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รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 
เม่ือวนัพุธท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 

สหกรณ์ออมทรัพยก์รมสรรพาวธุทหารอากาศ จ ากดั 
ณ หอประชุม  กรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

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

สมาชิกผู้เข้าประชุม 

 1.  พล.อ.อ.บุญเอนก ดวงอุไร  ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม 

 2.  พล.อ.ท.พงษศ์กัด์ิ เก้ืออรุณ  รองประธานกรรมการ 

 3.  พล.อ.ต.ไชยวฒัน์ กาศโอสถ รองประธานกรรมการ 

 4.  พล.อ.ต.สมสันต ์ บุรีชยั  รองประธานกรรมการ 
 5.  น.อ.นฤดม  ศรีสงค ์  เลขานุการ 

 6.  น.อ.วิเชียร  ม่วงยอ้ย  ผูจ้ดัการ  
 7.  พล.อ.ต.วชิาญ ศรีสมบูรณ์ ท่ีปรึกษา 
 8.  น.ท.ยอด  แยม้ยนืยงค ์ ผูต้รวจสอบกิจการ 

 9.  สมาชิก  จ านวน 601 คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายพิสิฏฐ ์  พิมพานนท ์ ผูแ้ทนส านกังานส่งเสริมสหกรณ์  กทม.พื้นท่ี 2 
 2.  นางณฐัฎาพรรณ ก าปินนัท ์ ผูแ้ทนกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
 3.  น.ส.เมษา  ลีววิฒัวงศ ์ ผูแ้ทนกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
 4.  น.ส.กญัญาพชัร์ เพชรดี  ผูแ้ทนกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

5.  น.ส.สุกญัญา  มงคลวรกิจชยั ผูส้อบบญัชีผูแ้ทน บริษทั เอส.เอส.ออดิท จ ากดั  

เร่ิมประชุมเวลา  0900 

1.  เร่ือง  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธาน  :  วันนี เป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหาร
อากาศ จ ากัด ก่อนที่จะเริ่มการประชุม  ผมขอแนะน าผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี   ดังนี  
 - นายพิสิฏฐ์  พิมพานนท์ ผู้แทนส านกังานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ท่ี 2 
 - นางณฐัฎาพรรณ ก าปินนัท์ ผู้แทนกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
 - น.ส.เมษา  ลีวิวฒัวงศ์ ผู้แทนกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
 -น.ส.กญัญาพชัร์  เพชรดี  ผู้แทนกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

- น.ส.สกุญัญา  มงคลวรกิจชยั ผู้สอบบญัชีผู้แทน บริษัท เอส.เอส.ออดิท จ ากดั  

ตามขอ้บงัคบั สหกรณ์ออมทรัพยก์รมสรรพาวุธทหารอากาศ จ ากดั ขอ้ 69 องค์ประชุมในการประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่ 
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หน่ึงร้อยคน ซ่ึงจ านวนสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีมีมากกวา่หน่ึงร้อยคนถือวา่ครบองคป์ระชุม ขอให้
เลขานุการไดด้ าเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

2.  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 

น.อ.นฤดม  ศรีสงค์  เลขานุการ  :  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 มีอยู่ในหนังสือรายงาน
ผลการด าเนินกิจการประจ าปี  2560 ตั งแต่หน้า 4 ถึงหน้า 31 ที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกไปแล้วนั น สมาชิกผู้ใดจะขอ
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อความใด ๆขอเรียนเชิญ หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ขอให้ที่ประชุมออกเสียงรับรองรายงาน 

ที่ประชุม  :  รับทราบและมีมติเสียงเป็นเอกฉันรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2559 

3.  เร่ือง  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

น.อ.นฤดม  ศรีสงค์  เลขานุการ  :  คณก.ด าเนินการขอมอบหมายให้ ผจก. ได้รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี  

น.อ.วิเชียร  ม่วงย้อย ผู้จัดการ  :  ผลการด าเนินงานในรอบปี 2560  มีดังนี  

3.1 สมาชิกเขา้ใหม่และออกจากสหกรณ์ระหวา่งปี 2560 

 - สมาชิกยอดยกมาตน้ปีบญัชี  จ านวน 1,621 คน 

 - เขา้ใหม่ระหวา่งปี   จ านวน     56 คน 

 - พน้สภาพสมาชิกระหวา่งปี  จ านวน      54 คน  

 - สมาชิกส้ินปีบญัชี   จ านวน 1,623 คน 

ที่ประชุม:  รับทราบ 

3.2  ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ประจ าปี 2560 
3.2.1  การด าเนินงานทั่วไป 

ตารางแสดงผลการด าเนินงาน 
รายการ                   ปี 2560 2559 2558 

สินทรัพย์รวม 882,220,984 828,864,611 817,517,967 
หนีส้ินรวม 336,173,839 314,834,264 333,930,442 
ทนุรวม 546,047,144 514,030,374 483,587,524 

รายได้รวม 51,184,736 50,519,505 52,902,258 
รายจ่ายรวม 16,578,730 17,326,730 18,763,263 
ก าไรสทุธิ 34,608,515 33,192,775 34,138,994 
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3.2.2  ทุนเรือนหุ้น 
ตารางแสดงทุนเรือนหุน้ 

รายการ                          ปี 2560 2559 2558 
ต้นปีบญัชี(1ต.ค.) 427,034,890 400,935,290 385,285,360 
รับคา่หุ้นระหวา่งปี 37,060,450 33,765,520 31,965,080 
จ่ายคืนคา่หุ้นระหวา่งปี 10,798,230 7,665,920 16,288,150 
สิน้ปีบญัชี(30ก.ย.) 453,297,110 427,034,890 400,935,290 
อตัราดอกเบีย้เงินให้กู้  6.3% 6.3% 6.9%, 6.3% 
อตัราเงินปันผล รอท่ีประชมุใหญ่ฯจดัสรร 5.8 % 6.0% 

 

3.2.3  เงินรับฝาก 
ตารางแสดงการฝาก-ถอน เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 

รายการ                     ปี 2560 2559 2558 
ต้นปีบญัชี(1ต.ค.) 307,246,571 262,719,681 233057821 
ฝากระหวา่งปี 65,725,892 80,048,254 75,642,146 
ถอนระหวา่งปี 41,211,306 35,521,364 45,980,282 
สิน้ปีบญัชี(30ก.ย.) 331,761,157 307,246,571 262,719,681 
จ่ายดอกเบีย้เงินรับฝาก 12,541,478 11,444,911 9,708,570 

 

3.2.4  เงินกู้ยืมมา 

- ไม่มีการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์อ่ืน หรือชุมนุม 

3.2.5  การให้เงินกู้และรับช าระคืนเงินกู้ 
 
รายการ                     ปี 2560 2559 2558 
เงินให้กู้ ต้นปี(1ต.ค,) 
ให้กู้ ระหวา่งปี 
รับช าระคืนระหวา่งปี 
เงินให้กู้สิน้ปี(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 

 

3.2.6  การลงทุนนอกสหกรณ์ 
ตารางแสดงการลงทุนนอกสหกรณ์ 

รายการ                          ปี 2560 2559 2558 
ซือ้หุ้น ชนสท.สิน้ปีบญัชี 
ซือ้หุ้น ชสอ.สิน้ปีบญัชี 
ตัว๋สญัญาใช้เงิน ชสอ.สิน้ปี 
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 
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3.2.7 รายจ่ายประจ าปี 2560 
ตารางแสดงรายจ่ายประจ าปี 2560 

ล ำดับ รำยกำร อนุมตัิ(บำท ) จ่ำยจริง(บำท) 
1 หมวดเงินเดือน 1,672,800 1,658,640 
2 หมวดเงินสมทบ 55,000 55,396 
3 หมวดคา่ตอบแทน 700,600 617,200 
4 หมวดคา่ใช้จา่ย 978,000 869,900 
5 หมวดครุภณัฑ์ 57,000 46,989 
6 หมวดดอกเบีย้จา่ย 12,534,874 12,665,314 
7 หมวดส ารอง 200,000 - 

 รวม 16,198,275 15,913,439 

 

