
 

 

 

 

ที่  สอ. /010      วันที ่     6 ต.ค.60  

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญสามัญ  ประจําป  2560  

เรียน   สมาชิกสหกรณออมทรัพย สพ.ทอ.จํากัด  

ตามที่ประชุม คณก.ดําเนินการสหกรณออมทรัพย สพ.ทอ.จํากัด  ชุดที่ 33  ในการประชุม                

ครั้งที่ 12/60 เมื่อ 28 ก.ย.60 กําหนดประชุมใหญสามัญ ประจาํป 2560 ในวันพุธที่ 1 พ.ย.60 เวลา 0900ณ หอประชุม 

สพ.ทอ.โดยมรีะเบียบวาระการประชุม ดังนี ้  

 ระเบียบวาระที่  1  ประธาน ฯ  แจงใหที่ประชมุทราบ 

 ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ  ประจําป  2559 

 ระเบียบวาระที่  3  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

  3.1  สมาชิกเขาใหมและออกจากสหกรณป  2560 

  3.2  รายงานผลการดําเนินงานป  2560 

 3.3  รายงานผลการตรวจสอบกิจการป  2560 

 ระเบียบวาระที่  4  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 4.1รายงานของผูสอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดป 2560 

 4.2  การจัดสรรกําไรสุทธิป 2560 

  4.3  ประมาณการรายรับ-รายจายปบัญช ี2561 

 4.4  กําหนดวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันป 2561 

ระเบียบวาระที่  5  การคัดเลือกและเลือกตั้ง 

  5.1  คัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาธรรมเนียมป 2561 

  5.2  เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการป 2561 

 5.3  เลือกตั้งกรรมการดําเนินการป 2561 

ระเบียบวาระที่  6  พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบงัคับ 

ระเบียบวาระที่  7  อื่น ๆ (ถาม)ี 

จึงเรียนมาเพือ่ ขอเชิญสมาชกิทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว  
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                                                                              (พงษศักดิ์  เกื้ออรุณ) 
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2560 

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

หนา 

ระเบียบวาระที่ 1  ประธาน ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ       

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญสามญั  ประจําป  2559     

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

3.1  สมาชิกเขาใหมและออกจากสหกรณป  2560    

3.2  รายงานผลการดําเนินงานป 2560    

3.3  รายงานผลการตรวจสอบกิจการป  2560     

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

4.1 รายงานของผูสอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน 

     และงบกระแสเงินสดป 2560 

4.2  การจัดสรรกําไรสุทธิ 2560     

4.3  ประมาณการรายรับ - รายจายปบัญชี  2561    

4.4  กําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันป  2561    

ระเบียบวาระที่ 5   การคัดเลือกและเลือกต้ัง 

5.1  คัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาธรรมเนียมป  2561 

5.2  เลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการป  2561 

5.3  เลือกต้ังกรรมการดําเนินการป  2561 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ระเบียบวาระที่ 7 อ่ืน ๆ (ถามี)   

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



 
 
 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  3 
 

 

เร่ือง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

3.1  สมาชิกเขาใหมและออกจากสหกรณ  ระหวางป 2560   

3.2  รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ  ประจําป 2560  

3.3  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ  ประจําป 2560 

 

 

  

 
 

  



 
 
     

3.1  เรื่อง  สมาชิกเขาใหมและออกจากสหกรณระหวางป 2560 
 

 - สมาชิกตนปบัญชี (1ต.ค.59)  จํานวน 1,621 คน 

 - สมาชิกสิ้นปบัญชี (30ก.ย.60)  จํานวน 1,623 คน 

- สมัครเขาใหมระหวางป   จํานวน     79 คน (คณก. ฯ พิจารณารับทั้งหมด) 

 - พนสมาชิกภาพระหวางป  จํานวน      37 คน  

   

  

 - เสนอที่ประชุมใหญ วินิจฉัยขออุทธรณ การสมัครเขาใหมและการพนสภาพสมาชิก   :  ไมมีอุทธรณ

    

 

ตาราง  แสดงจํานวนสมาชิก 

ป จํานวนสมาชกิ(คน) 

2555 1,558 

2556 1,575 

2557 1,576 

2558 1,579 

2559 1,621 

2560 1,623 

  

 

 

 

 

 

ที่ประชุม...................................................................................................................................................................... 

  



 
 

 

3.2  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณประจําป 2560 

         คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ขอรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ ประจําป 2560 ใหที่ประชุมทราบ 

โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

         3.2.1  การดําเนินงานทั่วไป 

                                ตาราง  แสดงผลการดาํเนินงาน 

รายการ        ป 2560 2559 2558 

สินทรัพยรวม 883,512,587 828,864,611 817,517,967 

หนี้สินรวม 336,173,839 314,834,264 333,930,442 

ทุนรวม 511,438,629 514,030,374 483,587,524 

รายไดรวม 51,184,736 50,519,505 52,902,258 

รายจายรวม 16,578,730 17,326,730 18,763,263 

กําไรสุทธ ิ 34,606,006 33,192,775 34,138,994 

 

 3.2.2  ทุนเรือนหุน 

                  ทุนเรือนหุนเปนแหลงเงินทุนของสหกรณในการดําเนินกิจการ ไดมาจากสมาชิกชําระคาหุนรายเดือนตั้งแต  

แรกเขาในอัตราที่กําหนดไว สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนไมไดแตอาจงดสงคาหุนไดตามขอบังคับขอ 5, ขอ 6 และขอ 7     

เมื่อส้ินปบัญชีสมาชิกจะไดรับผลตอบแทนเปนเงินปนผลยกเวนภาษีเงินได ตามขอบังคับขอ 27(1) สหกรณมีนโยบายให

ผลตอบแทนทุนเรือนหุนในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนของธนาคารพาณิชยแตไมเกินอัตราที่

กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                                             ตาราง  แสดงทุนเรือนหุน 

รายการ                   ป 2560 2559 2558 

ตนปบัญชี(1ต.ค.) 

รับคาหุนระหวางป 

จายคืนคาหุนระหวางป 

ส้ินปบัญชี(30ก.ย.) 

อัตราดอกเบีย้เงนิใหกู 

อัตราเงินปนผล 

427,034,890 

37,060,450 

10,798,230 

453,297,110 

6.3% 

รอที่ประชุมใหญฯจัดสรร 

400,935,290 

33,765,520 

7,665,920 

427,034,890 

6.3% 

5.8 % 

385,285,360 

31,965,080 

16,288,150 

400,935,290 

6.9%, 6.3% 

6.0% 

 

  

 

  



 
 

  3.2.3  เงินรับฝาก 

                  เงินรับฝากเปนอกีแหลงเงินทุนของสหกรณ ไดมาจากการรับฝากเงินประเภทออมทรพัยพิเศษจากสมาชิก

ตามขอบงัคับขอ 9 ซึ่งผูฝากจะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกวาการฝากกบัสถาบันการเงนิอื่น และไดรับการยกเวน

ภาษีเงินได ดังนัน้สหกรณจึงมีนโยบายสนับสนุนใหสมาชิกฝากเงินกับสหกรณ 

 

    ตาราง  แสดงการฝาก-ถอน เงนิรับฝากออมทรัพยพเิศษ 

รายการ                  ป 2560 2559 2558 

ตนปบัญช(ี1ต.ค.) 

ฝากระหวางป 

ถอนระหวางป 

ส้ินปบัญชี(30ก.ย.) 

จายดอกเบี้ยเงนิรับฝาก 

307,246,571 

65,725,892 

41,211,306 

331,761,157 

12,541,478 

262,719,681 

80,048,254 

35,521,364 

307,246,571 

11,444,911 

233057821 

75,642,146 

45,980,282 

262,719,681 

9,708,570 

 

 

          3.2.4  เงินกูยืมมา 

                  สหกรณแสวงหาแหลงเงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ํามาทําธุรกรรมตามความจําเปน 

 

    ตาราง  แสดงการกูยืมเงินมา 

ป แหลงกูยืม จํานวน (ลานบาท) ดอกเบ้ีย หมายเหต ุ

56 ชสอ. 170 4.95% 1 ต.ค.55 – 31 ธ.ค.65 

57 

57 

ชสอ. 

สอ.จุฬา ฯ 

- 

30 

5.25% 

5.50% 

 

29 พ.ย.56 – 30 เม.ย.58 

58 

58 

ชสอ. 

ชนสท. 

- 

- 

5.15% 

5.00% 

- 

59 สอ.บก.ทอ. 24 4.70% - 

60 - - - - 

 

3.2.5  การใหเงนิกู 

                  3.2.5.1  ใหเงินกูแกสมาชิก 

         สหกรณใหสมาชิกกูตามวัตถุประสงคของการใชเงินดงันี ้

         (1)  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ใหกูในกรณีมีความจําเปนรีบดวนหรือมเีหตุฉุกเฉิน ไมใหกูเพื่อการ

สุรุยสุรายหรือเก็งกําไร ใหกูไดไมเกิน 2 เทาของอัตราเงินเดือนไมเกิน 50,000.- บาท ผอนชาํระไมเกิน 12 งวด ไมตองมีผู

คํ้าประกันและไมมีการผอนเวลา จะตองมีเงินไดเหลือสุทธหิลังหักชําระหนี้แลวไมนอยกวา 1,000.- บาท  

         (2)  เงินกูสามัญ  ใหกูในกรณีมีความจําเปนสําหรับใชจายหรือมีประโยชนตามแผน เชน                    

เพื่อซอมแซมบาน, เพื่อลงทุน เปนตน ไมใหกูเพื่อการสุรุยสุรายหรือเกง็กําไร จํานวนเงินที่กูไดไมเกิน 70 เทาของอัตรา

เงินเดอืนหรอืไมเกิน 1,500,000.- บาท ผอนชําระงวดสุดทายกอนเกษยีณอายุราชการและไมเกิน 180 งวด ผอนชําระหนี้

มาแลว 6 งวด สามารถกูทับได โดยมีสมาชิกคํ้าประกันหรือใชหุนคํ้าประกัน หรือเงินฝากออมทรัพยคํ้าประกัน และจะตอง

มีเงินไดเหลือสุทธิหลังหักชําระหนี้แลวไมนอยกวา 1,000.- บาท  



 
 
                  3.2.5.2  ใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ   

         สหกรณใหเงินกูแกสมาชกิสมทบตามวตัถุประสงคของการใชเงินดงันี ้

         (1)  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ใหกูในกรณีมีความจําเปนรีบดวนหรือมเีหตุฉุกเฉิน ไมใหกูเพื่อการ

สุรุยสุรายหรือเก็งกําไร ใหกูไดไมเกิน 20,000.- บาท ผอนชําระไมเกิน 10 งวด 

         (2)  เงินกูสามัญใหกูในกรณีมีความจําเปนสําหรับใชจายหรือมีประโยชนตามแผน เชน                    

เพื่อซอมแซมบาน, เพื่อลงทุน เปนตน ไมใหกูเพื่อการสุรุยสุรายหรือเกง็กําไร จํานวนเงินที่กูไดไมเกิน 300,000.-บาท และ

ไมเกิน 48 งวด ผอนชําระหนี้มาแลว 6 งวด สามารถกูทับได โดยมีสมาชิกคํ้าประกันหรือใชหุนคํ้าประกัน หรือเงินฝากออม

ทรัพยคํ้าประกนั และจะตองมีเงินไดเหลือสุทธิหลังหกัชําระหนี้แลวไมนอยกวา 1,000.- บาท 

 

                        ตาราง  แสดงการจายเงินกูแกสมาชิกและการรับชําระคืน 

รายการ                 ป 2560 2559 2558 

เงินใหกูตนป(1ต.ค,) 

ใหกูระหวางป 

รับชําระคืนระหวางป 

เงินใหกูส้ินป(30ก.ย.) 

