
 

1. ข้อมูลท่ัวไป
1.1 สถานะของสมาคมฯ จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย

เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2554 ทะเบียนเลขท่ี นบ 73801/006

1.2 สถานท่ีต้ังปัจจุบัน 199/8 หมู่ท่ี 2 ถนนนครอินทร์ ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

1.3 วัตถุประสงค์ สมาคมมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการสงเคราะห์ซ่ึงกันและกันในการจัดการศพหรือจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหาก าไร
หรือรายได้เพ่ือแบ่งปันกัน ซ่ึงการตายน้ีรวมถึงการสาบสูญตามค าส่ังศาล

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน
2.1

วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 สมาคมเลือกท่ีจะได้รับการยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี จ านวน 8 ฉบับ ตามประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 21/2550 เร่ืองการยกเว้นการบังคับใช้มาตรการบัญชีกับธุรกิจท่ีไม่ใช่บริษัทมหาชน จ ากัด

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ
3.1 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย

บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
3.2 ค่าเส่ือมราคาอาคาร อุปกรณ์ส านักงาน เคร่ืองใช้ส านักงานและสิทธิการใช้ซอฟแวร์ต่างๆ (ยกเว้น ท่ีดิน) แสดงมูลค่าตาม

ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม   ซ่ึงค่าเส่ือมราคาค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์   โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน 
โดยประมาณ 2 ปี ถึง 20 ปี 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     ประกอบด้วย
ปี 2562 (บาท)

เงินสด 652.51             
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน บัญชีเลขท่ี 987-326415-9 0.00                
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีเลขท่ี 981-536435-9 5,316,571.58    
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีเลขท่ี 981-536462-6 32,710.17        
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีเลขท่ี 987-326395-0 9,559,755.02    
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีเลขท่ี 987-326431-0 1,981,847.26    
เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ บัญชีเลขท่ี 404-271538-0 614,044.62       
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 22,500,000.00  

รวมเป็นเงิน 40,005,581.16  

4.1 เงินฝากธนาคารแยกเป็น เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ จ านวนเงิน 17,504,928.65 บาท 
4.2 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวนเงิน 22,500,000.00 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก ดังน้ี

เงินฝากประจ า จ านวนเงิน 5,000,000.00 บาท เป็นเงินฝากระยะส้ัน 14 วัน อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 ต่อปี 
เงินฝากประจ า จ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท เป็นเงินฝากระยะส้ัน 1 เดือน อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.80 ต่อปี 
เงินฝากประจ า จ านวนเงิน 5,000,000.00 บาท เป็นเงินฝากระยะส้ัน 6 เดือน อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1.30 ต่อปี 
เงินฝากประจ า จ านวนเงิน 1,000,000.00 บาท เป็นเงินฝากระยะส้ัน 12 เดือน อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.70 ต่อปี 
เงินฝากประจ า จ านวนเงิน 1,500,000.00 บาท เป็นเงินฝากระยะยาว 24 เดือน อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.80 ต่อปี 

5. ลูกหน้ีสมาคม-สุทธิ     ประกอบด้วย
ปี 2562 (บาท)

5.1 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 1,284.00          
รวมเป็นเงิน 1,284.00         

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับงวดปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินฉบับน้ีได้จัดท าตามมาตรฐานการบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.2543  และพระราชบัญญัติ



 

6. เงินสงเคราะห์รอเรียกคืนจากสมาชิก     ประกอบด้วย
ปี 2562 (บาท)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) 
6.1 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าใช้เกินคงสมาชิกภาพ ปี 2558 363,524.78       
6.2 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าใช้เกินคงสมาชิกภาพ ปี 2559 9,263,402.35    
6.3 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าใช้เกินคงสมาชิกภาพ ปี 2560 3,171,893.51    

รวมเป็นเงิน 12,798,820.64 

7. ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองใช้ส านักงาน-สุทธิ     ประกอบด้วย