3.2.7  การสวัสดิการแก่สมาชิกและการช่วยเหลือชุมชนสังคม  

ตารางแสดงการใช้จา่ยทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว 

รายการ                                                         ปี 2560 2559 2558 
- ทนุสาธารณประโยชน์ ต้นปี 
           ใช้ไป 
           คงเหลอืปลายปี 

2,209,000 
541,030 

1,667,970 

2,200,000 
682,000 

1,518,000 

1,053,172 
497,930 
555,242 

- ทนุสงเคราะห์สมาชิกหรือครอบครัวถงึแก่กรรม ต้นปี 
           ใช้ไป 
           คงเหลอืปลายปี 

750,000 
559,000 
191,000 

750,000 
458,000 
292,000 

881,000 
626,000 
255,000 

- ทนุช่วยเหลอืผู้ค า้ประกนัเงินกู้สามญั ต้นปี 
           ใช้ไป 
           คงเหลอืปลายปี 

715,847 
251,000 
464,847 

739,354 
268,000 
471,354 

708,899 
262,871 
446,028 

- ทนุเพื่อการศกึษาอบรมทางสหกรณ์ ต้นปี 
           ใช้ไป 
           คงเหลอืปลายปี 

200,000 
95,000 

105,000 

200,000 
94,100 

105,900 

169,690 
42,200 

127,490 

 

3.2.9  การประกันชีวิตกลุ่ม 
คณอก.พิจารณาคัดเลือกบริษัทประกัน ได้ออกประกาศเชิญชวนบริษัทประกันเสนอการประกันชีวิตกลุ่ม

ให้กับสมาชิก เพ่ือเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ และบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้รับประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ในปีบัญชี 2561 
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3.2.10  ระเบียบ ค าสั่ง มติ 
คณก.ด าเนินการชุดที่ 33 ได้ด าเนินงานและด าเนินกิจการ บริหารสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ รวมถึงก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของ ผจก. และ จนท.
สหกรณ์ ในปีบัญชี 2560 คณก.ด าเนินการ ชุดที่ 33 ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ และติดตามงาน ทุก ๆ 
เดือน และมีได้การแก้ไขเพ่ิมเติมปรับปรุงระเบียบ ค าสั่ง มติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกและสหกรณ์ 

ที่ประชุม  :  รับทราบ 

3.3  รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี2560 
น.อ.นฤดม  ศรีสงค์  เลขานุการ  :  ระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญ น.ท.ยอด  แย้มยืนยงค์ ผู้ตรวจสอบ

กิจการ ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

น.ท.ยอด แยม้ยืนยงค์ผูต้รวจสอบกิจการ  :  รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยก์รม
สรรพาวธุทหารอากาศ จ ากดั 

 - การบริหารและการด าเนินงานของสหกรณ์ ฯ เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบั ถูกตอ้งตามกฎหมาย และระเบียบ มติท่ีประชุม 

 - การปฏิบติัการดา้นบญัชี เอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชีไวถู้กตอ้งครบถว้น และการ
บนัทึกบญัชีจดัท าไวเ้รียบร้อยเป็นปัจจุบนั 

 - การติดตามผลแก้ไขปรับปรุง   ให้ด าเนินการแก้ไข ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ ฯ เพื่อไม่ให้ขัดหรือแย้งกับ ข้อบังคับของสหกรณ์ ฉบับใหม่ที่ก าลังจะด าเนินการปรับแก้ไขเพิ่มเติม 

ที่ประชุม  :  รับทราบ 
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หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมสรรพาวธุทหารอากาศ  จ  ากดั 

 วนัท่ี    12    ตุลาคม  2560 

 
เรียน  นายสุนทร  กองรักษเวช 

 หนงัสือรับรองฉบบัน้ีให้ไวเ้พื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออม

ทรัพยก์รมสรรพาวุธทหารอากาศ จ ากดั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เพื่อแสดงความเห็นว่างบ
การเงินดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมสรรพาวธุทหารอากาศ จ ากดั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 

 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบ 
ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีขา้พเจา้ทราบ และคิดว่า
ควรจะเป็นดงัต่อไปน้ี 

 1. งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงรวมถึงการละเวน้การ
แสดงรายการและขอ้มูลต่าง ๆ 

 2. ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปน้ีใหท้่านตรวจสอบครบถว้นแลว้  คือ 

 2.1 บนัทึกทางการบญัชี เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมด 

 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

 3. ไม่มีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจา้หนา้ท่ีของ
สหกรณ์ผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีส าคญัเก่ียวกบัระบบบญัชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 

 4. สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมด ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมี
สาระส าคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

 5. สหกรณ์ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้จากหน่วยราชการอนัมีผลต่องบการเงิน  เพราะมิไดป้ฏิบติัตาม
กฎหมายหรือขอ้บงัคบั ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากรหรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภาย
หนา้ ซ่ึงควรจะไดน้ ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตั้งส ารอง
ค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

 6. รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสม ในงบ
การเงิน 

 6.1 รายการธุรกิจท่ีมีกบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน 
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 6.2 ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเก่ียวกบัภาระผกูพนัเงินฝาก หรือขอ้จ ากดัการใชเ้งินกู ้
 6.3 สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

 7. สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพนัหรือ
ขอ้ผกูมดัใด ๆในสินทรัพยข์องสหกรณ์ เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 8. สหกรณ์ได้บนัทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งท่ีเกิดข้ึนแล้วและอาจ
เกิดข้ึนในภายหน้าไวอ้ย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน เก่ียวกับ
หลกัประกนัทั้งหมดท่ีสหกรณ์ใหแ้ก่บุคคลท่ีสาม  นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน 

 9. นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึน หรือไม่
ปรากฏขอ้เทจ็จริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระส าคญั ซ่ึงตอ้งน ามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (ลงช่ือ) พลอากาศโท  พงษศ์กัด์ิ  เก้ืออรุณ 

                          (พงษศ์กัด์ิ  เก้ืออรุณ) 
 รองประธานกรรมการ ท าการแทน ประธานกรรมการ 

 (ลงช่ือ) นาวาอากาศเอก  วเิชียร    ม่วงยอ้ย 

                                 (วเิชียร   ม่วงยอ้ย) 
 ผูจ้ดัการ 



 
 

10 

4.1  รายงานของผู้สอบบัญชี และงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ปี 2560 
น.อ.นฤดม  ศรีสงค์  เลขานุการ  :  ระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญ น.ส.สุกัญญา  มงคลวรกิจชัย ผู้สอบ

บัญชี ได้รายงานการสอบบัญชีให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
น.ส.สุกัญญา  มงคลวรกิจชัย  ผู้สอบบัญชีผู้แทน บริษัท เอส.เอส.ออดิท จ ากัด:  รายงานผลการตรวจสอบ

บัญชีและแสดงความเห็นต่องบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน โดยเห็นว่างบการเงินข้างต้น ณ 30 ก.ย.60  ผลการด าเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ 

น.อ.นฤดม  ศรีสงค์ เลขานุการ  :  ตามที่ผู้สอบบัญชีได้รายงานผลการสอบบัญชีที่ คณก.ด าเนินการ ได้
จัดท าไปแล้วนั น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงต่อไป 

ที่ประชุม  :  รับทราบและมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงิน
สด ประจ าปี  2560 

4.2  อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี  2560  
น.อ.นฤดม  ศรีสงค์ เลขานุการ  :  คณก.ด าเนินการ ขอเสนอการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 และ

มอบหมายให้ น.อ.วิเชียร  ม่วงย้อย ผจก.เป็นผู้ชี แจงการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 
น.อ.วิเชียร  ม่วงย้อย ผจก.  :  คณก.ด าเนินการ ชุดที่ 33 ได้ประชุมพิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิ ดังนี  

ล าดบั รำยกำร 
ปี60 (ปันผล 5.8,เฉลีย่ 6) ปี59 (ปันผล 5.8,เฉลีย่ 6) 

บาท % บาท % 

1 ทนุส ารองไมน้่อยกวา่10%ของก าไรสทุธิ  4,219,659.50  12.19  4,287,274.22  12.92 

2 คา่บ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย   30,000.00  0.09  10,000.00  0.03 