790,597,175 

582,248,300 

590,471,029 

782,374,146 

795,394,080 

571,452,300 

576,249,204 

790,597,175 

791,096,167 

556,863,500 

552,565,587 

795,394,080 

 

                                                         ตาราง  แสดงอัตราดอกเบี้ยเงินกู 

รายการ                    ป 2559-2560 2558 2557-2554 2553 

ดอกเบีย้เงินใหกู 6.3% 6.3%, 6.9% 6.9% 6.9%, 7.2% 

 
 

         3.2.6  การลงทุนนอกสหกรณ   

                  สหกรณไดนําเงนิของสหกรณลงทุนในขอบเขตมาตรา 62(5) พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 ดังนี ้

                                                ตาราง  แสดงการลงทนุนอกสหกรณ 

รายการ                          ป 2560 2559 2558 

ซื้อหุน ชนสท.ส้ินปบัญชี 

ซื้อหุน ชสอ.ส้ินปบัญชี 

ตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ.ส้ินป 

ผลตอบแทน 

4,000,000 

22,120,000 

- 

238,812 

2,000,000 

2,120,000 

8,000,000 

349,442 

2,000,000 

2,000,000 

- 

255,162 

 

  



 
 

3.2.7 รายจาย 

ประมาณรายจาย ประจําป 2560 ที่ประชุมใหญ พิจารณาอนมุัติงบประมาณไวเปน  จํานวนเงิน  16,198,274.00  บาท 

ทั้งนีใ้หถวัเฉล่ียไดทุกหมวดรายจาย ยกเวนหมวดครุภัณฑ  ตามหมวดรายจาย ดังนี ้

                      ตาราง  แสดงรายจายประจําป 2560 

ลําดับ รายการ อนุมัติ(บาท ) จายจริง(บาท) 

1 หมวดเงินเดือน 1,672,800 1,658,640 

2 หมวดเงินสมทบ 55,000 55,396 

3 หมวดคาตอบแทน 700,600 617,200 

4 หมวดคาใชจาย 978,000 869,900 

5 หมวดครุภัณฑ 57,000 46,989 

6 หมวดดอกเบ้ียจาย 12,534,874 12,665,314 

7 หมวดสํารอง 200,000 - 

 รวม 16,198,275 15,913,439 

 

 

   3.2.8  การสวัสดิการแกสมาชิกและการชวยเหลือชุมชนสังคม  

สหกรณไดรับทนุสําหรับจัดสวสัดิการหรือการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัวจากการจดัสรรกําไรสุทธิ ตามอํานาจที่

กฎหมาย ใหสหกรณกระทําไดในมาตรา 46(2) แหง พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 และตามขอบังคับขอ 27(5) 

 

          ตาราง  แสดงการใชจายทุนเพือ่สวัสดกิารของสมาชกิ และชวยเหลือสาธารณประโยชน 

รายการ                                               ป 2560 2559 2558 

- ทุนสาธารณประโยชน ตนป 

           ใชไป 

           คงเหลือปลายป 

2,209,000 

541,030 

1,667,970 

2,200,000 

682,000 

1,518,000 

1,053,172 

497,930 

555,242 

- ทุนสงเคราะหสมาชิกหรือครอบครัวถงึแกกรรม ตนป 

           ใชไป 

           คงเหลือปลายป 

750,000 

559,000 

191,000 

750,000 

458,000 

292,000 

881,000 

626,000 

255,000 

- ทุนชวยเหลือผูคํ้าประกันเงินกูสามัญ ตนป 

           ใชไป 

           คงเหลือปลายป 

715,847 

251,000 

464,847 

739,354 

268,000 

471,354 

708,899 

262,871 

446,028 

- ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ตนป 

           ใชไป 

           คงเหลือปลายป 

200,000 

95,000 

105,000 

200,000 

94,100 

105,900 

169,690 

42,200 

127,490 

 

 

 



 
 
         3.2.9  การประกันชีวิตกลุม 

คณอก.พิจารณาคัดเลือกบรษิัทประกัน ไดออกประกาศเชิญชวนบริษทัประกันเสนอการประกนัชีวิตกลุมใหกบัสมาชิก เพื่อ

เปนหลักประกนัเงินกูสามัญ และบริษัทกรงุเทพประกันชีวติ จาํกัด (มหาชน)  ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับประกันชีวิต

กลุมใหกับสมาชิกสหกรณในปบัญชี 2561 

 

3.2.10  ระเบียบ คําส่ัง มติ 

คณก.ดําเนินการชุดที่ 33 ไดดําเนินงานบรหิารงานสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงัคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของ

สหกรณ รวมถึงกํากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของ ผจก. และ จนท.สหกรณ 

 ในปบัญชี 2560 คณก.ดําเนินการ ชุดที่ 33 ไดประชุมเพื่อพจิารณาในเรือ่งตาง ๆ และติดตามงาน ทกุ ๆ เดือน และมีไดมี

การแกไขปรับปรุงระเบียบ คําส่ัง มติ โดยมรีายละเอียดในผนวก ช. 

 

 

 

ที่ประชุม  :  ……………………………………………………………………………………………………………  
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ระเบียบวาระที่  4 
 

 

เร่ือง  เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

4.1  อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ประจําป  2560 

4.2  อนุมตัิการจัดสรรกําไรสุทธิ  ประจาํป  2560  

4.3  อนุมตัิประมาณการรายรับ - รายจาย  ประจําป  2561  

4.4  กําหนดวงเงนิกูยืมหรอืการค้ําประกัน ประจาํป  2561  

4.5  คดัเลือกผูสอบบัญชี และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ 

      ประจําป 2561    
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4.2  อนุมตัิการจัดสรรกําไรสุทธิ  ประจาํป  2560  

      จดัสรรตามขอบังคบั  สหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ จํากัด  ขอ  27 
 

ลําดับ รายการ 
ป60 (ปนผล 5.8,เฉล่ีย 6) ป59 (ปนผล 5.8,เฉล่ีย 6) 

บาท % บาท % 

1 ทุนสํารองไมนอยกวา10%ของกําไรสุทธ ิ  4,217,150.01  12.19  4,287,274.22  12.92 

2 คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   30,000.00  0.09  10,000.00  0.03 

3 เงินปนผลตามมลูคาหุนที่ชําระแลว 25,165,545.00  72.72  23,696,835.00  71.39 

4 เงินเฉล่ียคืน 2,962,128.00  8.56 2,975,920.00  8.97 

5 โบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่สหกรณ 800,000.00  2.31  750,000.00  2.26 

6 ทุนรกัษาระดับอัตราเงินปนผล  10,000.00  0.03  10,000.00  0.03 

7 ทุนสงเคราะหสมาชิกหรอืครอบครัวถงึแกกรรม  559,000.00  1.62    458,000.00  1.38 

8 ทุนชวยเหลือผูคํ้าประกันเงินกูสามัญ   235,153.00  0.68  228,646.00  0.69 

9 ทุนสาธารณประโยชน 532,030.00  1.54  682,000.00  2.05 

10 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ 95,000.00  0.27 94,100.00  0.28 

 

รวม 34,606,006.01  100.00  33,192,775.22   100.00  

 

*เรียงลาํดับการจดัสรรตาม พรบ.สหกรณ ม.60  

    

รายการ ป2560 ป2559 

หมายเหต ุอัตราดอกเบ้ียเงินใหกู รอยละ    6.30  รอยละ 6.3 

หัก           เงนิเฉล่ียคืน รอยละ 6 รอยละ 6 

คงเหลือ    อัตราดอกเบีย้เงินกูที่สมาชิกจายจรงิ รอยละ 5.922 รอยละ   5.92  

การจัดสรรกําไรสุทธ ิประจําป 2560 ตามที่เสนอจะมีผลดังน้ี         

1.  เปนผลประโยชนแกสหกรณเพื่อความมั่นคง(ขอ 1และขอ 6-ขอ 10) รอยละ 16.32 รอยละ 17.35 

2.  เปนของสันนิบาตสหกรณเพื่อสงเสริมกิจการสหกรณ (ขอ 2) รอยละ 0.09 รอยละ 0.03 

3.  เปนผลประโยชนโดยตรงของสมาชิก (ขอ 3 และขอ 4) รอยละ  81.28  รอยละ 80.36 

4.  เปนบําเหนจ็ตอบแทนผลงานแกกรรมการและ จนท. (ขอ 5) รอยละ 2.31 รอยละ 2.26 

 

 

 

 

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

 



 
 

4.3  พิจารณาอนุมตัิประมาณการรายรับ - รายจาย  ปบัญชี  2561 

 

ประมาณการรายรับ 

    1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 

   

               44,595,326.32  

2 รายไดอื่น ๆ 

   

                2,696,460.00  

 

รวมรายรับ 

   

             47,291,786.32  

 

ประมาณการรายจาย 

    1 เงินเดือนเจาหนาท่ีสหกรณ 

   

                1,786,560.00  

2 เงินสมทบประกันสังคม 

   

                     54,000.00  

3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

   

                      1,500.00  

4 คาเบี้ยประชุม 

   

                   183,600.00  

5 คาตอบแทนผูมาชวยงานสหกรณ 

   

                   222,000.00  

6 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 

   

                     48,000.00  

7 คาธรรมเนียมสอบบัญชี 

   

                     50,000.00  

8 คาตอบแทน จนท.แผนกการเงิน 

   

                     30,000.00  

9 คาตอบแทน จนท.กองกาํลังพลและแผนกเบี้ยหวัดบําเหน็จบาํนาญ                       8,000.00  

10 คาตอบแทน นธน.บก.สพ.ทอ. 

   

                      3,000.00  

11 คาตอบแทนท่ีปรึกษาสหกรณ 

   

                     30,000.00  

12 คาลวงเวลา 

   

                     50,000.00  

13 คาตอบแทน จนท.สารสนเทศ 

   

                      4,000.00  

14 คาวัสดุสาํนักงาน 

   

                     20,000.00  

15 คาวัสดุคอมพิวเตอร 

   

                     25,000.00  

16 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 

   

                     25,000.00  

17 คาชุดปฏิบัติงานเจาหนาท่ี 

   

                     18,000.00  

18 คารับรอง 

   

                     20,000.00  

19 คาธรรมเนียม 

   

                      2,000.00  

20 คาซอมแซมทรัพยสิน 

   

                     30,000.00  

21 คาพาหนะ 

   

                     30,000.00  

22 เงินบริจาค 

   

                     60,000.00  

23 คาใชจายจัดประชุมใหญ 

   

                   690,000.00  

24 คาใชจายเบ็ดเตลด็ 

   

                     50,000.00  

25 คาใชจายตรวจสุขภาพประจาํปของเจาหนาท่ีสหกรณ 

 

                     15,000.00  

26 คาใชจายดําเนินคดี 

   

                     10,000.00  

27 คาใชจายซ้ือครุภัณฑ (มว.ครุภัณฑ) 

   

                     90,000.00  

28 ดอกเบี้ยจายเงินเบิกเกินบญัชี 

   

                      5,000.00  

29 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม 

   

                   120,000.00  

30 ดอกเบี้ยจายเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  

   

               11,585,000.00  

31 หมวดสาํรองจาย 

   

                   200,000.00  

 

รวมรายจาย 

   

              15,465,660.00  

 

ประมาณการกําไรสุทธ ิ

   

             31,826,126.32  

  



 
 

ประมาณการรายรับประจําป 2561 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประมาณการรายรับ  ประจําป 2561  

รายการ 
 ป 2560   ป 2561  

หมายเหตุ 
ประมาณการ รับจริง ประมาณการ 

1.  ดอกเบี้ยรบัเงนิใหกู 54,551,205.08 49,675,664.94 44,595,326.32 - ลด ดบ.เงินกูจาก 6.3 % เปน 6.0 % 

     2.  รายไดอ่ืน ๆ 

    (1)  ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร 5,000.00 8,235.18 5,000.00 - บช.เงินฝากออมทรัพยกับ ธ.ทหารไทย 

(2)  ดอกเบี้ยเงนิฝาก สอ.อย. ฯ 30,000.00 823,488.88 300,000.00 - บช.เงินฝากออมทรัพยพิเศษกับ สอ.อย. ฯ 

(3)  ดอกเบี้ยเงนิฝาก สอ.บน.6 ฯ - 384,986.30 880,000.00 - บช.เงินฝากออมทรัพยพิเศษกับ สอ.บน6. ฯ 

(4)  ผลตอบแทนการลงทุน 210,529.40 280,748.95 1,504,960.00 - ลงทุนหุนกับ ชสอ. และชนสท. 