ยอดยกมา ยอดยกไป
01 ม.ค. 2562 เพ่ิม ลด 31 ธ.ค. 2562

ราคาทุน
ท่ีดิน 411,373.76    0.00             205,686.88             205,686.88       
อาคารส านักงาน 2,770,653.13 0.00             0.00 2,770,653.13    
งานระหว่างก่อสร้างอาคารส านักงาน
 - ราชการ 2,400,889.85 313,093.27    2,713,983.12          0.00                
 - รัฐวิสาหกิจ 2,313,983.12 400,000.00    2,713,983.12          0.00                
เคร่ืองใช้ส านักงาน 387,655.80    100,000.10    0.00                      487,655.90       

รวมราคาทุน 8,284,555.66 813,093.37    5,633,653.12          3,463,995.91    
ค่าเส่ือมราคาสะสม
อาคารส านักงาน 0.00             121,832.83    0.00                      121,832.83       
เคร่ืองใช้ส านักงาน 188,276.55    88,550.42      0.00                      276,826.97       

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 188,276.55    210,383.25    0.00                      398,659.80       
ราคาตามบัญชีสุทธิ 8,096,279.11 3,065,336.11    

 - จากการถือกรรมสิทธ์ิร่วมกันระหว่าง 2 สมาคมฯ ของสมาคม สสอ.รท. และสมาคม สสอร. (ร้อยละ 4.00)
จ านวนเงิน 5,851,340.00 บาท ได้น ามาแบ่งตามสัดส่วน ร้อยละ 2.00 คงเหลือเป็นสมาคมละ 2,925,670.00 บาท 
 - ในส่วนของสมาคมฯ สสอ.รท. ได้บันทึกลดงานระหว่างก่อสร้างอาคาร จ านวนเงิน 2,713,983.12 บาท และเพ่ิม
ค่าต่อเติมอาคารส านักงาน จ านวนเงิน 56,670.01 บาท รวมเป็นอาคารส านักงาน จ านวนเงิน 2,770,653.13 บาท
 - ในส่วนของสมาคมฯ สสอร. ได้บันทึกลดค่าท่ีดิน จ านวนเงิน 205,686.88 บาท และงานระหว่างก่อสร้างอาคาร
จ านวนเงิน 2,713,983.12 บาท และเงินประกัน 6,000.00 บาท รวมเงิน 2,925,670.00 บาท

    หมายเหตุ  การจ่ายเงินค่าก่อสร้างอาคารสฌ.สอ. รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 5,851,340.00 บาท (ร้อยละ 4.00) ดังน้ี
 - ในปี 2559 สมาคมฯ ได้ช าระเงินค่าท่ีดินและค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน โดยมีกรรมสิทธ์ิร่วมกันท้ัง 7 สมาคมฯ
คร้ังท่ี 1 วงเงิน 23,000,000.00 บาท ตามสัดส่วนของสมาคมร้อยละ 4.00  คิดเป็นตามจ านวนเงิน 920,000.00 บาท 
โดยบันทึกแยกเป็นค่าท่ีดิน จ านวนเงิน 411,373.76 บาท และงานระหว่างก่อสร้างอาคาร จ านวนเงิน 496,626.24 บาท
และเงินประกัน จ านวนเงิน 12,000.00 บาท
 - ในปี 2560 สมาคมฯ ได้ช าระเงินค่าด าเนินงานส่วนกลางและค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน ค่าลิฟต์โดยสารอาคาร
โดยบันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้างอาคาร จ านวนเงิน 1,921,800.00 บาท 
 - ในปี 2561 สมาคมฯ ได้ช าระเงินค่าด าเนินงานส่วนกลางและค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน ค่าลิฟต์โดยสารอาคาร
ค่าติดต้ังระบบเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้าอาคาร ค่าวางท่อระบายน้ า Box Culvert ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาผู้ออกแบบภายใน 
และค่าท าห้องประชุมส่วนกลาง โดยบันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้างอาคาร จ านวนเงิน 2,296,446.73 บาท 
 - ในปี 2562 สมาคมฯ ได้ช าระเงินค่าด าเนินงานส่วนกลางและค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน ค่าวางท่อระบายน้ า
Box Culvert ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาผู้ออกแบบภายใน ค่าท าห้องประชุมส่วนกลาง และค่าต่อเติมภายในอาคารส านักงาน 
จ านวนเงิน 713,093.27 บาท 

8. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า     ประกอบด้วย
ปี 2562 (บาท)

8.1 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 21,186,613.78
รวมเป็นเงิน 21,186,613.78

ปี 2562 (บาท)
รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวด



 

9. รายได้รับล่วงหน้า     ประกอบด้วย
ปี 2562 (บาท)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) 
9.1 รายได้ค่าสมัครสมาชิกรับล่วงหน้า 9,700.00
9.2 รายได้ค่าบ ารุงรายปีรับล่วงหน้า 72,860.00

รวมเป็นเงิน 82,560.00

10. เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย     ประกอบด้วย
                 รายช่ือ                 ศูนย์ประสานงาน ปี 2562 (บาท)
นาย ประสาท ค าก้อน สอ.กรมชลประทาน 575,890.70
นาย ค ารณ นวลสนอง สอ.กรมชลประทาน 191,963.57
นาย มนต์ชัย เมฆประดับ สอ.กรมท่ีดิน 579,045.79
นาง รันดร เป้าวิสิทธ์ิ สอ.กรมชลประทาน 515,460.53
น.ส. ค าเบ้า ขันโอราฬ สอ.กรมวิชาการเกษตร 575,460.53
นาง สมพิศ บุญมิรัตน์ สอ.กทม. 575,460.53
นาย สมโภชน์ ชูศรี สอ.กทม. 575,460.53
นาย ปัญญา ศรีงาม สอ.กรมชลประทาน 515,460.53
นาย ณรงค์ กับกิว สอ.กรมทรัพยากรธรณี 515,460.53
นาง ทองม้วน อินประโถน สอ.ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา 575,745.53
นาง วัชนี พุทธดี สอ.กรมท่ีดิน 575,460.53
นาง ดาราณี คุณโอษฐ์ สอ.กรมท่ีดิน 575,460.53
นาง สมใจ ทองสา สอ.กทม. 575,886.65
นาย อุทัย ช านาญผล สอ.กระทรวงพาณิชย์ 575,460.53
นาย บุญเลิศ เงินขาว สอ.กรมประมง 515,744.83
นาย ธานินทร์ พิมพ์ทอง สอ.ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา 516,058.13
นาย สุทีป วงษ์สอาด สอ.กรมธนารักษ์ 575,460.53
นาย เพียร แหวนเพชร สอ.กรมประมง 575,063.45
นาย อรุณ ค าพิมูล สอ.กรมประมง 575,063.45
นาง สุปิยา ลิมป์กฤตนุวัตร์ สอ.กระทรวงอุตสาหกรรม 575,063.45
นาย สัมพันธ์ ประสังสิต สอ.ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 575,063.45
นาย โรม วิวิทวรณ์ สอ.ชลประทานแม่กลอง 515,063.45
นาง กาญจนา อินฤดี สอ.กรมวิชาการเกษตร 579,863.45
นาย ประสาทพร เมฆกระจ่าง สอ.ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 575,063.45
นาย ไกรกูล สถิตถาวร สอ.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 515,063.45
นาย ปฐพี ปะติเก สอ.ครูกรมสามัญศึกษังหวัดบุรีรัมย์ 580,102.92
นาย บุณณวิทย์ แสวงทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 575,063.45
นาย ประเสริฐ สองเป็ง สอ.กรมปศุสัตว์ 515,063.45
นาย ถุงเงิน ไชยพิพัฒน์ สอ.กรมท่ีดิน 575,063.45
นาย ชอบ พรหมสุริยะพันธ์ุ สอ.กรมท่ีดิน 575,063.45
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10. เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย (ต่อ)     ประกอบด้วย
                 รายช่ือ                 ศูนย์ประสานงาน ปี 2562 (บาท)
นาย ทวีศักด์ิ สารมาศ สอ.กรมปศุสัตว์ 515,063.45
นาย พรชัย กล่ินทอง สอ.ชลประทานแม่กลอง 515,063.45