3 เงินปันผลตามมลูคา่หุ้นท่ีช าระแล้ว 25,165,545.00  72.72  23,696,835.00  71.39 
4 เงินเฉลีย่คืน 2,962,128.00  8.56 2,975,920.00  8.97 

5 โบนสัแก่กรรมการและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 800,000.00  2.31  750,000.00  2.26 

6 ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล  10,000.00  0.03  10,000.00  0.03 

7 ทนุสงเคราะห์สมาชิกหรือครอบครัวถึงแก่กรรม  559,000.00  1.62    458,000.00  1.38 

8 ทนุช่วยเหลอืผู้ค า้ประกนัเงินกู้สามญั   235,153.00  0.68  228,646.00  0.69 

9 ทนุสาธารณประโยชน์ 532,030.00  1.54  682,000.00  2.05 

10 ทนุเพื่อการศกึษาอบรมทางสหกรณ์ 95,000.00  0.27 94,100.00  0.28 

 รวม 34,608,515.51  100.00  33,192,775.22  100.00  

 
*เรียงล าดบัการจดัสรรตาม พรบ.สหกรณ์ ม.60 
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รายการ ปี2560 ปี2559 
หมายเหตอุตัราดอกเบีย้เงินให้กู้  ร้อยละ 6.30 ร้อยละ 6.30 

หกัเงินเฉลีย่คืน ร้อยละ 6.00 ร้อยละ 6.00 
คงเหลอือตัราดอกเบีย้เงินกู้ที่สมาชิกจ่ายจริง ร้อยละ 5.92 ร้อยละ 5.92 

การจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2560 ตามที่เสนอจะมีผลดงันี ้         
1.  เป็นผลประโยชน์แก่สหกรณ์เพื่อความมัน่คง(ข้อ 1และข้อ 6-ข้อ 10) ร้อยละ 16.32 ร้อยละ 17.35 
2.  เป็นของสนันิบาตสหกรณ์เพื่อสง่เสริมกิจการสหกรณ์ (ข้อ 2) ร้อยละ 0.09 ร้อยละ 0.03 
3.  เป็นผลประโยชน์โดยตรงของสมาชิก (ข้อ 3 และข้อ 4) ร้อยละ 81.28 ร้อยละ 80.36 
4.  เป็นบ าเหน็จตอบแทนผลงานแก่กรรมการและ จนท. (ข้อ 5) ร้อยละ 2.31 ร้อยละ 2.26 

 

ที่ประชุม  :  มีมติเป็นเสียงเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี2559 ตามที่ คณก.ด าเนินการ 
เสนอ 

4.3  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ - รายจ่าย  ปีบัญชี  2560 
น.อ.นฤดม  ศรีสงค์ เลขานุการ  :  คณก.ด าเนินการ เสนอประมาณการรายรับรายจ่าย ประจ าปี 2561

และมอบหมายให้ น.อ.วิเชียร  ม่วงย้อย ผจก.  เป็นผู้ชี แจง 
น.อ.วิเชียร  ม่วงย้อย ผจก.  :  คณก.ด าเนินการ ชุดที่ 33 ได้ประชุมพิจารณาจัดท าประมาณการรายรับ

รายจ่าย ของปี 2561 ดังนี  

  



 
 

12 

4.3  ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีบัญชี  2561 

 ประมำณกำรรำยรับ     
1 ดอกเบีย้รับเงินให้กู้                    44,595,326.32 
2 รายได้อ่ืน ๆ                    2,696,460.00 

 รวมรำยรับ                 47,291,786.32 

 ประมำณกำรรำยจ่ำย     
1 เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์                    1,786,560.00 
2 เงินสมทบประกนัสงัคม                         54,000.00 
3 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน                          1,500.00 
4 คา่เบีย้ประชมุ                       183,600.00 
5 คา่ตอบแทนผู้มาช่วยงานสหกรณ์                       222,000.00 
6 คา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ                         48,000.00 
7 คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี                         50,000.00 
8 คา่ตอบแทน จนท.แผนกการเงิน                         30,000.00 
9 คา่ตอบแทนจนท.กองก าลงัพลและแผนกเบีย้หวดับ าเหน็จบ านาญ                       8,000.00 

10 คา่ตอบแทน นธน.บก.สพ.ทอ.                          3,000.00 
11 คา่ตอบแทนท่ีปรึกษาสหกรณ์                         30,000.00 
12 คา่ล่วงเวลา                         50,000.00 
13 คา่ตอบแทน จนท.สารสนเทศ                          4,000.00 
14 คา่วสัดสุ านกังาน                         20,000.00 
15 คา่วสัดคุอมพิวเตอร์                         25,000.00 
16 คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์                         25,000.00 
17 คา่ชดุปฏิบตังิานเจ้าหน้าท่ี                         18,000.00 
18 คา่รับรอง                         20,000.00 
19 คา่ธรรมเนียม                          2,000.00 
20 คา่ซอ่มแซมทรัพย์สิน                         30,000.00 
21 คา่พาหนะ                         30,000.00 
22 เงินบริจาค                         60,000.00 
23 คา่ใช้จ่ายจดัประชมุใหญ่                       690,000.00 
24 คา่ใช้จ่ายเบด็เตล็ด                         50,000.00 
25 คา่ใช้จ่ายตรวจสขุภาพประจ าปีของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์                       15,000.00 
26 คา่ใช้จ่ายด าเนินคดี                         10,000.00 
27 คา่ใช้จ่ายซือ้ครุภณัฑ์ (มว.ครุภณัฑ์)                         90,000.00 
28 ดอกเบีย้จ่ายเงินเบิกเกินบญัชี                          5,000.00 
29 ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ ยืม                       120,000.00 
30 ดอกเบีย้จ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                   11,585,000.00 
31 หมวดส ารองจ่าย                       200,000.00 

 รวมรำยจ่ำย                  15,465,660.00 

 ประมำณกำรก ำไรสุทธิ                 31,826,126.32 

 



 
 

13 

  

ประมำณกำรรำยรับประจ ำปี 2561  

รำยกำร 
ปี 2560 ปี 2561 

หมำยเหตุ 
ประมำณกำร รับจริง ประมำณกำร 

1.  ดอกเบีย้รับเงินให้กู้ 54,551,205.08 49,675,664.94 44,595,326.32 - ลด ดบ.เงินกู้จาก 6.3 % เป็น 6.0 % 

     
2.  รำยได้อ่ืน ๆ     
(1)  ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 5,000.00 8,235.18 5,000.00 - บช.เงินฝากออมทรัพย์กบั ธ.ทหารไทย 

(2)  ดอกเบีย้เงินฝาก สอ.อย. ฯ 30,000.00 823,488.88 300,000.00 - บช.เงินฝากออมทรัพย์พเิศษกบั สอ.อย.ฯ 

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

(4)  ผลตอบแทนการลงทนุ 210,529.40 280,748.95 1,504,960.00 - ลงทนุหุ้นกบัชสอ. และชนสท. 

(5)  คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 5,000.00 3,900.00 3,500.00 -  คา่ธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

(6)  รายได้เบ็ดเตลด็ 5,000.00 3,603.00 3,000.00 
-  คา่ธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษและอื่นๆ 

รวมรำยรับ 54,806,734.48 51,180,627.25 47,291,786.32  
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ประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปี 2561  

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561  

เหตผุลและความจ าเป็น 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

1.  หมวดเงนิเดอืน         
     1.1  เงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1,672,800.00 1,658,640.00 1,786,560.00 - เงินเดือน จนท.สหกรณ์จ านวน  6  คน 

รวม 1,672,800.00 1,658,640.00 1,786,560.00   
2.  หมวดเงนิสมทบ 

 
      

     2.1  เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 54,000.00 54,000.00 54,000.00 - สมทบกองทนุฯอตัรา 5 %ของเงินเดือนจนท.
สหกรณ์ โดยพรบ.ประกนัสงัคมทกุเดือน 

     2.2  เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 1,000.00 1,396.00 1,500.00 - สมทบกองทนุฯอตัรา 0.04 % ของเงินเดือนทัง้ปี
ของ จนท.สหกรณ์ โดย พรบ.เงินทดแทน 