(5)  คาธรรมเนยีมแรกเขา 5,000.00 3,900.00 3,500.00 -  คาธรรมเนียมแรกเขาเปนสมาชิกสหกรณ 

(6)  รายไดเบ็ดเตล็ด 5,000.00 3,603.00 3,000.00 
-  คาธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

และอ่ืน ๆ 

รวมรายรับ 54,806,734.48 51,180,627.25 47,291,786.32 

 



 
 

 

                                     ประมาณการรายจายประจําป 2561  

รายการ 
ป 2560  ป 2561  

เหตผุลและความจําเปน 
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ 

1.  หมวดเงินเดือน         

     1.1  เงินเดือนเจาหนาท่ีสหกรณ 1,672,800.00  1,658,640.00  1,786,560.00  - เงินเดือน จนท.สหกรณ  จํานวน  6  คน 

รวม 1,672,800.00  1,658,640.00  1,786,560.00    

2.  หมวดเงินสมทบ        

     2.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     54,000.00      54,000.00      54,000.00  -  สมทบกองทุนฯอัตรา 5 %ของเงินเดือนจนท.

สหกรณ โดยพรบ.ประกันสังคม ทุกเดือน 

     2.2  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน      1,000.00       1,396.00       1,500.00  -  สมทบกองทุนฯอัตรา 0.04 % ของเงินเดือนท้ังป

ของ จนท.สหกรณ โดย พรบ.เงินทดแทน 

รวม     55,000.00      55,396.00      55,500.00    

3.  หมวดคาตอบแทน         

     3.1  เบี้ยประชุม   195,600.00    156,700.00    183,600.00  - เบี้ยประชุมประจําเดือน ใหแก คณก.,ผูเขารวม

ประชุมและ คณอก.ในการประชุมตางๆ 

     3.2  ตอบแทนผูมาชวยงานสหกรณ   252,000.00    237,000.00    222,000.00   - ตอบแทน ขรก.ชวยงานสหกรณ   

     3.3  ตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ     48,000.00      48,000.00      48,000.00  - ตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 

     3.4  ธรรมเนียมสอบบัญชี   50,000.00      48,000.00      50,000.00  - จางผูสอบบัญชภีาคเอกชน ประจําป  2560 

     3.5  ตอบแทน จนท.แผนกการเงิน 30,000.00      30,000.00   30,000.00  - ตอบแทน ผกง.สพ.ทอ. สงหักหนี้สินใหสหกรณ 

     3.6  ตอบแทน กกพ.บก.สพ.ทอ.

และแผนกเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ ทอ. 

     8,000.00       8,000.00   8,000.00  - ตอบแทน กกพ.บก.สพ.ทอ. 6,000บาท สงหักเงิน และ

แผนกเบี้ยหวัดบําเหน็จบาํนาญ ทอ. 2,000 บาท 

     3.7  ตอบแทนท่ีปรึกษากฏหมาย      3,000.00  3,000.00  3,000.00  - ตอบแทน นธน.บก.สพ.ทอ. (นิติกร) 

     3.8  ตอบแทนท่ีปรึกษาสหกรณ 60,000.00     32,500.00  30,000.00  - ตอบแทนผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําปรึกษาสหกรณ 

     3.9  ลวงเวลา 50,000.00  50,000.00  50,000.00  - จาย จนท.และ ผูชวยงานสหกรณปฏิบัติงานนอกเวลา

ทํางาน อาทิ ปดงบรายเดือน ปดปทางบญัชี ผูสอบตรวจ

บัญชี คํานวณ ดบ.ครึ่งป และงานเรงดวนอื่นๆ 

     3.10 ตอบแทนท่ีปรึกษาสารสนเทศ  4,000.00  4,000.00  4,000.00  - ตอบแทน จนท.คอมพิวเตอรดูแลระบบคอมพิวเตอร 

รวม   700,600.00    617,200.00    628,600.00    
 

 

 
  



 
 
 

 

รายการ 
ป 2560  ป 2561  

เหตุผลและความจําเปน 
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ 

4.  หมวดคาใชจาย         

     4.1  วัสดุสํานักงาน   20,000.00   10,156.99     20,000.00  - คาของใชสํานักงานในสหกรณ  

     4.2  วัสดุคอมพิวเตอร     5,000.00     7,730.00     25,000.00  - คาวัสดุใชกับเครื่องคอมพิวเตอร 

     4.3  เครื่องเขียนแบบพิมพ   25,000.00  19,468.87    25,000.00  - คาเครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ 

     4.4  ชุดปฏิบัติงานเจาหนาท่ี   18,000.00  18,000.00  18,000.00  - คาชุดปฏิบัติงาน จนท. 6 คน 

     4.5  รับรอง 20,000.00  18,562.00  20,000.00  - คารับรองผูมาเยือน อาหารวางการประชุม 

     4.6  ธรรมเนียม   5,000.00  300.00       2,000.00  - คาธรรมเนียมธนาคาร เช็ค อากร ฯลฯ 

     4.7  ซอมแซมทรัพยสิน   30,000.00    6,700.00    30,000.00  - ซอมบํารุงครุภัณฑและของใชสํานักงาน 

     4.8  จางพาหนะ  30,000.00  30,000.00  30,000.00  - เดินทางไปซ้ือแบบพิมพสหกรณ ติดตอธนาคาร ไปรษณีย 

สงซอมคอมพิวฯ ปริ้นเตอร และธุรกรรมอ่ืนๆ 

     4.9  เงินบริจาค 60,000.00  60,000.00  60,000.00  - เพ่ือสนับสนุนกิจการ สพ.ทอ. 

     4.10 ใชจายจัดประชุมใหญ 690,000.00  656,500.00  690,000.00  - สมนาคุณสมาชกิ,ฉลากรางวัล,จางทําหนังสือรายงาน

กิจการประจําป ,คาใชจายอ่ืน ๆ 

     4.11  ใชจายเบ็ดเตล็ด   30,000.00  25,510.56    50,000.00  - ใชจายเบ็ดเตล็ดท่ีไมระบุรายการไว,เลมขอบังคับใหม 

     4.12  ตรวจสุขภาพประจําป จนท.  15,000.00  15,472.00   15,000.00  -  จนท.สหกรณ เขารับการตรวจสุขภาพประจําป 

     4.13 ใชจายดําเนินคดี   10,000.00 1,500.00   10,000.00  - การฟองรองดําเนินคดี ย่ืนคําขอรับชําระหนี้จากศาล  

รวม 978,000.00  869,900.42  995,000.00    

5.  หมวดครุภัณฑ 

 

      

     5.1  ครุภัณฑ   24,000.00   13,990.00     20,000.00  - สําหรับจัดซ้ือครภัุณฑใชในงานสหกรณ อาทิ คอมพวิเตอร 

  

 

    โตะ เกาอี้ ตูเอกสาร เครื่องคิดเลข เครื่องนับธนบัตร FAX 

     5.2  ซอฟแวรระบบปฏิบัติการ

โปรแกรม Window 8.1Pro 

  33,000.00   32,999.00  - - ของเดิมครบอายุการใชงาน 

    5.3  สิทธิใชงานซอฟทแวร( Office365 

,Anti-Virus) 

- -    20,000.00  - ของเดิมครบอายุการใชงานจํานวน 7 เครื่อง 

    5.4  จักรยานยนตฮอนดาเวฟ 110i - -   50,000.00  -ใชเดินทางทําธุรกรรมกับสมาชิก ธนาคารและสหกรณอ่ืน 

รวม 57,000.00  46,989.00  90,000.00    

 

 

 

 

 

  



 
 

รายการ 
ป 2560  ป 2561  

เหตุผลและความจําเปน 
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ 

6.  หมวดดอกเบี้ยจาย         

      6.1  ดอกเบี้ยจายเงินเบิกเกินบัญชี  10,000.00   -   5,000.00  - เบิกเกินบัญชีจากธนาคารกรณีเรงดวน 

      6.2  ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมมา  124,874.66 123,835.61  120,000.00  - ชําระดอกเบี้ยเงนิเจาหน้ีเงินกูสพ.ทอ.

1,700,000บาท,ชสอ. ,ชนสท.หรือแหลงอื่นรวม

ประมาณ 3.5ลานบาท 

      6.3  ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 

            ออมทรัพยพิเศษ  

12,400,000.00 12,541,478.04 11,585,000.00 - เงินรับฝากประมาณ  331 ลานบาท  ดอกเบี้ย 

3.5% ตอป 

รวม 12,534,874.66  12,665,313.65  11,710,000.00    

7.  หมวดสํารอง   200,000.00   -    200,000.00  - ประมาณรอยละ1ของงบประมาณรายจาย 

สําหรับเปนคาใชจายท่ีไมไดคาดหมายไว หรือ

คาใชจายหมวดอืน่ไมเพียงพอ 

รวม 200,000.00  -   200,000.00    

รวมทั้งสิ้น   16,198,275   15,913,439     15,465,660  

  

 

 

ประมาณการคาใชจายทางบัญชีประจําป 2561 

รายการ 
ป 2560  ป 2561  

เหตุผลและความจําเปน 
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ 

1.  เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาท่ี 243,777.96    325,400.00   448,013.11  - สํารองไวเปนคาบําเหน็จเจาหนาท่ีสหกรณ

จํานวน 6 คน หากลาออกจากสหกรณโดยพรบ.

คุมครองแรงงาน 

2.  คาเสื่อมราคาสินทรัพย 10,000.00 22,447.57 35,000.00 - คาเสื่อมราคาครุภัณฑของสหกรณ ตาม

หลักการบัญชี 

3. หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู  929,680.00  364,432.50  400,000.00  

- ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ตั้งคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ 

รวมท้ังสิ้น 1,183,457.96  712,280.07  883,013.11    

     หมายเหตุ    1.  งบประมาณท้ังหมดขออนุมัติใหถัวจายได  ยกเวนหมวดครุภัณฑ 

                  2.  กรณีขึ้นปงบประมาณใหม ขออนุมัติใชจาย 20 % ของงบดําเนินการปงบประมาณเดิม เพ่ือใหงานประจําดําเนนิการไดตอเนื่อง 

 

 

 

มติท่ีประชุม.................................................................................................................................................................... 

 

  



 
 
 

 

4.4  กําหนดวงเงนิกูยืมหรอืการค้ําประกัน ประจาํป 2561  
          

 ตามขอบังคับของสหกรณ ฯ ขอ 17 กําหนดวา " วงเงินกูยืม ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการ

ค้ําประกันสําหรับปหน่ึง ๆ ไดตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวาน้ี ตองไดรับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ        

 ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมสําหรับ           

ปใดก็ใหใชวงเงินกูยืมสําหรับปที่ผานมาไปพลางกอน "         

 ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 ไดกําหนดวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน ไวไมเกิน 300 ลานบาท  

        

 คณะกรรมการดําเนินการ ฯ เสนอขออนุมัติกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้าํประกันของสหกรณในวงเงิน 

300 ลานบาท (สามรอยลานบาทถวน) เทากับปที่ผานมา 

 (สหกรณ สามารถกูยืมไดสูงสุดไมเกิน 573 ลานบาท) 

 

 

มติที่ประชุม  :  ......................................................................................................................................... 

