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณฉบับใหม ทั้งน้ีก็เพื่อปองกันมิใหเกิดความ
เสียหายและเกิดความเดือดรอนตอสมาชิกเปนสําคัญ และขอฝากไวอีกอยางคือ ในการบริหารจัดการสหกรณ
ตองยึดหลักธรรมาภิบาล 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 



 16.3 พลตรี อานนท  เทพานวล ท่ีปรึกษาดานการเงิน การลงทุน และการพัฒนาบุคลากร   
ใหขอคิดเห็น/ขอแนะนําที่เปนประโยชนตอที่ประชุม 
 (1) เรื่องอายัดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนของสํานักงานบังคับคดี โดยมีขอหวงใยเพื่อน
สมาชิกที่ไปคํ้าประกันบุคคลอื่นน้ัน ขอใหทานไดคิดไตรตรองใหรอบคอบ เพราะสวนใหญจะเปนผูคํ้าประกันที่
ตองมารับภาระชําระหน้ี 
 (2) เสนอขอแกไขเพิ่มเ ติมขอบังคับสหกรณ เรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป            
ตามขอบังคับขอ 28 ขอเพิ่มเติมการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเพื่อความมั่นคง ย่ังยืนของสหกรณ เรื่องการ
จัดต้ังกองทุนเพื่อจัดกิจกรรมพิเศษหรือกิจกรรมที่สําคัญ ซึ่งจะทําใหมีเงินทุนเพียงพอในการจัดกิจกรรมพิเศษ
ตางๆ เชน การประชุม หรืองานสถาปนาของสหกรณอาจมีการมอบของชํารวยเพื่อใหดูเหมาะสมกับฐานะของ
สหกรณ และไมกระทบกับงบประมาณรายจายประจําป  
 นายรังสรรค  แกนมณี เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส/ผูตรวจการสหกรณ ไดช้ีแจง
ตอบขอคิดเห็น/ขอแนะนําของที่ปรึกษา ดังน้ี 
 การแก ไขเพิ่ม เ ติมขอบังคับสหกรณ ที่ทานที่ปรึกษาเสนอน้ันตองผ านที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการกอน จึงจะสามารถดําเนินการแกไขขอบังคับได โดยใหรับขอเสนอไว และให
พิจารณาโดยคณะกรรมการดําเนินการชุดใหมนําเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติในปตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 16.4 การรับรองรายงานการประชุมใหญ 

ประธานฯ  ขอใหเลขานุการสรุปมติที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เพื่อใหที่
ประชุมพิจารณารับรองตอไป 

เลขานุการ  สรุปมติที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมใหญ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณารวมทั้งสิ้น 16 วาระ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 

ประธานฯ  กลาวขอบคุณผูแทนสมาชิก ผูเขาประชุม ที่ปรึกษา และหัวหนาสวนราชการผูเขารวมประชุมที่ทํา
ใหการประชุมครั้งน้ีเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุตามวัตถุประสงค และปดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.     
  
         พลโท                               ประธานในที่ประชุม 
               (    สุคนธ     ฉิมบานไร    ) 
 
                     พันตร ี               เลขานุการ  
                                 (    พราสกรต     คงกลา    )                   
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