รวม 55,000.00 55,396.00 55,500.00   

3.  หมวดค่ำตอบแทน         
     3.1  เบีย้ประชมุ 195,600.00 156,700.00 183,600.00 - เบีย้ประชมุประจ าเดือน ให้แก่ คณก.,ผู้ เข้าร่วม

ประชมุและ คณอก.ในการประชมุตา่งๆ 

     3.2  ตอบแทนผู้มาช่วยงานสหกรณ์ 252,000.00 237,000.00 222,000.00  - ตอบแทนขรก.ช่วยงานสหกรณ์ 
     3.3  ตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 48,000.00 48,000.00 48,000.00 - ตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
     3.4  ธรรมเนียมสอบบญัชี 50,000.00 48,000.00 50,000.00 - จ้างผู้สอบบญัชีภาคเอกชน ประจ าปี  2560 
     3.5  ตอบแทน จนท.แผนกการเงิน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - ตอบแทน ผกง.สพ.ทอ. สง่หกัหนีส้นิให้สหกรณ์ 
3.6  ตอบแทนกกพ.บก.สพ.ทอ.และ
แผนกเบีย้หวดับ าเหน็จบ านาญ ทอ. 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 - ตอบแทนกกพ.บก.สพ.ทอ. 6,000บาท สง่หกัเงิน 
และแผนกเบีย้หวดับ าเหน็จบ านาญ ทอ. 2,000 
บาท 

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

     3.8  ตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ 
60,000.00 

32,500.00 30,000.00 
- ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุใิห้ค าแนะน าปรึกษา
สหกรณ์ 

     3.9  ลว่งเวลา 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - จ่าย จนท.และ ผู้ช่วยงานสหกรณ์ปฏิบตัิงานนอก
เวลาท างาน อาทิ ปิดงบรายเดือนปิดปีทางบญัชี 
ผู้สอบตรวจบญัชี ค านวณ ดบ.คร่ึงปี และงาน
เร่งดว่นอื่นๆ 

     3.10 ตอบแทนที่ปรึกษาสารสนเทศ 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - ตอบแทน จนท.คอมพวิเตอร์ดแูลระบบ
คอมพิวเตอร์ 

รวม 700,600.00 617,200.00 628,600.00   
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รายการ 
ปี 2560 ปี 2561  

เหตผุลและความจ าเป็น 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

4.  หมวดค่ำใช้จ่ำย         

     4.1  วสัดสุ านกังาน 20,000.00   10,156.99     20,000.00  - คา่ของใช้ส านกังานในสหกรณ์ 

     4.2  วสัดคุอมพิวเตอร์     5,000.00     7,730.00     25,000.00  - คา่วสัดใุช้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

     4.3  เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์   25,000.00  19,468.87    25,000.00  - คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ตา่ง ๆ 
     4.4  ชดุปฏิบตังิานเจ้าหน้าท่ี   18,000.00  18,000.00  18,000.00  - คา่ชดุปฏิบตังิานจนท. 6 คน 
     4.5  รับรอง 20,000.00  18,562.00  20,000.00  - คา่รับรองผู้มาเยือนอาหารวา่งการประชมุ 

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

     4.7  ซอ่มแซมทรัพย์สิน   30,000.00    6,700.00    30,000.00  - ซอ่มบ ารุงครุภณัฑ์และของใช้ส านกังาน 
     4.8  จ้างพาหนะ  30,000.00  30,000.00  30,000.00  - เดนิทางไปซือ้แบบพิมพ์สหกรณ์ ตดิตอ่ธนาคาร 

ไปรษณีย์ ส่งซอ่มคอมพิวฯ ปริน้เตอร์และธุรกรรมอ่ืนๆ 

     4.9  เงินบริจาค 60,000.00  60,000.00  60,000.00  - เพ่ือสนบัสนนุกิจการ สพ.ทอ. 
     4.10 ใช้จ่ายจดัประชมุใหญ่ 690,000.00  656,500.00  690,000.00  - สมนาคณุสมาชิก,ฉลากรางวลั,จ้างท าหนงัสือรายงาน

กิจการประจ าปี ,ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

     4.11  ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 30,000.00  25,510.56    50,000.00  - ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดท่ีไม่ระบรุายการไว้,เล่มข้อบงัคบัใหม่ 

4.12  ตรวจสขุภาพประจ าปีจนท.  15,000.00  15,472.00   15,000.00  -  จนท.สหกรณ์ เข้ารับการตรวจสขุภาพประจ าปี 

     4.13 ใช้จ่ายด าเนินคดี 10,000.00 1,500.00   10,000.00  - การฟ้องร้องด าเนินคดีย่ืนค าขอรับช าระหนีจ้ากศาล 

รวม 978,000.00  869,900.42  995,000.00    

5.  หมวดครุภัณฑ์        

5.1  ครุภณัฑ์ 
  

24,000.00 13,990.00 20,000.00 - ส าหรับจดัซือ้ครุภณัฑ์ใช้ในงานสหกรณ์ อาท ิ
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี ้ตู้ เอกสารเคร่ืองคดิเลข เคร่ืองนบั
ธนบตัร FAX 

5.2  ซอฟแวร์ระบบปฏิบตักิารโปรแกรม 
Window 8.1Pro 

  33,000.00   32,999.00  - - ของเดมิครบอายกุารใช้งาน 

    5.3  สิทธิใช้งานซอฟท์แวร์( Office365 
,Anti-Virus) 

- -    20,000.00  - ของเดมิครบอายกุารใช้งานจ านวน 7 เคร่ือง 

    5.4  จกัรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ110i - -   50,000.00  -ใช้เดนิทางท าธุรกรรมกบัสมาชิกธนาคารและสหกรณ์อ่ืน 

รวม 57,000.00  46,989.00  90,000.00    
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รายการ 
ปี 2560 ปี 2561  

เหตผุลและความจ าเป็น 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

6.  หมวดดอกเบีย้จ่ำย         

      6.1  ดอกเบีย้จ่ายเงินเบิกเกินบญัชี 10,000.00   -   5,000.00  - เบิกเกินบญัชีจากธนาคารกรณีเร่งดว่น 
      6.2  ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมมา 124,874.66 123,835.61  120,000.00  - ช าระดอกเบีย้เงินเจ้าหนีเ้งินกู้สพ.ทอ.

1,700,000บาท,ชสอ. ,ชนสท.หรือแหลง่อื่น
รวมประมาณ 3.5ล้านบาท 

      6.3  ดอกเบีย้จ่ายเงินรับฝาก 
ออมทรัพย์พิเศษ 

12,400,000.00 12,541,478.04 11,585,000.00 - เงินรับฝากประมาณ  331 ล้านบาท
ดอกเบีย้ 3.5%ตอ่ปี 

รวม 12,534,874.66  12,665,313.65  11,710,000.00    
7.  หมวดส ำรอง   200,000.00   -    200,000.00  - ประมาณร้อยละ1ของงบประมาณ

รายจา่ย ส าหรับเป็นคา่ใช้จา่ยที่ไมไ่ด้
คาดหมายไว้หรือคา่ใช้จ่ายหมวดอื่นไม่
เพียงพอ 

รวม 200,000.00  -   200,000.00    

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

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยทำงบญัชีประจ ำปี 2561 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561  

เหตผุลและความจ าเป็น 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

1.  เงินส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 243,777.96    325,400.00   448,013.11  - ส ารองไว้เป็นคา่บ าเหน็จเจ้าหน้าที่
สหกรณ์จ านวน 6 คนหากลาออกจาก
สหกรณ์โดยพรบ.คุ้มครองแรงงาน 

2.  คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์ 10,000.00 22,447.57 35,000.00 - คา่เสือ่มราคาครุภณัฑ์ของสหกรณ์ ตาม
หลกัการบญัชี 

3. หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีเ้งินกู้  929,680.00  364,432.50  400,000.00  
- ระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์ตัง้คา่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู 

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

     
หมำยเหตุ 1.  งบประมาณทัง้หมดขออนมุตัิให้ถวัจา่ยได้ยกเว้นหมวดครุภณัฑ์ 

                 2.  กรณีขึน้ปีงบประมาณใหม ่ขออนมุตัใิช้จ่าย 20 % ของงบด าเนินการปีงบประมาณเดิม เพื่อให้งานประจ าด าเนินการได้ตอ่เนื่อง 
 