 

 

 

  



 
 
 

4.5  คัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจําป  2561 
     

 ตามขอบังคับของสหกรณ ฯ ขอ 24 กําหนดวา "การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณน้ันตองไดรับ 

การตรวจสอบอยางนอยปละคร้ัง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่นายทะเบียน

สหกรณกําหนด โดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง"     

      

 ปบัญชี 2561 มีผูสอบบัญชีทีไ่ดรับใบอนุญาตจากกรมตรวจบัญชีสหกรณไดเสนอบริการสอบบัญชี จํานวน 

3 รายจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี จํานวน 1 ราย เปนผูสอบบัญชี ตัวจริง และที่เหลือเปนผูสอบ

บัญชี ตัวสํารอง ประจําปบัญชี 2561 จากบัญชีรายช่ือผูย่ืนเสนอบริการดังตอไปน้ี 

     

ลําดับ ชื่อ ผูชวยสอบบญัช(ีคน) ครั้ง/ป คาธรรมเนียม(บาท) 

1 
นายสรวิชร บุญขวัญ  

เลขทะเบียน 10416 
3-4 3 48,000 

2 
น.ส.วีรณา ติรณะประกิจ  

เลขทะเบียน 10523 
3-4 3 50,000 

3 
นายเทวัญ  วิจติรปรีดา 

เลขทะเบียน 9817 
3 2-4 45,000 

4 

  
 

 
 

 

 

 

 

มติที่ประชุม  :  ........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  5 
 

 

เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 

ประจําป  2561 
 

 

 

 

  



 
 

เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการประจําป  2561 

 

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรพัย สพ.ทอ.จํากัด ขอ 72 กําหนดวา  "ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหน่ึง และกรรมการดําเนินการอีกไมเกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ

เลือกต้ังจากสมาชิก" 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 33 ปบัญชี 2560  ซึ่งตองพนจากตําแหนง โดยออกตามวาระและลาออก ตาม

ขอบังคับขอ  75(1),(2)  จํานวน 8 คน 

 

   ตาราง  รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 33 พนจากตําแหนง 

ลําดับ ยศ - ชื่อ ตําแหนง เหตุพนจากตําแหนง 

1 พลอากาศเอก บุญเอนก ดวงอุไร ประธานกรรมการ ครบวาระ 

2 พลอากาศโท พงษศักดิ ์ เกื้ออรุณ กรรมการดําเนนิการ ลาออก 

3 นาวาอากาศเอก นฤดม ศรีสงค กรรมการดําเนนิการ ครบวาระ 

4 นาวาอากาศโท กฤตยิา ทิมสุข กรรมการดําเนนิการ ครบวาระ 

5 นาวาอากาศตร ีเทพชัช แยมพงษ กรรมการดําเนนิการ ครบวาระ 

6 เรืออากาศตร ีปรีชา รอดนุช กรรมการดําเนนิการ ครบวาระ 
7 เรืออากาศตร ีดาํรงฤทธิ ์ พึ่งแยม กรรมการดําเนนิการ ครบวาระ 
8 พันจาอากาศ เอกรตนกร เข็มเพ็ชร กรรมการดําเนนิการ ครบวาระ 

 

ผูสมัครเปน กรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ จํากัด ชุดที่ 34 ปบัญชี

2561  แทนผูที่พนจากตําแหนง จํานวน 8 คน ซึ่งมีผูสมคัรเขารับการเลือกต้ังเปน กรรมการดําเนินการ ฯ จํานวน 

8 ทานดังน้ีจึงขอเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาเลือก 

ลําดับ ยศ - ชื่อ ตําแหนง ป61 

1 พลอากาศโท พงษศักดิ ์ เกื้ออรุณ ประธานกรรมการดําเนินการ วาระ2/1ป 

2 พลอากาศตร ีนทัธ ี พงษแตง กรรมการดําเนนิการ วาระ1/2ป 

3 นาวาอากาศเอก นฤดม ศรีสงค กรรมการดําเนนิการ วาระ2/2ป 

4 นาวาอากาศตรณีัฐวุฒ ิ เทพบริสุทธิ ์ กรรมการดําเนนิการ วาระ1/2ป 

5 เรืออากาศตร ีปรีชา รอดนุช กรรมการดําเนนิการ วาระ2/2ป 

6 เรืออากาศตร ีดาํรงฤทธิ ์ พึ่งแยม กรรมการดําเนนิการ วาระ2/2ป 

7 เรืออากาศตรี กติต ิ ทองสุข กรรมการดําเนนิการ วาระ1/2ป 

8 พันจาอากาศเอกนพพร ภานุมาตย กรรมการดําเนนิการ วาระ1/2ป 

 

 

มติที่ประชุม  :  ......................................................................................................................................................... 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  6 
 

 

เลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ 

ประจําป  2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําปบัญชี 2561 
          

ตามขอบังคับ ขอ 101 และขอ 102         

 " ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถ

ในดานธุรกิจการเงินการบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป  

จํานวนไมเกินหาคน หรือหน่ึงนิติบุคคลผูตรวจสอบกิจการ อยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหน่ึงปทางบัญชีสหกรณ 

ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ

หนาที่ไปพลางกอน " 

  

 ขอใหที่ประชุมลงคะแนนเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

จํากัด ประจําปบัญชี2560 จากผูสมัคร จํานวน  4  คน คะแนนลําดับ 1และ2(ตัวจริง) ลําดับ 3และ4(ตัวสํารอง) 

โดยมีรายช่ือผูสมัคร ดังน้ี 
 

 หมายเลข  1 พ.อ.อ.รตนกร   เข็มเพ็ชร 

 หมายเลข  2 น.ท.ยอด   แยมยืนยงค   

 หมายเลข  3 พ.อ.อ.บุรินทร  กาหลง    

 หมายเลข  4 ร.อ.สุรัตน  โพธ์ิถวิล    

 

 

      

      

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

   

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  7 
 

 

เร่ืองอื่น ๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

สหกรณออมทรัพย  สพ.ทอ. จํากัด 

คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  33  ประจําป  2560 

  1.  พลอากาศเอก บุญเอนก  ดวงอุไร  ประธานกรรมการ   

  2.  พลอากาศโท พงษศักด์ิ  เกื้ออรุณ   รองประธานกรรมการ (1)   

  3.  พลอากาศตร ีไชยวัฒน  กาศโอสถ  รองประธานกรรมการ (2)   

  4. พลอากาศตรี สมสันต  บุรชัีย   รองประธานกรรมการ (3)    

  5. นาวาอากาศเอก นฤดม  ศรีสงค   เลขานุการ 

  6. นาวาอากาศตรี เทพชัช  แยมพงษ  ผช.เลขานุการ 

7. นาวาอากาศโท กฤติยา  ทิมสุข   กรรมการดําเนินการ 

 8. เรืออากาศโท พจวิน  พรเบ็ญจา   กรรมการดําเนินการ   

  9. เรืออากาศโท ศักดา  บุญเย็น   กรรมการดําเนินการ 

  10. เรืออากาศตรี ปรีชา  รอดนุช    กรรมการดําเนินการ  

  11. เรืออากาศตรี ดํารงฤทธ์ิ  พ่ึงแยม  กรรมการดําเนินการ 

  12. เรืออากาศตรี สุพรรณ   บุญแจม  กรรมการดําเนินการ  

  13. เรืออากาศตรี นิรุตร   ประทุมมา  กรรมการดําเนินการ 

14. พันจาอากาศเอก รตนกร  เข็มเพ็ชร  กรรมการดําเนินการ 

  15. นาง ภัทรวดี   จันแพทยรักษ   กรรมการดําเนินการ   

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

ผูตรวจสอบกิจการ 

  1.  นาวาอากาศโท ยอด แยมยืนยงค 
  2.  เรืออากาศเอก สุรัตน  โพธ์ิถวิล 

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

ผูสอบบัญชภีาคเอกชน 

นายสุนทร กองรักษเวช 

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

  



 
 

ฝายจัดการ 

  1.  นาวาอากาศเอก วิเชียร มวงยอย  ผูจัดการ   

  2.  เรืออากาศโท ยุทธพงศ   ชาวโคราช รองผูจัดการ 

  3.  นางลักษณนารา  แสงสาร  เจาหนาที่ธุรการ   

  4.  นางณัฐธิกาพัณ  คงแจง  เจาหนาที่การเงิน   

  5.  นางสาวนันทวรรณ  ทองศรีเพ็ชร เจาหนาที่บัญชี   

  6.  นางกัญญา   วรรณภักดี เจาหนาที่ทะเบียนหุนและบัญชีเงินกู  

  7.  นางบุศยรนิทร  มณีวงศ  เจาหนาที่ทะเบียนหุนและบัญชีเงินกู 

  8.  นางสาวเบญญาภา  คุมผล  เจาหนาที่ทะเบียนหุนและบัญชีเงินกู  

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

ท่ีปรึกษา 

       พลอากาศตร ีวิชาญ ศรีสมบูรณ 
************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

            

 

  



 
 
     

      ผนวก ก. 

 
 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 33 ไดพิจารณาใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในป 2560 จํานวน 

172 ทุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 435,000.00บาท 

  ระดับอนุบาล จํานวน 13 ทนุๆ ละ 2,000.-บาท   เปนเงิน 26,000 .-บาท 

  ระดับประถม จํานวน 43 ทนุๆ ละ 2,000.-บาท   เปนเงิน 86,000.-บาท 

  ระดับมัธยม,ปวช.,ปวส. จํานวน 70 ทุนๆ ละ 2,500.-บาท  เปนเงิน 175,000.-บาท 

  ระดับปริญญาตรี จํานวน 46 ทุนๆ ละ 3,000.-บาท   เปนเงิน 138,000.-บาท 

       รวมเปนเงินทั้งสิ้น  425,500.-บาท 

  รวมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร สพ.ทอ.    เปนเงิน 10,000.-บาท 

หมายเหตุ : ยกเลิกสิทธิจายทุน จํานวน 4 ทุน เน่ืองจากขอรับทุนซ้ําซอน เปนเงิน 9,000.-บาท (สหกรณสงคืนเงิน

กลับเขาบัญชีทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก)   



 
 

 

ผนวก ข. 
 

       คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 33 ไดพิจารณาคํารองสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ 

   1.  นางธัญชนก  กล่ําพูล  เลขทะเบียนสมาชิก 30633 สังกัด กรว.2 ฯ ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย  เมือ่ 

ก.ย.59  ที่บานเลขที่ 55 หมู 3 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ทําใหบานพักอาศัยไดรับความเสียหาย 

จึงขอรับการสงเคราะหชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน 

     คณก.ฯ มีมติใหการสงเคราะหเปนเงินจํานวน 10,000.-บาท 

2.  ร.ต.อภิวัฒน  เปลงศรี เลขทะเบียนสมาชิก 20191 สังกัด กพว. ฯ ประสบภัยพิบัติจากวาตภัย เมื่อ 2 

ส.ค. 60  ที่บานเลขที่ 1/52 หมู 1 ต.หนองไผลอม อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทําใหบานพักอาศัยไดรับความเสียหาย 

จึงขอรับการสงเคราะหชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน 

     คณก.ฯ มีมติใหการสงเคราะหเปนเงินจํานวน 10,000.-บาท 

 

ระเบยีบสหกรณออมทรัพย สพ.ทอ.จํากัด วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ.2545 

ขอ 5 ทุนสาธารณประโยชน ใหใชจายในกรณีตอไปน้ี 

     5.3 เปนการสงเคราะหสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติตางๆ เชน อัคคีภัย และวาตภัย เปนตน 

ขอ 7 การขอทนุสาธารณประโยชน เพ่ือเปนการสงเคราะหสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ  ตามขอ 5.3 ใหสมาชิก 

ผูที่จะขอทุน ดําเนินการดังน้ี 

     7.1 รายงานขอทุนตอ คณก. ผานเลขานุการ และให เลขาฯ นําเขาที่ประชุม คณก.เพ่ือพิจารณา 

     7.2 ในรายงานขอทุนใหแสดงหลักฐานและเหตุผล หากเปนอาคารสถานที่ ใหแสดงรูป 

           และแนบรายละเอียดของภัยพิบัติใหชัดเจน 

     7.3 วงเงินที่จะขออนุมัติใหจายแกผูขอทนุ  ให คณก. พิจารณาความเหมาะสมเปนราย ๆ ไป 

 

 

  



 
 
 

ผนวก ค. 
 

 คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่ 33 ไดพิจารณาใหทุนสาธารณประโยชนดังน้ี 

ทุนสาธารณประโยชน 

รายการ จาย มติที่ประชุม 

โครงการยอมผาดําให สพ.ทอ.     5,000.00  13/59 ลง 18 ต.ค.59 

ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยจากภัยพิบัตินํ้าทวม   10,000.00  13/59 ลง 18 ต.ค.60 

โครงการยอมผาดําให สพ.ทอ. 5,000.00  2/60 ลง 25 พ.ย.59 

โครงการยอมผาดําให สพ.ทอ. 3,000.00  2/60 ลง 25 พ.ย.59 

บริจาคให ชสอ.บริการประชาชมกราบถวายสักการะ 2,000.00  020/60 ลง 3 พ.ย.59 

เบ้ือหนาพระบรมโกศ พระบรมศพ              -      

บริจาคขาวสาร วัดราษฎอรุณวารี 980.00  029/60 ลง 8 ธ.ค.59 

บริจาคชวยนํ้าทวมภาคใต 5,000.00  4/60 ลง 30 ม.ค.60 

โบวลิ่งการกุศล สพ.ทอ. 30,000.00  5/60 ลง 24 ก.พ.60 

อุดหนุนสลากกาชาด 27,000.00  5/60 ลง 24 ก.พ.60 

บริจาควันสรางพลังรักสูคนพิการ     2,000.00  070/60 ลง 10 มิ.ย.60 

รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี วัดถ้ําคีรีธรรม 1,000.00  071/60 ลง 12 มิ.ย.60 

รวมทําบุญทอดผาปาสามัคค ีวัดหวยยาง 1,000.00  072/60 ลง 6 มิ.ย.60 

จายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 435,000.00  383/60 ลง 14 มิ.ย.60 

รวมทําบุญทอดผาปาการศึกษาโรงเรียนบานคลองทรายใหญ 1,000.00  074/60 ลง 16 มิ.ย.60 

คืนเงินทุนสงเสริมการศึกษาบุตรบางสวน              -    432/60 ลง 19 ก.ค.60 

บริจาคจัดต้ังศูนยฝกอาชีพคนพิการ 1,000.00  080/60 ลง 19 ก.ค.60 

บริจาคซื้อปุย เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเดก็เรียนด ี 1,050.00  085/60 ลง 7 ส.ค.60 

บริจาคนํ้าทวม 1,000.00  088/60 ลง 17 ส.ค.60 

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติวาตภัย 10,000.00  11/60 ลง 30 ส.ค.60 

รวมทั้งสิน้ 541,030.00    

 

  



 
 
 

ผนวก ง. 
 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ่าย

ร.ต.ศักดิ�ชัย   จันทร์แก้ว      10875 -                 

ค่าจัดการศพ 3,000.00        

สาเหตุ : ถุงนํ้าดีอักเสบเฉียบพลัน    12 ต.ค.59 -                 

ร.ต.เกษม  ปกป้อง   20120 -                 

ค่าจัดการศพ 3,000.00        

ทุนสงเคราะห์ 50,000.00      

สาเหตุ : โรคลมรั่วในเยื่อหุ้มปอด     2 ต.ค.59 -                 

-                 

ร.ต.ศักดิ�เด่น   ศรีดอกไม้    10855 -                 

ค่าจัดการศพ 3,000.00        

สาเหตุ : ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง  11 ต.ค.59 -                 

นายอํานาจศักดิ�   งามพริ้ง   30915 -                 

ทุนสงเคราะห์ 40,000.00      

สาเหตุ : มะเร็งทางเดินนํ้าดี  2 ก.ย.59 -                 

ร.ต.ชาญ   สุนทรพุกก์

ค่าจัดการศพ 3,000.00        

ทุนสงเคราะห์ 50,000.00      

สาเหตุ : ปอดติดเชื้อ     12 พ.ค.59 -                 

ร.ต.ศักดิ�ชัย   จันทร์แก้ว      10875

ทุนสงเคราะห์ 50,000.00      

สาเหตุ : ถุงนํ้าดีอักเสบเฉียบพลัน    12 ต.ค.59

น.ท.องอาจ  รักตสันติ   101438 -                 

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

นางสุปราณี   รักตสันติ  ภรรยาเสียชีวิต

สาเหตุ : โรคเบาหวาน    3 ธ.ค.59 -                 

นายมะนัด  สดศรี -                 

ค่าจัดการศพ 3,000.00        

ทุนสงเคราะห์ 50,000.00      

สมาชิกเสียชีวิต วันที่ 31 ธ.ค.59 -                 

สาเหตุ : มะเร็งลําไส้ใหญ่ -                 

ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

ร.ต.ศักดิ�เด่น   ศรีดอกไม้    10855

ทุนสงเคราะห์ 50,000.00      

สาเหตุ : ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง  11 ต.ค.59

นายบุญนะ  พึ่งฟัก -                 

ค่าจัดการศพ 3,000.00        

ทุนสงเคราะห์ 50,000.00      

สมาชิกเสียชีวิต วันที่ 31 มี.ค.60 -                 

สาเหตุ : โรคไต -                 

นางกัญญา   วรรณภักดี   30853 -                 

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

นายวิชัย   วรรณภักดี     สามีเสียชีวิต -                 

สาเหตุ  :  ปอดอักเสบจากวัณโรคและมีปอดแตก -                 

นายไชยยศ      พิพัฒน์ผล  30128

ทุนสงเคราะห์ 50,000.00      

สาเหตุ : 

ร.ต.สมศักดิ�  คงสมลาภ    11031 -                 

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

นางสมสมร   คงสมลาภ    ภรรยาเสียชีวิต -                 

สาเหตุ  : ติดเชื้อในกระแสโลหิตรุนแรง -                 

นางรสศรัณย์   อินทร์โทโล่    30788 -                 

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

พ.อ.อ.ทองใบ   พวงสุวรรณ     บิดาเสียชีวิต -                 

สาเหตุ  : โรคชรา -                 

นายสมหมาย   ตันตี     30761 -                 

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

นายฟอง   ตันตี   บิดาเสียชีวิต -                 

สาเหตุ  : โรคชรา -                 

พ.อ.อ.ไพบูลย์    อิสระ     21102 -                 

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

นางพิกุล    อิสระ   มารดาเสียชีวิต -                 

สาเหตุ  : หัวใจขาดเลือดเนื่องจากมีภาวะช็อค -                 



 
 

 
 

  

ร.ท.ชลิต   บัวผัน -                 

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

นางบุญเรือน  บัวผัน   มารดาเสียชีวิต 

สาเหตุ  :  โรคชรา

นายสาโรจน์   อ่อนทา

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

นายสาโรจน์    อ่อนทา   บิดาเสียชีวิต 

สาเหตุ  :  โรคชรา

ร.ท.ประทีป    จันทร์สีดา

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

นายอ้น    จันทร์สีดา   บิดาเสียชีวิต 

สาเหตุ  :  สมองฝ่อวัยชรา

ร.ต.ยุทธพงศ์   ชาวโคราช

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

นายแอ๋ว   ชาวโคราช  มารดาเสียชีวิต 

สาเหตุ  : เส้นเลือดสมองตีบ

จ.อ.สมพงษ์  เทศทัน   21324

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

นางศิวพร   เทศทัน  มารดาเสียชีวิต 

สาเหตุ  : ภาวะสมองเสื่อมรวดเร็วเฉียบพลัน

นายทวีศักดิ�    สุขทาน

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

ส.ท.คํามา   สุขทาน   บิดาเสียชีวิต 

สาเหตุ  : กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

นายธนพล   ทองบุตรดี -                 

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

นางเช้า   ทองบุตรดี   มารดาเสียชีวิต -                 

สาเหตุ  : ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารเฉียบพลัน -                 

นางลัดดา   บุญประเสริฐ -                 

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

นายเผื่อน   ทับดี      บิดาเสียชีวิต -                 

สาเหตุ  : ชราภาพ -                 

นางศิริพรรณ   สกุลวัฒนะชัย -                 

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

นายบุญไชย   สกุลวัฒนะชัย    สามีเสียชีวิต -                 

สาเหตุ  :  วัณโรคปอด -                 

ร.ต.สมคิด    ไกรสมดี -                 

ค่าจัดการศพ 3,000.00        

ทุนสงเคราะห์ 50,000.00      

สมาชิกเสียชีวิต วันที่   8  มิ.ย.60 -                 

สาเหตุ : สันนิฐานเสียชีวิตจากการจมนํ้า -                 

นายเดชา    อินทร์โทโล่ -                 

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

นางเบญจวรรณ   อินทร์โทโล่    มารดาเสียชีวิต -                 

สาเหตุ  :  ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน -                 

นายเกรียงไกร   กล่อมเกษม -                 

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

ร.ต.นุกูล  กล่อมเกษม     บิดาเสียชีวิต -                 

สาเหตุ  :  มะเร็งต่อมลูกหมาก -                 

น.ท.ชัชวาลย์     ธรรมาภิรมณ์ -                 

ค่าจัดการศพ 3,000.00        

สมาชิกเสียชีวิต วันที่   14  มิ.ย.60 -                 

สาเหตุ : มะเร็งตับระยะสุดท้าย -                 

นายอนุชา   ชื่นอารมย์ -                 

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

นางสุมล   ชื่นอารมย์     มารดาเสียชีวิต -                 

สาเหตุ  :  ภาวะสมองขาดเลือด -                 

นายสายลมโชย    เกิดแก่นแก้ว   30487 -                 

ค่าจัดการศพ 5,000.00        

นางละม้าย    เกิดแก่นแก้ว    มารดาเสียชีวิต -                 

สาเหตุ  :  ท้อนํ้าดีอักเสบเฉียบพลัน -                 



 
 

ผนวก จ. 

 

 
 

เลขสมาชิก
กองทุนชวยเหลือผูค้ําฯ   

  ต.ค.59-ก.ย.60

10855 7,000.00               

10987 7,000.00               

30395 7,000.00               

21049 3,000.00               

10803 9,000.00               

30716 3,000.00               

10862 9,000.00               

30599 9,000.00               

30926 3,000.00               

20741 24,000.00              

10810 12,000.00              

20873 12,000.00              

30738 12,000.00              

11033 12,000.00              

21017 12,000.00              

20917 12,000.00              

10879 12,000.00              

21152 12,000.00              

30865 12,000.00              

30329 12,000.00              

20978 12,000.00              

20995 12,000.00              

30500 12,000.00              

10528 2,000.00               

10542 2,000.00               

10409 2,000.00               

21277 2,000.00               

10746 2,000.00               

10982 2,000.00               

40028 2,000.00               

251,000.00          



 
 

ผนวก ฉ. 
  