รวมเป็นเงิน 17,440,731.72

     - เป็นเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2562 ได้จ่ายเงินครบถ้วนแล้วเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ 2563

11. เงินบริหารและเงินจัดสรรศูนย์ประสานงานค้างจ่าย     ประกอบด้วย
ปี 2562 (บาท)

11.1 เงินรอจัดสรรเพ่ือการบริหารและให้ศูนย์ประสานงาน 1,188,314.97
รวมเป็นเงิน 1,188,314.97

12. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     ประกอบด้วย
ปี 2562 (บาท)

12.1 ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 79,097.92
12.2 ค่าภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย 336.43
12.3 ค่าตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย 35,000.00

รวมเป็นเงิน 114,434.35

13. กองทุนเพ่ือการพัฒนากิจการและจัดการความเส่ียง     ประกอบด้วย
ปี 2562 (บาท)

13.1 กองทุนเพ่ือการพัฒนากิจการและจัดการความเส่ียงสะสม 8,359,865.00
รวมเป็นเงิน 8,359,865.00

14. เงินหักจากเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายสมาคม     ประกอบด้วย
ปี 2562 (บาท)

เดือนมกราคม 2562 408,000.00
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 432,000.00
เดือนมีนาคม 2562 408,296.48
เดือนเมษายน 2562 456,462.46
เดือนพฤษภาคม 2562 144,072.90
เดือนมิถุนายน 2562 528,017.16
เดือนกรกฎาคม 2562 504,153.09
เดือนสิงหาคม 2562 384,256.96
เดือนกันยายน 2562 432,000.00
เดือนตุลาคม 2562 360,000.00
เดือนพฤศจิกายน 2562 336,000.00
เดือนธันวาคม 2562 360,000.00

รวมเป็นเงิน 4,753,259.05
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15. เงินหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงาน     ประกอบด้วย
ปี 2562 (บาท)

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 163,183.92
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมท่ีดิน 127,606.55
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง 32,960.29
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1,130.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 1,160.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 9,400.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร 9,210.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กทม. 540,838.41
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา 72,265.29
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทรัพยากรธรณี 20,960.29
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ 42,674.59
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ 194,645.89
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์รพช.นครพนม 10,320.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 120.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สภาวิจัยแห่งชาติ 19,731.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง 143,247.53
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต 18,069.13
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน 253,089.98
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ 60,065.31
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม 68,761.46
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินจังหวัดกาฬสินธ์ุ 570.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 30,270.58
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถ่ินยโสธร 14,100.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 830.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน 390.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์รพช.ร้อยเอ็ด 10,132.73
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์บริการ 4,430.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 450.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 31,506.54
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 54,048.37
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 0.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินปทุมธานี 10,122.73
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดล าปาง 800.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดล าพูน 3,040.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม 530.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ์ 1,030.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 38,581.10
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม 1,090.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1,170.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช 540.00

ล าดับท่ี ศูนย์ประสานงาน-ราชการ
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15. เงินหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงาน (ต่อ)    ประกอบด้วย
ปี 2562 (บาท)

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินจังหวัดลพบุรี 320.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการค้าภายใน 1,310.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 180.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 24 2,110.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจกระบ่ี 970.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสกลนคร 4,540.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น 660.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่ึงเจ็ดต ารวจตระเวนชายแดน 1,060.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสตูล 800.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนภาค 2 160.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพังงา 160.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ 4,300.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธ์ุ 1,490.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ 1,430.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 0.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ 0.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบ่ี 0.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 40.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ 20.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก 0.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี 160.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 220.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ 0.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดล าปาง 0.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 6,300.00
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่ 0.00

รวมเป็นเงิน 2,019,301.69
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