ทีป่ระชุม  :  มีมติเป็นเสียงเอกฉันท์ อนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ายปีบัญชี  2561  ตามทีค่ณก.
ด าเนินการ เสนอ 
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4.4  ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค า้ประกนั ประจ าปี 2561  
น.อ.นฤดม  ศรีสงค์  เลขานุการ  :  ส าหรับปีบัญชี2561 คณะกรรมการด าเนินการ เสนอขออนุมัติก าหนด

วงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกันของสหกรณ์ในวงเงิน 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)เท่ากับวงเงินของปีที่ฝาน
มา 

ที่ประชุม  :  มีมติเป็นเสียงเอกฉันท์ เห็นชอบ ก าหนดวงเงินกู้ยิมหรือการค  าประกันของสหกรณ์ ในวงเงิน 
300 ล้านบาท ตามที่ คณก.ด าเนินการ เสนอ 

5.  เร่ือง  การคัดเลือกและการเลือกตั้ง 
5.1คัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจ าปี2561 
น.อ.นฤดม  ศรีสงค์  เลขานุการ  :  มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เสนอ

บริการสอบบัญชี จ านวน 3 รายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จ านวน 1 ราย เป็นผู้สอบบัญชี 
ประจ าปีบัญชี2561 ดังต่อไปนี  

ล าดับ ช่ือ ผู้ช่วยสอบบัญชี(คน) คร้ัง/ปี ค่าธรรมเนียม(บาท) 

1 
นายสรวชิร์  บุญขวญั  
เลขทะเบียน10416 

3-4 3 48,000 

2 
น.ส.วรีณาติรณะประกิจ  
เลขทะเบียน10523 

3-4 3 50,000 

3 
นายเทวญั  วิจิตรปรีดา 
เลขทะเบียน 9817 

3 2-4 45,000 

 

ที่ประชุม  :  ได้ออกเสียงเลือก ล าดับ 1 นายสรวิชร์ บุญขวัญ  ด้วยคะแนนเสียง 3 เสียง  ล าดับ 2 น.ส.
วีรณาติรณะประกิจ  ด้วยคะแนนเสียง 31 เสียง และล าดับ 3 นายเทวัญ  วิจิตรปรีดา  ด้วยคะแนนเสียง170 เสียง  
ผลการวินิจฉัยที่ประชุมมีมติเลือก ล าดับ 1 นายเทวัญ ฯ เป็นผู้สอบบัญชี(ตัวจริง) และล าดับ 2 น.ส.วีรณา ฯ เป็น
ผู้สอบบัญชีส ารอง 

5.2  เรื่อง  เลือกตั งผู้ตรวจสอบกิจการปี2561 
น.อ.นฤดม  ศรีสงค์  เลขานุการ  :  มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 3รายและสมาชิกได้หย่อน

บัตรลงคะแนนเสียงเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีผลการนับคะแนนเรียบร้อยแล้วดังนี  

 หมายเลข  1 พ.อ.อ.รตนกร เขม็เพช็ร์ ได ้ 346 คะแนน 

 หมายเลข  2 น.ท.ยอด แยม้ยนืยงค ์ ได ้ 247 คะแนน 
 หมายเลข  3 พ.อ.อ.บุรินทร์ กาหลง ได ้ 188 คะแนน 

 หมายเลข  4 ร.อ.สุรัตน์  โพธ์ิถวลิ ได ้ 314 คะแนน 

นางณัฐฎาพรรณ  ก าปินันท์  ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  :  ขอทราบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการทั งหมดว่าทุกท่านผ่านการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการแล้วใช่หรือไม่ และมีท่านใดที่เคยเป็นกรรรม
การด าเนินการหรือไม ่
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น.อ.วิเชียร  ม่วงย้อย ผู้จัดการ  :  ผู้สมัครทั ง 4 คน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการมาแล้ว มี
หมายเลข 1ยังคงเป็นกรรมการด าเนินการของปี 2560 และก าลังจะพ้นจากต าแหน่ง 

นางณัฐฎาพรรณ   ก าปินันท์   ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  :  หมายเลข 1 ไม่สามารถเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการได้ เพราะขัดกับ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 ข้อ 8 ผู้
ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี   (2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั น เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์ 

ที่ประชุม  :  รับทราบ และมีมตเิสียงข้างมากให้ หมายเลข 1 เป็นโมฆะ และเลือกหมายเลข 4 หมายเลข 
2 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการตัวจริง และหมายเลข 3 เป็นส ารอง 

5.3  เรื่อง เลือกตั งคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี  2560 

น.อ.นฤดม  ศรีสงค์  เลขานุการ  :  คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 33 ปีบัญชี 2560 ซึ่งต้องพ้นจาก
ต าแหน่ง โดยเหตุออกตามวาระและลาออก ตามข้อบังคับข้อ  75(1),(2)  จ านวน 9 คนจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาเลือกสมาชิกที่สมัครเป็นประธานกรรมการ และกรรมด าเนินการชุดที่ 34 ปีบัญชี2561  แทนผู้ที่พ้นจาก
ต าแหน่ง จ านวน 9 คน ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั งเป็น ประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ฯ จ านวน 
9 ท่านดังนี  
ล าดบั ยศ - ช่ือ ต าแหน่ง ปี61 

1 พลอากาศโทพงษ์ศกัด์ิ เกือ้อรุณ ประธานกรรมการด าเนินการ วาระ2/1ปี 
2 พลอากาศตรีนทัธี พงษ์แตง กรรมการด าเนินการ วาระ1/2ปี 
3 นาวาอากาศเอกนฤดม ศรีสงค์ กรรมการด าเนินการ วาระ2/2ปี 
4 นาวาอากาศตรีณฐัวฒิุ เทพบริสทุธ์ิ กรรมการด าเนินการ วาระ1/2ปี 
5 เรืออากาศตรีปรีชา รอดนชุ กรรมการด าเนินการ วาระ2/2ปี 
6 เรืออากาศตรีด ารงฤทธ์ิ พึง่แย้ม กรรมการด าเนินการ วาระ2/2ปี 
7 เรืออากาศตรีกิตติ ทองสขุ กรรมการด าเนินการ วาระ1/2ปี 
8 พนัจ่าอากาศเอกนพพร ภานมุาตย์ กรรมการด าเนินการ วาระ1/2ปี 
9 เรืออากาศตรีเสนชัย์ ภานมุาตย์ กรรมการด าเนินการ วาระ1/2ปี 

ที่ประชุม  :  มีมติเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกล าดับ 1 เป็นประธานกรรมการ และล าดับ 2 ถึง ล าดับ 9 เป็น
กรรมการด าเนินการ 

6.  เร่ือง พจิารณาแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ 

น.อ.นฤดม  ศรีสงค์  เลขานุการ  :  ด้วยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทอ. จ ากัด พ.ศ.2543 ที่ถือใช้อยู่
ในปัจจุบัน ยังไม่เคยได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
,,พรบ.แก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับ 20) พ.ศ.2557 ,พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2553 ,ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 ,ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่า
ด้วย การจัดชั นคุณภาพลูกหนี เงินกู้ และการเผื่อหนี สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544  ,ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ.2559 และกฎหมาย ระเบียบ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง คณก.ด าเนินการ ชุดที่ 33 ในการประชุม
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ประจ าเดือน ครั งที่ 12/60 ได้มีมติเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้เสนอระเบียบวาระการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ต่อ
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

ที่ประชุม  :  ได้ปรึกษาหารือ และวินิจฉัยลงมตเิสียงเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ โดย
เปลี่ยนแปลงใช้ข้อบังคบัใหม่ ตามที่ คณก.ด าเนินการเสนอ 

7.  เร่ือง  อ่ืน ๆ(ถ้ามี) 

 -ไม่มี 

เลกิประชุมเวลา 1130 

 

(ลงช่ือ)  พล.อ.ท.บุญเอนก ดวงอุไร ประธานในท่ีประชุม 

 (บุญอเนก     ดวงอุไร) 
 ประธานกรรมการ 

 

(ลงช่ือ)  น.อ.นฤดม      ศรีสงค ์ ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 (นฤดม      ศรีสงค)์ 
 เลขานุการ 
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มติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560  เม่ือ 1 พฤศจิกายน 2560  ณ หอประชุม สพ.ทอ. 