ทุนเพ่ือการศกึษาอบรมทางสหกรณ์    

รายการ จ่าย มตทิี่ประชุม 

เจ้าหน้าท่ีศนูย์ประสานงานเข้ารับการสมัมนาประจําปี 2559    4,000.00  ครัง้ท่ี  11/59 

หลกัสตูร "การฟอ้งร้องดําเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง" รุ่นท่ี 2     2,400.00  ตามอนมุติั สอ.520/59  

หลกัสตูร "เจ้าหน้าท่ีการเงินขัน้พืน้ฐาน" รุ่นท่ี 1     6,600.00  ครัง้ท่ี  13/59 

หลกัสตูร " การบญัชีขัน้สงู " รุ่นท่ี 1     4,000.00  ครัง้ท่ี 2/60 

หลกัสตูร " รู้เทา่ ตามทนักฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหาร"     6,500.00  ครัง้ท่ี 2/60 

หลกัสตูาร "การพฒันาการจดัการธุรกิจสหกรณ์อยา่งมืออาชีพ     4,200.00  ตามอนมุติั 

ร่วมประชมุใหญ่สามญั ประจําปี 2559  สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย     1,300.00  ครัง้ท่ี 13/59 

หลกัสตูร " การบญัชีขัน้สงู " รุ่นท่ี 1     2,400.00  ครัง้ท่ี 2/60 

หลกัสตูร " เทคนิคการสร้างภาพลกัษณ์และติดตามหนีอ้ยา่งสร้างสรรค์     6,400.00  ครัง้ท่ี 3/60 

หลกัสตูร " ผู้ตรวจสอบกิจการขัน้พืน้ฐาน (หลกัสตูร 1) "     5,400.00  ครัง้ท่ี 5/60 

ชสอ.พบสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกภาค (กทม.เขตพืน้ท่ี 2)     1,500.00  ครัง้ท่ี 5/60 

หลกัสตูร "แนวทางการบริหารงานภายใต้พระราชบญัญิติสหกรณ์และการ     7,100.00  ครัง้ท่ี 5/60 

บริหารจดัการหนีค้้างชําระในระบบสหกรณ์"                -    ลง 24 ก.พ.60 

เข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจําปี  สสอท.     1,200.00  ครัง้ท่ี 5/60 

หลกัสตูร "วิเคราะห์เจาะลกึมติ ครม.แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจดัการ     5,300.00  ครัง้ท่ี 6/60 

และกํากบัดแูลกิจการสหกรณ์-แนวทางการปราบทจุริตในสหกรณ์"                -    ลง 29 มี.ค.60 

หลกัสตูร "กรรมการดําเนินการใหม"่  รุ่นท่ี 22  ณ โรงแรมเฟลกิซ์ ริเวอร์แคว  รีสอร์ท   29,200.00  ครัง้ท่ี 5/60 

ในวนัท่ี  18 - 21  เมษายน 2560   ลง 24 ก.พ.60 

หลกัสตูร  "วิเคราะห์เจาะลกึมติ ครม.แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจดัการ     2,400.00  ครัง้ท่ี 6/60 

และกํากบัดแูลกิจการสหกรณ์-แนวทางการปราบทจุริตในสหกรณ์"                -    ลง 29 มี.ค.60 

ณ โรงแรมแกรนด์สริิ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา  ในวนัท่ี 21-23 เมษายน 2560                -      

หลกัสตูร "เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ.        800.00  ตามอนมุติั 

ณ หอประชมุ 701 สํานกังาน ชสอ. ในวนัท่ี 29 พ.ค.60                -    สอ.068/60 

สมัมนาศนูย์ประสานงาน 4 ภมิูภาค  (สส.ชสอ.)        700.00  ครัง้ท่ี 8/60 

ณ ห้องประชมุแซฟไฟร์ 101  อาคารฟอร่ัม  เมืองทองธานี จว.นนทบรีุ                 -    ลง 26 พ.ค.60 

เข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2560  ชสอ.        800.00  ครัง้ท่ี 7/60 

ณ ห้องรอยลั จบูิล่ี บอลรูม  อาคารชาเลนเจอร์ จว.นนทบรีุ  ในวนัท่ี 10 มิ.ย.60                -    ลง 28 เม.ย.60 

สมัมนา สอ.ทหาร ในพืน้ท่ี 1-2 และภาคตะวนัออก-ภาคตะวนัตก     1,400.00  ครัง้ท่ี 10/60 

ณ อาคารกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ สํานกัพฒันาเทคโนโลยีการสอ.กรมสง่เสริม                -    ลง 31 ก.ค.60 

 

 

 



 
 

ผนวก ช. 

 มติ คําสั่ง ระเบียบ โดยคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 33 ป 2560 

มติและสั่งการ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 33 ครั้งท่ี 1/60 เม่ือ 7 พ.ย.59 

ลําดับ เรื่อง/มติและสั่งการท่ีประชุม 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แตงต้ังให 

พล.อ.ต.พงษศักดิ์ เกื้ออรุณ  เปนรองประธาน (1) 

พล.อ.ต.ไชยวัฒน กาศโอสถ  เปนรองประธาน (2) 

น.อ.สมสันต บุรีชัย  เปนรองประธาน (3) 

น.ท.นฤดม         ศรีสงค  เปนเลขานุการ 

น.ต.เทพชัช    แยมพงษ             เปนผูชวยเลขานุการ 

ร.ต.นิรุตร ประทุมมา เปนเหรัญญิก 

- มีอํานาจหนาท่ีตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ จํากัด พ.ศ.2543 ในขอ 81, ขอ 106, ขอ 107 และขอ 109 

แตงต้ังคณะอนุกรรมการดังนี้ 

                 คณะกรรมการเงินกู 

              1.น.อ.สมสันต บุรีชัย             ประธาน 

2.ร.ต.นิรุตร ประทุมมา เลขานุการ 

3.ร.ท.พจวิน พรเบ็ญจา กรรมการ 

4.พ.อ.อ.รตนกร   เข็มเพ็ชร             กรรมการ   

- มีอํานาจหนาท่ี ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ จํากัด ในขอ 82และขอ83 

 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 

              1.น.ท.นฤดม   ศรีสงค  ประธาน 

2.ร.ท.ศักดา บุญเย็น  เลขานุการ 

3.น.อ.วิเชียร มวงยอย  กรรมการ 

4.ร.ต.ปรีชา รอดนุช  กรรมการ   

5.นางภัทรวดี   จันแพทยรักษ กรรมการ   

- มีอํานาจ หนาท่ีตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธทหารอากาศจํากัด ในขอ 84และขอ 85 

 คณะกรรมการทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

               1.น.ต.เทพชัช แยมพงษ  ประธาน 

2.ร.ต.ปรีชา รอดนุช  เลขานุการ 

3.ร.ต.ดํารงฤทธิ์   พ่ึงแยม  กรรมการ 

4.นางภัทรวดี   จันแพทยรักษ กรรมการ   

- มีอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธทหารอากาศจํากัด วาดวยทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2559 

 ที่ปรึกษาสหกรณ 

                1.  พล.อ.ต.วิชาญ ศรีสมบูรณ    

- มีอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ จํากัด วาดวยท่ีปรึกษาสหกรณพ.ศ. 2557 

                คณะกรรมการ คัดเลือก และควบคุมการทําลายเอกสาร 

              1.น.ต.เทพชัช แยมพงษ  ประธาน 

2.ร.ต.สุพรรณ บุญแจม  เลขานุการ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ร.ต.ดํารงฤทธิ์   พ่ึงแยม  กรรมการ 

- มีอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธทหารอากาศจํากัด วาดวยการเก็บรักษายืม และการทําลายเอกสารของ

สหกรณ พ.ศ. 2545 

 คณะกรรมการจําหนายพัสดุ 

               1.น.ท.กฤติยา  ทิมสุข    ประธาน 

 2.ร.ท.พจวิน พรเบ็ญจา เลขานุการ 

3.พ.อ.อ.รตนกร   เข็มเพ็ชร  กรรมการ 

มีอํานาจหนาท่ี 

- ตรวจสภาพพัสดุประเภทครุภัณฑ ท่ีหักคาเสื่อมราคา จนเหลือราคา ควบคุมไวจํานวนหนึ่งบาทและอยูในสภาพชํารุดใชงานไมได 

- เสนอรายงานและบัญชีรายการพัสดุท่ีสมควรจําหนายตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติจําหนาย 

- พิจารณาวิธีจําหนายพัสดุโดยวิธีขายโอนแลกเปลี่ยนหรือทําลายซากเพ่ือพิจารณาเห็นสมควรจําหนายโดยวิธีใดแลวใหดําเนินการตอไปให

เสร็จสิ้นแลวรายงานผลใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ 

 คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบสหกรณ 

              1.น.ท.นฤดม  ศรีสงค  ประธาน 

2.น.ท.กฤติยา  ทิมสุข  เลขานุการ 

3.น.อ.วิเชียร      มวงยอย  กรรมการ 

4.ร.ต.ดํารงฤทธิ์   พ่ึงแยม  กรรมการ 

- มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาเสนอ เปลี่ยนแปลง แกไข ระเบียบ ขอบังคับ และเรื่องสําคัญอ่ืน ๆ ท่ีขัดหรือแยงกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ 

กฎ ระเบียบ ประกาศ ท่ีมีศักด์ิกฎหมายท่ีสูงกวากฎ ระเบียบ ขอบังคับของสหกรณท่ีถือใชอยูในปจจุบันตอ คณก.ดําเนินการ เพ่ือ

ดําเนินการตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 105การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

                  คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันชีวิต 

               1.น.ท.กฤติยา  ทิมสุข  ประธาน 

 2.ร.ต.สุพรรณ บุญแจม  เลขานุการ 

 3.ร.ต.นิรุตร ประทุมมา           กรรมการ 

 4.นางภัทรวดี   จันแพทยรักษ กรรมการ 

- มีอํานาจหนาท่ี ในการประกาศเชิญชวน และพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตกลุม ใหกับสมาชิกสหกรณ 

 คณะกรรมการ ดําเนินการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 

- กรรมการลงทะเบียน มีหนาท่ีรับลงทะเบียนสมาชิกท่ีเขาประชุมหนาท่ีรับลงทะเบียนสมาชิก  

 1.พ.อ.อ.รตนกร   เข็มเพ็ชร    

2.นางภัทรวดี จันแพทยรักษ    

- กรรมการเลือกต้ัง มีหนาท่ีรับสมัคร และจัดการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยยุติธรรม 

              1.พ.อ.อ.ปรีชา   รอดนุช   

2.ร.ต.สุพรรณ บุญแจม 

- กรรมการรางวัล มีหนาท่ีดูแลการจับสลากรางวัลท่ีสหกรณมอบใหแกสมาชิกใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

              1.ร.ท.ศักดา บุญเย็น    

2.ร.ท.พจวิน พรเบ็ญจา 

 

  



 
 

มติและส่ังการ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 33 ครัง้ที่ 2/60 เมื่อ 25 พ.ย.59 

ลําดับ เรื่อง/มติและส่ังการที่ประชุม 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

11 

มีมติใหยกเลิกสนับสนุนเงินจัดทํากระทง เปนเงิน จํานวน 20,000 บาท เนือ่งจาก ทอ.  งดจดักิจกรรมงานประเพณี

ลอยกระทง ประจําป 59 

มีมติใหสนับสนนุเงินจัดทําโครงการยอมเส้ือผาสีดํา เปนเงิน จาํนวน 13,000 บาท ใชงบทุนสาธารณประโยชน 

รับเขาเปนสมาชิกใหม จํานวน  6 คน  

ใหพนจากสถานภาพสมาชิก จาํนวน  21 คน 

มีมติใหยกเวนระเบียบวาดวยทนุสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวถงึแกกรรม พ.ศ.2549 ขอ 11 ใหกับทายาทของ 