ล าดบั รายการ 

1 - รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559 

2 - อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2560 

3 - อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 ตามท่ี คณก.ด าเนินการ  เสนอต่อท่ีประชุม 

4 - อนุมติังบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2561 ตามท่ี คณก.ด าเนินการ เสนอต่อท่ีประชุม 

5 - เห็นชอบใหก้ าหนดวงเงินกูย้มื หรือการค ้าประกนั ปี 2560 ไวไ้ม่เกิน 300 ลา้นบาทเท่ากบัปีท่ีแลว้ 

6 

- เลือกนายเทวญั วิจิตรปรีดา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียนท่ี 9817 เป็นผูส้อบบญัชี ตวัจริง ส าหรับปี
บญัชี 2560 ค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 45,000.-บาทและ นายสรวชิญ ์บุญขวญั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียนท่ี 10416 เป็นผูส้อบบญัชีส ารอง 

7 
- เลือกร.อ.สุรัตน์ โพธ์ิถวลิ และน.ท.ยอด แยม้ยืนยงคเ์ป็นผูต้รวจสอบกิจการ และรับค่าตอบแทน คนละ 2,000.-

บาทต่อเดือน 

8 

- เลือก พล.อ.ท.พงษศ์กัด์ิ เก้ืออรุณ เป็น ประธานกรรมการ และ ,พล.อ.ต.นทัธีพงษแ์ตง ,น.อ.นฤดม  ศรีสงค ์,
น.ต.ณัฐวุฒิ  เทพบริสุทธ์ิ ,ร.ต.ปรีชา รอดนุช ,ร.ต.ด ารงฤทธ์ิ  พึ่งแยม้ ,ร.ต.กิตติ  ทองสุข ,ร.ต.เสนชัย ์ เดชศรี และ 
พ.อ.อ.นพพร  ภานุมาตย ์ เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดท่ี 34 ประจ าปี 2561 

9 - ให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.2543 ตามท่ี คณก.ชุดท่ี 33 เสนอ 
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ระเบียบวาระที่  3 
 
 

เสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 

 
3.1  สมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์  ปี 2561 
3.2  รายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์  ปี 2561  
3.3  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ  ปี 2561 
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3.1 สมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ ปี 2561 
 
 - สมาชิกต้นปีบัญชี (1ต.ค.60)  จ านวน 1,623 คน 
 - สมาชิกสิ นปีบัญชี (30ก.ย.61)  จ านวน 1,642 คน 

- สมัครเข้าใหม่ระหว่างปี   จ านวน     69 คน (คณก. ฯ พิจารณารับทั งหมด) 
 - พ้นสมาชิกภาพระหว่างปี  จ านวน      50 คน  
 
 - เสนอที่ประชุมใหญ่ วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ การสมัครเข้าใหม่และการพ้นสภาพสมาชิก   :  ไม่มีอุทธรณ์ 
 
 

ตารางแสดงจ านวนสมาชิก 

ปี จ านวนสมาชิก(คน) 
2555 1,558 
2556 1,575 
2557 1,576 
2558 1,579 
2559 1,621 
2560 1,623 
2561 1,642 

 
 
 
 
ที่ประชุม.................................................................................................................... .................................................. 
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3.2  รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2561 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ขอรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ 
โดยมีรายละเอียดดังนี  

3.2.1  การด าเนินงานทัว่ไป 
ตารางแสดงผลการด าเนนิงาน 

รายการ                ปี 2561 2560 2559 2558 
สินทรัพย ์ 903,710,078.10  882,220,984 828,864,611 817,517,967 

หนี สิน   329,458,699.27 336,173,839 314,834,264 333,930,442 
ทุน   538,520,141.61 546,047,144 514,030,374 483,587,524 

รายได ้   49,693,004.91 51,184,736 50,519,505 52,902,258 
รายจ่าย     15,443,621.69 16,578,730 17,326,730 18,763,263 

ก าไรสุทธ ิ      34,249,383.22  34,608,515 33,192,775 34,138,994 
 
 3.2.2  ทุนเรือนหุ้น 
                  ทุนเรือนหุ้นเป็นแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ในการด าเนินกิจการ ได้มาจากสมาชิกช าระค่าหุ้นรายเดือนตั งแต่  
แรกเข้าในอัตราที่ก าหนดไว้ สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นไม่ได้แต่อาจงดส่งค่าหุ้นได้ตามข้อบังคับข้อ 5, ข้อ 6 และข้อ 7     
เมื่อสิ นปีบัญชีสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลยกเว้นภาษีเงินได้ ตามข้อบังคับข้อ 27(1) สหกรณ์มีนโยบายให้
ผลตอบแทนทุนเรือนหุ้นในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี ยเงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารพาณิชย์แต่ไม่เกินอัตราที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตารางแสดงทุนเรือนหุ้น 

รายการ                   ป ี 2561 2560 2559 2558 
ยอดยกมา 453,297,110 427,034,890 400,935,290 385,285,360 
รับค่าหุ้นระหว่างป ี 36,067,640.00 37,060,450 33,765,520 31,965,080 
จ่ายคืนค่าหุ้นระหว่างปี    13,001,750.00       10,798,230 7,665,920 16,288,150 
ณ สิ นปบีัญช ี 476,363,000.00  453,297,110 427,034,890 400,935,290 
อัตราดอกเบี ยเงินให้กู้ 6.0 % 6.3% 6.3% 6.9%, 6.3% 
อัตราเงินปันผล         รอจัดสรร 5.8 % 5.8 % 6.0% 
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  3.2.3  เงินรับฝาก 
เงินรับฝากเปน็อีกแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ ได้มาจากการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษจาก

สมาชิกตามข้อบังคับข้อ 9 ซึ่งผูฝ้ากจะได้รับอัตราดอกเบี ยเงินฝากที่สูงกว่าการฝากกับสถาบนัการเงินอ่ืน และ
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ดังนั นสหกรณ์จึงมีนโยบายสนบัสนุนให้สมาชิกฝากเงินกบัสหกรณ์ 

 
ตารางแสดงการฝาก-ถอน เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 

รายการ                  ป ี 2561 2560 2559 2558 
ยอดยกมา 331,761,157                      307,246,571 262,719,681 233057821 
รับฝากระหว่างป ี 32,433,753.57 65,725,892 80,048,254 75,642,146 
ถอนระหว่างป ี 39,683,505.78   41,211,306 35,521,364 45,980,282 
ณ สิ นปบีัญช ี 324,511,405.19 331,761,157 307,246,571 262,719,681 
จ่ายดอกเบี ยเงินรับฝาก 11,217,577.71   12,541,478 11,444,911 9,708,570 

 
 
 3.2.4  เงินกู้ยืมมา 

สหกรณ์แสวงหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี ยต่ ามาท าธุรกรรมตามความจ าเปน็ 
 

ตารางแสดงการกู้ยืมเงินมา 

ปี แหล่งกู้ยืม จ านวน (ลา้นบาท) ดอกเบี ย หมายเหตุ 
2556 ชสอ. 170 4.95% 1 ต.ค.55 – 31 ธ.ค.65 
2557 
2557 

ชสอ. 
สอ.จุฬา ฯ 

- 
30 

5.25% 
5.50% 

 
29 พ.ย.56 – 30 เม.ย.58 

2558 
2558 

ชสอ. 
ชนสท. 

- 
- 

5.15% 
5.00% 

- 

2559 สอ.บก.ทอ. 24 4.70% - 
2560 - - - - 
2561 - - - - 

 
3.2.5  การให้เงินกู้ 

3.2.5.1  ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินดังนี  

1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ให้กู้ในกรณีมีความจ าเปน็รีบด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉิน ไม่ให้กู้เพื่อการ
สุรุ่ยสุร่ายหรือเก็งก าไร ให้กู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของอัตราเงินเดือนไม่เกิน 50,000.- บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 12 งวด ไม่ต้องมผีู้
ค  าประกันและไม่มีการผ่อนเวลา จะต้องมีเงินได้เหลือสุทธิหลังหักช าระหนี แล้วไมน่้อยกว่า 1,000.- บาท  

2)  เงินกู้สามัญ  ให้กู้ในกรณีมีความจ าเป็นส าหรับใช้จ่ายหรือมีประโยชน์ตามแผน เช่น เพื่อ
ซ่อมแซมบ้าน, เพื่อลงทุน เป็นตน้ ไม่ให้กู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือเก็งก าไร จ านวนเงินที่กูไ้ด้ไม่เกิน 70 เท่าของอัตรา
เงินเดือนหรือไม่เกิน 1,500,000.- บาท ผ่อนช าระงวดสดุท้ายกอ่นเกษียณอายุราชการและไม่เกิน 180 งวด ผ่อนช าระหนี 
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มาแล้ว 6 งวด สามารถกู้ทับได้ โดยมีสมาชิกค  าประกันหรือใช้หุ้นค  าประกนั หรือเงินฝากออมทรัพย์ค  าประกัน และจะต้อง
มีเงินได้เหลือสุทธิหลังหักช าระหนี แล้วไม่น้อยกวา่ 1,000.- บาท  

3.2.5.2  ให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ   
   สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงนิดังนี  

1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ให้กู้ในกรณีมีความจ าเปน็รีบด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉิน ไม่ให้กู้เพื่อการ
สุรุ่ยสุร่ายหรือเก็งก าไร ให้กู้ได้ไม่เกิน 20,000.- บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 10 งวด 

2)  เงินกู้สามัญให้กู้ในกรณีมีความจ าเปน็ส าหรับใช้จ่ายหรือมีประโยชน์ตามแผน เชน่ เพื่อ
ซ่อมแซมบ้าน, เพื่อลงทุน เป็นตน้ ไม่ให้กู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือเก็งก าไร จ านวนเงินที่กูไ้ด้ไม่เกิน 300,000.-บาท และไม่
เกิน 48 งวด ผ่อนช าระหนี มาแล้ว 6 งวด สามารถกู้ทับได้ โดยมีสมาชิกค  าประกันหรือใช้หุ้นค  าประกัน หรือเงินฝากออม
ทรัพย์ค  าประกัน และจะต้องมีเงินได้เหลือสุทธิหลงัหักช าระหนี แล้วไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท 

 
ตารางแสดงการจ่ายเงนิกู้แก่สมาชิกและการรับช าระคืน 

รายการ                   ป ี 2561 2560 2559 2558 
ยอดยกมา 782,374,146 790,597,175 795,394,080 791,096,167 
ให้กู้ระหว่างปี 628,456,000 582,248,300 571,452,300 556,863,500 
รับช าระคนืระหว่างป ี 633,538,881 590,471,029 576,249,204 552,565,587 
เงินให้กู ้ณ สิ นปีบญัช ี 777,291,265 782,374,146 790,597,175 795,394,080 

 
ตารางแสดงอัตราดอกเบี ยเงินกู ้

รายการ                    ป ี 2561 2559-2560 2558 2557-2554 2553 

ดอกเบี ยเงินให้กู้ 6.0% 6.3% 6.3%, 6.9% 6.9% 6.9%, 7.2% 
 
 

3.2.6  การลงทุนนอกสหกรณ์   
สหกรณ์ได้น าเงนิของสหกรณ์ลงทุนในขอบเขตมาตรา 62(5) พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ดังนี  

  
ตารางแสดงการลงทุนนอกสหกรณ์ 

รายการ                ป ี 2561 2560 
ซื อหุ้น/ฝาก ชนสท. 9,000,000 4,000,000 
ซื อหุ้น/ฝาก ชสอ. 54,120,000 22,120,000 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ชสอ. - - 

ฝาก สอ.อย. 19,476,350 28,321,441 

ฝาก สอ.บน.6 23,280,385 22,000,000.00 
ผลตอบแทน 1,031781 253,498 
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3.2.7 รายจ่าย 
ประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 ที่ประชุมใหญ่ พิจารณาอนุมตัิงบประมาณไว้เป็น  จ านวนเงนิ  

15,465,660.00  บาท ทั งนี ให้ถัวเฉลี่ยได้ทุกหมวดรายจา่ย ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์  ตามหมวดรายจ่าย ดังนี  
ตารางแสดงรายจา่ยประจ าปี 2561 

ล าดับ รายการ ประมาณการ(บาท ) จ่ายจริง(บาท) 
1 หมวดเงินเดือน 1,786,560 1,794,780 
2 หมวดเงินสมทบ 55,500 55,496 
3 หมวดค่าตอบแทน 628,600 619,000 

4 หมวดค่าใช้จ่าย 995,000 923,304 

5 หมวดครุภัณฑ์ 90,000 53,998 

6 หมวดดอกเบี ยจ่าย 11,710,000 11,328,077 
7 หมวดส ารอง 200,000 -    

 รวม 15,465,660   14,774,657 

 
 

3.2.8  การสวัสดิการแก่สมาชิกและการช่วยเหลือชุมชนสงัคม  
สหกรณ์ได้รับทุนส าหรับจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวจากการจัดสรรก าไรสุทธิ 

ตามอ านาจที่กฎหมาย ให้สหกรณ์กระท าได้ในมาตรา 46(2) แหง่ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และตามข้อบังคับข้อ 27(5) 
 

ตารางแสดงการใช้จา่ยทุนเพื่อสวัสดิการของสมาชิก และชว่ยเหลือสาธารณประโยชน์ 
รายการ                                                ปี 2561 2560 2559 2558 

- ทุนสาธารณประโยชน ์ 633,500 541,030 682,000 497,930 

- ทุนสงเคราะห์สมาชิกหรือครอบครัวถึงแก่กรรม 748,000 559,000 458,000 626,000 

- ทุนช่วยเหลือผู้ค  าประกันเงนิกู้สามัญ 156,730 251,000 268,000 262,871 
- ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 96,990 95,000 94,100 42,200 

 
 
         3.2.9  การประกันชีวิตกลุ่ม 
                 คณอก.พิจารณาคัดเลือกบริษัทประกัน ได้ออกประกาศเชิญชวนบริษัทประกันเสนอการประกันชวีิตกลุ่ม
ให้กับสมาชิก เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ และบริษทักรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้รับประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ในปีบัญชี 2561 
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3.2.10  ระเบียบ ค าสั่ง มต ิ

คณก.ด าเนินการชุดที่ 34 ได้ด าเนินงานและด าเนินกิจการ บริหารสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 

และค าสัง่ของสหกรณ์ รวมถึงก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบตัิงานของ ผจก. และ จนท.สหกรณ์ 

 ในปีบัญชี 2561 คณก.ด าเนินการ ชุดที่ 34 ไดป้ระชุมเพื่อพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ และติดตามงาน ทุก ๆ เดือน และได้มี

การแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงระเบยีบ ค าสัง่ มติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดกับสมาชิกและสหกรณ์ 

ที่ประชุม  :  …………………………………………………………………………………………………………… 
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3.3  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ปี2561 
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ระเบียบวาระที่  4 
 
 

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1  รายงานผู้สอบบัญชี และงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน  
      งบกระแสเงินสด ประจ าปี 2561 

4.2  การจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี 2561 

4.3  ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปบีัญชี 2562 

4.4  ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกัน ปี 2562 
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4.1  รายงานผู้สอบบัญชี และงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน  
      งบกระแสเงินสด ประจ าปี  2561
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40 



 
 

41 



 
 

42 

  



 
 

43 

 



 
 

44 

  



 
 

45 

4.2  การจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี  2561 

จัดสรรตามข้อบังคับ  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ ากัด  ข้อ  27 
 

ล าดับ รายการ 
ปี61 

(ดบ.6.0,ปันผล5.6,เฉลี่ย6) 
ปี60 

(ดบ.6.3,ปันผล5.8,เฉลี่ย6) 