ร.ต.ชาญ ฯ เปนกรณีพิเศษ และใหไดรับสิทธิสงเคราะหคาจัดการศพและเงินสงเคราะห 

มีมติใหผูจัดการ ฯ เปนผูแทนออกหนงัสือแจงเจาพนักงานบังคับคดี กรณใีหสงเงินตามอายัด ของ พ.อ.อ.ชาครติ  

ภาวะรี 

มีมติให นางภัทรวดี  จันแพทยรักษ เปนผูแทนเขารวมประชุมใหญสามัญประจาํป 2559 ชุมนมุสหกรณทหาร จํากัด 

และนางลักษณารา แสงสาร เปนผูสังเกตการณ 

มีมติให ร.ต.ยทุธพงศ  ชาวโคราช ผช.ผูจัดการ ฯ เขาอบรมสัมมนา ของกลุมสหกรณออมทรัพยจังหวัดสระบุรแีละ

พื้นที่ใกลเคียงหากมีคณะกรรมการที่สนใจเขารวมอบรมเพิ่มเตมิ ใหแจงรายชือ่ไดที่ฝายจดัการ 

มีมติให จนท.สหกรณ ฯ จํานวน 2 คน เขาฝกอบรม ฯของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

มีมติอนุมัติโครงการเตรียมนําโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณออมทรพัย มาใชงานกับ สอ.สพ.ทอ.จํากัด และใหใช

งบประมาณเตรยีมการเปนเงิน 20,340 บาท 

มีมติใหคณก.คัดเลือกบริษทัประกันชีวิต และที่ปรกึษา เชญิบริษทั อาคเนยประกันชีวิต มาเจรจาขอตกลงใหม 

 
 
 

มติและส่ังการ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 33 ครัง้ที่ 3/60 เมื่อ 29 ธ.ค.59 

ลําดับ เรื่อง/มติและส่ังการที่ประชุม 

1 

2 

3 

รับเขาเปนสมาชิกใหม จํานวน 2 คน 

ใหพนจากสถานภาพสมาชิก จาํนวน 6 คน 

มีมติให จนท.สหกรณ ฯ จํานวน 2 คน เขาฝกอบรม ฯ ของสันนิบาติสหกรณแหงประเทศไทย 

 

 
  



 
 

มติและส่ังการ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 33 ครัง้ที่ 4/60 เมื่อ 30 ม.ค.60 

ลําดับ เรื่อง/มติและส่ังการที่ประชุม 

1 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

รับเขาเปนสมาชิกใหม จํานวน  6 คน  

ใหพนจากสถานภาพสมาชิก จาํนวน  6 คน 

ใหบรจิาคเงินเพือ่ชวยเหลือสหกรณออมทรพัย และสมาชิกสหกรณ ผูประสบภัยน้ําทวมภาคใต เปนเงินจํานวน 

5,000 บาท โดยใชเงินกองทุนสาธารณประโยชน 

ใหฝายจัดการ ฯ พิจารณาหาแนวทางเพิ่มเติมในการใชสิทธิตอสูคดีกับ สนง.บงัคับคดี จว.อุบลราชธานี กรณขีอ

ยืนยันอายัดเงินปนผล เงินเฉล่ียคืน ของนายบญุมี  อนุญาหงษ แลวนําเสนอใหที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาในการ

ประชุมครั้งตอไป 

ใหผอนผันเปล่ียนแปลงเงินงวดชําระหนี้ของ ร.ต.พัศพงศ  เนื้อเย็น จากเดิมสงหักเงนิเดอืน เปนเงนิ 25,468 บาท/

เดือน เปนสงหกัเงินเดอืน เปนเงิน 20,000 บาท/เดือน ระยะเวลาไมเกิน 100 งวด 

ใหผอนผันเปล่ียนแปลงเงินงวดชําระหนี้ของ ร.ต.ณทัพงศ  อรามศรี เฉพาะในสวนหนี้คํ้าประกันเงินกู จากเดมิ 

1,800 บาท/เดอืน เปน 5,400 บาท/3 เดือน 

ให คณอก.เงินกู ฯ พิจารณาแกไขระเบียบกูเพือ่เหตุฉุกเฉินแลวนําเสนอใหที่ประชุมทราบ เพือ่พิจารณาในการ

ประชุมครั้งตอไป 

 
 
 

มติและส่ังการ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 33 ครัง้ที่ 5/60 เมื่อ 24 ก.พ.60 

ลําดับ เรื่อง/มติและส่ังการที่ประชุม 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

 

12 

 

 

ใหผูจดัการ ฯ , น.อ.นฤดม ศรีสงค และ น.ท.กฤติยา  ทมิสุข เปนผูแทนสหกรณ ยื่นคํารองตอศาล ใชสิทธิต์อสูคดีกับ สนง.

บังคับคด ีจว.อบุลราชธานี กรณีขอยืนยันอายดัเงินปนผล เงินเฉล่ียคืนของนายบุญม ี อนญุาหงษ 

รับเขาเปนสมาชิกใหม จํานวน  2 คน  

ใหพนจากสถานภาพสมาชิก จาํนวน  2 คน 

ใหสนบัสนุนกจิกรรมโบวล่ิงการกุศล สพ.ทอ.เปนเงนิ จาํนวน 30,000 บาท โดยใชเงินจากงบทุนสาธารณประโยชน 

ใหสนับสนุนสลากกาชาด ทอ.ป 60 เปนเงิน จํานวน 27,000 บาท โดยใชเงนิจากงบทุนสาธารณประโยชน 

ใหออกระเบยีบสหกรณวาดวยการตรวจสอบกจิการสหกรณ พ.ศ.2560 

ใหนําเงินสหกรณซื้อหุน ชสอ. เปนเงิน 2 ลานบาท และซื้อหุน ชนสท. เปนเงิน 2 ลานบาท 

ใหผอนผันชําระหนี้คํ้าประกันของ จ.อ.ธราวทิย ถึงอินทร (เสียชีวิต) จํานวน 194,085 บาท เมื่อมีหนังสือคํารองมา

แสดงตอ คณก.ดําเนินการ 

ให น.ท.หญิง ณภัค  ชีวะพงษ และ น.ต.รฐัธีร  นอยนิตย เขาอบรมผูตรวจสอบกิจการวันที่ 20-21 ก.พ.60 จว.นนทบรุ ี

ใหคณะกรรมการที่สนใจเขารวมโครงการฝกอบรมของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย แจงรายชื่อไดที่ฝายจัดการ 

ใหที่ปรึกษาสหกรณ และผูจัดการ ฯ เขารวมโครงการ ชสอ.พบสหกรณออมทรัพยสมาชิกภาค ในวันศุกรที่ 24 ก.พ.60, 

1600-2100 ณ หองโกเมน สมส.ทอ. 

ให รองผูจัดการ ฯ และกรรมการ 3 ทาน (ร.ต.ดํารงฤทธิ์ พึ่งแยม, ร.ต.ปรีชา รอดนุช, ร.ต.สุพรรณ  บุญแจม) เขารับ

การฝกอบรม กรรมการดําเนินการใหม ระหวางวันที่ 18-21 เม.ย.60 อ.เมอืง จว.กาญจนบรุ ี

ใหผูจัดการ ฯ เขารวมอบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารงานภายใต พรบ.สหกรณและการบริหารหนี้คางชําระ วันที่ 



 
 

13 

 

14 

15 

11-12 ม.ีค.60 อ.เมือง จว.นครนายกใหผูจัดการ ฯ และนางภัทรวดี จันแพทยรักษ (กรรมการ) เขารวมประชุมสัมมนา

สหกรณออมทรพัย บก.ทอ.จํากดั ในวันที่ 17 ม.ีค.60, 0800-1430 ณ หองประชุม บก.ทอ. 

ใหยกเลิกการขอบริจาคเงินสมทบเขากองทุนชวยเหลือผูคํ้าประกันเงินกูสามัญและแบบฟอรม 

 
มติและส่ังการ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 33 ครัง้ที่ 6/60 เมื่อ 29 มี.ค.60 

ลําดับ เรื่อง/มติและส่ังการที่ประชุม 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

รับเขาเปนสมาชิกใหม จํานวน  3 คน  

ใหพนจากสถานภาพสมาชิก จาํนวน  2 คน 

ใหนําเงินสวนทีเ่กินสภาพคลอง ติดตอนําฝากกบั สหกรณ บน.2 จาํกดั และให คณก.เงินกู ฯ พิจารณาหาแนวทางการ

ลงทนุอื่น เสนอที่ประชุม 

ใหเพิ่มเติมการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ 

ใหนางภัทรวดี ฯ เปนผูแทนเขาประชุมใหญวสิามัญ ชนสท. 

ใหผูจัดการ ฯ เขาอบรมสัมมนา ฯ ระวางวันที ่21-23 เม.ย.60 ณ อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา 

ใหแกไขระเบยีบเกีย่วกับสวสัดกิารการจายเงนิสงเคราะหกรณเีสียชีวิต ใหครอบคลุมถงึบิดามารดาของสมาชกิ 

ใหแกไขระเบยีบเงินก ูในสวนที่ผูกูตองมีเงินคงเหลือในใบงบหนาเงินเดือนไมนอยกวา 1,000 บาท 

 
มติและส่ังการทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 33 ครัง้ที่ 7/60 เมื่อ 28 เมษายน 2560 

ลําดับ เรื่อง/มติและส่ังการที่ประชุม 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

ใหบันทกึแกไขผลการปฏิบัติตามมติและส่ังการในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชดุที่ 33ครั้งที6่/60 ลําดับที่ 3 

รับเขาเปนสมาชิกใหม จํานวน  2 คน  

ใหพนจากสถานภาพสมาชิก จาํนวน  4 คน 

ให น.อ.นฤดม  ศรีสงค เลขานุการ ฯ เปนผูแทนเขารวมประชมุใหญสามัญประจําป 2560 ชสอ. 

ให คณก.พิจารณาปรับปรงุแกไขระเบียบสหกรณ  จัดทํารางแกไขขอบังคับในสวนที่เกีย่วของกับผูตรวจสอบกิจการ เพือ่

นําเสนอขอแกไขขอบงัคับจากที่ประชุมใหญสามัญ 

ให คณก.ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จดัทําประกาศรับยืน่ความประสงคขอรับทุน การศึกษาบุตรสมาชกิประจําป 

2560 

ใหคณก.พจิารณาปรับปรงุแกไขระเบียบวาดวยทุนสงเคราะหสมาชิกหรือครอบครัวถงึแกกรรมใหครอบคลุมถึงบิดามารดา

ของสมาชกิ 

ใหคณก.พิจารณาปรบัปรงุแกไขประกาศ เรือ่งกาํหนดหลักเกณฑการใหเงินกูสามัญ (เพิ่มเติมขอ 2.4 ตองมีเงินเหลือสุทธิ

หลังสงหกัหนี้สินของสหกรณและหนี้สินอื่น ๆ แลวไมนอยกวา 1,000 บาท) 

ใหคณก.พิจารณาเงนิกู ฯ จัดทํารางประกาศการใหเงนิกูแกพนกังานราชการ  วงเงิน 300,000 บาท เสนอที่ประชุมรับรองใน

คราวถดัไป 

ใหจัดตั้ง คณก.บริหารสภาพคลอง โดยมี รองประธานกรรมการ (3) เปน ประธาน คณก.ฯ 

 
 

 



 
 

มติและส่ังการ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 33 ครัง้ที่ 8/60 เมื่อ 26 พ.ค.60 

ลําดับ เรื่อง/มติและส่ังการที่ประชุม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

รับเขาเปนสมาชิกใหม จํานวน  6 คน  

ใหพนจากสถานภาพสมาชิก จาํนวน  4 คน 

ใหพ.อ.อ.ธาดา  สารสุวรรณกูเงนิประเภทสามญัได 

ใหสงผูแทนจํานวน 3 คน (กรรมการ, ผูจัดการ, จนท.) เขารวมสัมมนาศูนยประสานงาน 

ให คณก.ทนุ ฯ สรุปรายละเอียดเสนอใหที่ประชุมทราบในการประชุมครัง้ตอไป 

กําหนดนโยบายการบริหารการเงินสภาพคลองสวนเกินตามลําดับดังนี ้

        1.  การลงทุนระยะส้ัน โดยนําไปฝากกับสหกรณอื่น 

        2.  การลงทุนระยะยาวโดยซื้อหุน ชสอ. หรือซื้อหุน ชนสท. 

        3.  จํากดัการรับฝากเงนิฝากออมทรัพยพิเศษไมเกิน 100,000 บาท/เดือน/บัญช ี

และให คณก.บริหารสภาพคลอง ฯ ไปพจิารณาเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกูมาเพื่อ

เสนอกับที่ประชุมในครั้งตอไป 

ใหแกไขประกาศสหกรณออมทรัพย สพ.ทอ.จํากัด เรื่อง การใหเงินกู เงินสวัสดิการ และเงินสงเคราะหแกสมาชิกสมทบ 

(พนักงานราชการ) วงเงิน 300,000 บาท 

 
มติและส่ังการ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 33 ครัง้ที่ 9/60 เมื่อ 27 มิ.ย.60 

ลําดับ เรื่อง/มติและส่ังการที่ประชุม 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

ให ฝายจัดการ ฯ ดําเนินการแกไขปรับปรงุการออกใบเสร็จรบัเงินเพือ่ยืนยันวาไดรับชําระเงนิไมวาจะเปนสัญญาเงินกู

สามัญหรือเงินกูฉุกเฉิน  

รับเขาเปนสมาชิกใหม จํานวน 5 คน  

ใหพนจากสถานภาพสมาชิก จาํนวน 3 คน 

ใหนายประทีป เพ็ชรอดุม,  นายณัฐพงศ  เหมอืนใจ, นายสุขสันต  บรรลือทรพัย, นายณัฐวุฒ ิ เกล้ียงขาว,  น.ส.พรพิมล  ลี

นะเสน และนายกมลศักดิ์  จันทรอดุม กูเงินประเภทสามัญได 

ใหร.อ.วิสิฐ  ศิรโิสภิตชัยคุณ พนสภาพสมาชิกตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  และมีรายละเอียดดงันี ้

1. ใหนําสิทธทิีม่ีอยูกับสหกรณ มาหักกลบลบหนี้ 

2. ใหสงหกัชําระหนี้ที่เหลือกับผูคํ้าประกัน (4 คน ๆ ละเทา ๆ กัน) 

3. ใหผูคํ้าประกนั  ผอนชําระไดไมเกินจํานวนงวดสัญญาเงินกูสามัญ 

4. ใหคิดดอกเบีย้หนี้คํ้าประกัน 100 บาท/เดือน/ผูคํ้า ฯ 

   5. ใหผูคํ้าประกันไดรับสิทธิ์ตามระเบียบกองทนุชวยเหลือผูคํ้าประกัน 

การบริหารการเงินสภาพคลองสวนเกิน ตามลําดับดังนี ้

1. ซื้อหุน ชสอ.เพิ่มเติม จํานวน 6,000,000 บาท 

2. ปรับลดดอกเบี้ยเงินใหกูและดอกเบีย้เงินรับฝาก เริ่มตัง้แต 1 ต.ค.60 

    2.1 ปรับลดอัตราดอกเบีย้เงนิใหกูจากปจจบุัน 6.3 % คงเหลือ 6 %     2.2 ปรับลดอัตราดอกเบีย้เงนิรับ

ฝากบัญชีออมทรัพยพเิศษ ดงันี ้

 - ยอดเงินฝากไมเกิน 5 ลานบาท อัตราดอกเบีย้ 3.5 % ตอป  สวนที่เกิน 5 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 3.0 % ตอป 



 
 

มติและส่ังการ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 33 ครัง้ที่ 10/60 เมื่อ 31 ก.ค.60 

ลําดับ เรื่อง/มติและส่ังการที่ประชุม 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 

รับเขาเปนสมาชิกใหม จํานวน 6 คน  

ใหพนจากสถานภาพสมาชิก จาํนวน 3 คน 

ใหนายมนตชัย  รักชอบดี,  น.ส.สุภัทรา  นาราจารุภา และนางจิตรพี  จิตรดวงวัน กูเงินประเภทสามัญได 

ใหนางธนภร  ผิวพิมาย,  ร.ท.นภา สาทสิทธุ, ร.ต.ประสาร มยีิ่ง, นายอํานาจ ดวงเงิน และนายพนา  ฉายาลักษณ 

เปล่ียนแปลงเงนิงวดชําระหนี้ได 

ใหนายฉัตรดนัย วงศาสนธิ์  สมาชิกเลขที่ 40218 พนจากสมาชิกภาพตั้งแต ต.ค.60 และมีรายละเอียดดงันี ้

1. ใหนําสิทธทิี่มีอยูกับสหกรณ มาหักกลบลบหนี ้

2. ใหสงหกัชําระหนี้ที่เหลือกับผูคํ้าประกัน (3 คน ๆ ละเทา ๆ กนั) 

3.  ใหผูคํ้าประกันไดรับสิทธิต์ามระเบียบกองทุนชวยเหลือผูคํ้าประกัน 

ใหผูจัดการ ฯ นาํเสนอรางแกไขระเบียบเงินกูเพือ่เหตุฉุกเฉิน กรณีใหสมาชิกกูไดไมเกินทุนเรอืนหุนสะสมในการประชุมครัง้

ตอไป   

ใหผูจัดการ ฯ และ จนท.สหกรณ ฯ เขารวมสัมมนา ฯ ในวันเสารที่ 5 ส.ค.60 ณ สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการ

สหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ ดสิุต กทม. 

 
มติและส่ังการ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 33 ครัง้ที่ 11/60 เมื่อ 30 ส.ค.60 

ลําดับ เรื่อง/มติและส่ังการที่ประชุม 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ใหแกไขระเบียบสหกรณออมทรัพย สพ.ทอ.จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชกิและดอกเบี้ยเงินกู  พ.ศ.2544 โดยให

ยกเลิกขอความขอ 12. เดิม และใหใชขอความตอไปนี้แทน ขอ 12. หลักประกนัสําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหกูไดไมเกิน

เงินหุนสะสมที่สมาชิกมีอยูกับสหกรณ 

รับเขาเปนสมาชิกใหม จํานวน 4 คน  

ใหพนจากสถานภาพสมาชิก จาํนวน 5 คน 

ใหพล.อ.ต.พิชัยกาณฑ  ประทปีสุข  และ น.ท.สนั่น  แชมขลิบ กูเงินประเภทสามัญได 

ใหนายวรีากร  โชติประวิทย สมาชิกเลขที่ 40077 พนจากสมาชิกภาพตั้งแต ส.ค.60 และเรียกคืนเงินกูจากผูกูหรอืผูคํ้า

ประกัน โดยมรีายละเอียดดงันีด้ังนี ้

1. ใหนําสิทธทิี่มีอยูกับสหกรณ มาหักกลบลบหนี ้

2. ใหสงหกัชําระหนี้ที่เหลือกับผูคํ้าประกัน (2 คน ๆ ละเทา ๆ กนั) 

3. ใหผูคํ้าประกันไดรับสิทธิต์ามระเบียบกองทุนชวยเหลือผูคํ้าประกัน 

ใหออกประกาศรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ ประจําปบัญชี 2561 

ให จนท.สหกรณ ฯ จํานวน 6 คน ไดรับบําเหน็จเพิ่มคนละ 1 ขั้น ในรอบเดือน ต.ค.60 ทั้งนี้มีผลตั้งแต 1 ต.ค.60 

ใหนางอัมพร  จลุละทรัพย เปล่ียนแปลงเงินงวดชําระหนี้ได เริม่ตั้งแต 1 ต.ค.60 

ให คณก.เงินกู เรียกคืนเงินกูของ ร.ต.ชณิาธิป เอี่ยมสวัสดิ ์

ใหซื้อหุน ชสอ.เพิ่มเติม จํานวน 6,000,000 บาท 

สนับสนุนเงินสงเคราะหสมาชกิให ร.ต.อภิวฒัน  เปลงศรี กรณปีระสบวาตภัย เปนเงินจํานวน 10,000 บาท ใชงบทุน

สาธารณประโยชน 



 
 

มติและส่ังการ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 33 ครัง้ที่ 12/60 เมื่อ 28 ก.ย.60 

ลําดับ เรื่อง/มติและส่ังการที่ประชุม 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

รับเขาเปนสมาชิกใหม จํานวน 4 คน  

ใหพนจากสถานภาพสมาชิก จาํนวน 1 คน 

ให นายประสิทธิ์ แกวไกรจกัร, นางธัญชนก กลํ่าพูล, นางปราณี เสมคํา, นางจิตรพี จิตรดวงวัน, นายอกัษร  แกวโมรา และ

นายอัครพล อุสกุล กูเงินประเภทสามัญได 

ใหงดกูและนําเงินปนผล เงินเฉล่ียคืนประจําปมาชําระหนี้ เนื่องจากถูกอายัดสิทธเิรียกรองจาก สนง.บงัคับคดีจังหวัดลพบุรกีับ 

พ.อ.อ.พิศาล นาคประสิทธิ์ และนายชูศักดิ์ อุตะมะ 

ใหฝจก.จัด จนท. 2 คน เขารวมสัมมนาทางวิชาการประจําป 60 สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หากมี

คณะกรรมการที่สนใจเขารวมสัมมนาเพิ่มเติม ใหแจงรายชื่อไดที่ฝายจัดการ 

ให ผูจัดการฯ เขาอบรมหลักสูตร จนท.การเงนิมืออาชีพ ของ ชสอ.หากมีคณะกรรมการ ที่สนใจเขารวมอบรมเพิ่มเติม ให

แจงรายชือ่ไดทีฝ่ายจัดการ 

ใหฝจก.จัด จนท.เขารวมสัมมนาเรื่อง การบรหิารความเส่ียงดานการลงทุน ของ ชสอ.หากมคีณะกรรมการที่สนใจเขารวม

สัมมนาเพิ่มเติม ใหแจงรายชื่อไดที่ฝายจัดการ 

ใหบรรจุระเบียบวาระ ขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ พ.ศ.2542 ในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 

ให ร.ต.ชิณาธิป เอี่ยมสวัสดิ์ ไดรับสิทธขิยายงวดชําระหนี้ จาก 130 งวด เปน 180 งวด และงดกูใด ๆ พรอมทั้งใหนําเงินปน

ผล เงินเฉล่ียคืน ที่จะไดรับมาหกักลบลบหนี ้

ใหระงับการขอลาออกของน.ต.ยงยทุธ  แมนจติ ไวกอน และให คณก.เงินกู พจิารณาเสนอแนวทางขอตกลงในการชําระหนี้

ตอไป 

ให ฝจก.เรียกเกบ็ภารหนี้ของสมาชิก โดยสงหกัเงินเดือนหรือเงินอื่นใด กับหนวยงานตนสังกัดใหมทีจ่ายเงินเดอืนใหกับ

สมาชิกนั้น และมอบหมายให ผจก.เปนผูแทนสหกรณดําเนินการ 

ใหนําเงินปนผล เงินเฉล่ียคืนที่จะไดรับของ ร.ท.พัศพงษ  เนื้อเยน็ และ พ.อ.อ.เนติภูมิ จงใจภักดี ซึ่งผิดนัดชําระหนี้ มาหัก

กลบลบหนี้ 

 
 