บาท % บาท % 

1 ทุนส ารองไม่น้อยกว่า10% ของก าไรสุทธิ 3,615,908.54 10.55 4,219,659.51 12.19 

2 ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.09 30,000.00 0.09 

3 เงินปันผลตามมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 25,558,963.17 74.63 25,165,545.00 72.72 

4 เงินเฉลี่ยคืน 2,799,291.51 8.17 2,962,128.00 8.56 

5 โบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 800,000.00 2.34 800,000.00 2.31 

6 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 10,000.00 0.03 10,000.00 0.03 

7 ทุนสงเคราะห์สมาชิกหรือครอบครัวถึงแก่กรรม 748,000.00 2.18 559,000.00 1.61 

8 ทุนช่วยเหลือผู้ค  าประกันเงินกู้สามัญ 156,730.00 0.46 235,153.00 0.68 

9 ทุนสาธารณประโยชน์ 433,500.00 1.27 532,030.00 1.54 

10 ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 96,990.00 0.28 95,000.00 0.27 

 รวม 34,249,383.22 100.00 34,608,515.51 100.00 
 
 

รายการ ปี2561 ปี2560 

หมายเหตุ   อัตราดอกเบี ยเงินให้กู้ ร้อยละ 6.00 ร้อยละ 6.30 

หักเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 6.00 ร้อยละ 6.00 
คงเหลืออัตราดอกเบี ยเงินกู้ที่สมาชิกจ่ายจริง ร้อยละ 5.64 ร้อยละ 5.92 

การจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี          
1.  เป็นผลประโยชน์แก่สหกรณ์เพื่อความมั่นคง(ข้อ 1และข้อ 6-ข้อ 10) ร้อยละ 14.77 ร้อยละ 16.32 

2.  เป็นของสันนบิาตสหกรณ์เพื่อส่งเสริมกิจการสหกรณ์ (ข้อ 2) ร้อยละ 0.09 ร้อยละ 0.09 

3.  เป็นผลประโยชน์โดยตรงของสมาชิก (ข้อ 3 และข้อ 4) ร้อยละ 82.80 ร้อยละ 81.28 

4.  เป็นบ าเหน็จตอบแทนผลงานแก่กรรมการและ จนท. (ข้อ 5) ร้อยละ 2.34 ร้อยละ 2.31 
 
 
 
 
มติที่ประชุม..................................................................................................................................................................... 
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4.3  ประมาณการ รายรับ - รายจ่าย  ปีบัญชี  2562  

ประมาณการรายรับ
1 ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 46,381,928.10               

2 รายได้อ่ืน ๆ 2,770,068.88                
รวมรายรับ 49,151,996.98             

ประมาณการรายจ่าย
1 เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,982,820.00                
2 เงินสมทบประกันสังคม 54,000.00                     
3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,500.00                      
4 ค่าเบ้ียประชุม 183,600.00                   
5 ค่าตอบแทนผู้มาช่วยงานสหกรณ์ 222,000.00                   
6 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 48,000.00                     
7 ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี 50,000.00                     
8 ค่าตอบแทน จนท.แผนกการเงิน 30,000.00                     
9 ค่าตอบแทน จนท.กองก าลังพลและแผนกเบ้ียหวัดบ าเหน็จบ านาญ 8,000.00                      
10 ค่าตอบแทน นธน.บก.สพ.ทอ. 3,000.00                      
11 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาสหกรณ์ 36,000.00                     
12 ค่าล่วงเวลา 50,000.00                     
13 ค่าตอบแทน จนท.สารสนเทศ 4,000.00                      
14 ค่าวัสดุส านักงาน 30,000.00                     
15 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000.00                     
16 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 25,000.00                     
17 ค่าชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 18,000.00                     
18 ค่ารับรอง 20,000.00                     
19 ค่าธรรมเนียม 3,000.00                      
20 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 30,000.00                     
21 ค่าพาหนะ 30,000.00                     
22 เงินบริจาค 60,000.00                     
23 ค่าใช้จ่ายจัดประชุมใหญ่ 690,000.00                   
24 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 30,000.00                     
25 ค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพประจ าปีของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 15,000.00                     
26 ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี 10,000.00                     
27 ค่าใช้จ่ายซ้ือครุภัณฑ์ (มว.ครุภัณฑ์) 60,000.00                     
28 ดอกเบ้ียจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 5,000.00                      
29 ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืม 110,500.00                   
30 ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 10,579,120.67               
31 หมวดส ารองจ่าย 200,000.00                   

รวมรายจ่าย 14,613,540.67              
ประมาณการก าไร สุทธิ 34,538,456.32             

มติท่ีประชุม.....................................................................................................
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ประมาณการ รายรับประจ าปี 2562 
 

รายการ 
 ปี 2561   ปี 2562  

หมายเหตุ 
ประมาณการ รับจริง ประมาณการ 

 1. ดอกเบี ยรับเงินให้กู้     44,595,326.32 46,936,647.87 46,381,928.10 - อัตรา ดบ.เงินให้กู้ 6.0 % 

 2. รายได้อื่น ๆ  
   

  

 (1)  ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร  5,000.00 13,392.03 5,000.00 - บช.เงินฝากออมทรัพย์กับ ธ.ทหารไทย 

 (2)  ดอกเบี ยเงินฝาก สอ.อย. จ ากัด  300,000.00 611,592.55 681,672.50 - บช.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษกับ สอ.อย. ฯ 

 (3)  ดอกเบี ยเงินฝาก สอ.บน.6 จ ากัด  880,000.00 895,399.45 873,014.47 - บช.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษกับ สอ.บน6. ฯ 

 (4)  ดอกเบี ยเงินฝาก ชสอ.  - 195,341.09 175,000.00 - บช.เงินฝากออมทรัพย์ 

 (5)  ผลตอบแทนการลงทุน  1,504,960.00 1,227,123.01 1,031,781.92 - ลงทุนหุ้นกับ ชสอ.5.8,5.3 และชนสท. 

 (6)  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  3,500.00 4,300.00 3,500.00 - ค่าธรรมเนยีมแรกเข้าเป็นสมาชกิสหกรณ ์

 (7)  รายได้เบ็ดเตล็ด  3,000.00 50.00 100.00 - ค่าสมุดคู่ฝากสูญหายและอื่น ๆ 

รวมรายรับ 47,291,786.32 49,883,846.00 49,151,996.98   
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ประมาณการ รายจ่าย ประจ าปี 2562 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

1.  หมวดเงินเดือน         

1.1  เงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ ์ 1,786,560.00 1,794,780.00 1,982,820.00 - เงินเดือน จนท.สหกรณ์  จ านวน  6  คน 

รวม 1,786,560.00 1,794,780.00 1,982,820.00   

2.  หมวดเงินสมทบ        
2.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 54,000.00 54,000.00 54,000.00 -  สมทบเข้ากองทุนฯทุกเดือนในอัตรา 5 %

ของเงินเดือนจนท.สหกรณ์ โดยพรบ.
ประกันสังคม 

2.2  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,500.00 1,496.00 1,500.00 -  สมทบเข้ากองทุนฯปีละครั งในอัตรา 0.04 
%ของ เงินเดือนทั งปีของ จนท.สหกรณ์ โดย 
พรบ.เงินทดแทน 

รวม 55,500.00 55,496.00 55,500.00   

3.  หมวดค่าตอบแทน         
3.1  เบี ยประชุม 183,600.00 152,000.00 183,600.00 - เบี ยประชุมประจ าเดือน ให้แก่ คณก.,

ผู้เข้าร่วมประชุมและ คณอก.ในการประชุม 

3.2  ตอบแทนผู้มาช่วยงานสหกรณ ์ 222,000.00 222,000.00 222,000.00  - ตอบแทน ขรก.ช่วยงานสหกรณ ์  

3.3  ตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 48,000.00 48,000.00 48,000.00 - ตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 

3.4  ธรรมเนียมสอบบัญช ี 50,000.00 45,000.00 50,000.00 - จ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจ าปี  2560 

3.5  ตอบแทน จนท.แผนกการเงิน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - ตอบแทน ผกง.สพ.ทอ. ส่งหักหนี สินสหกรณ ์
3.6  ตอบแทน กกพ.บก.สพ.ทอ.และ 

     แผนกเบี ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ ทอ. 
8,000.00 8,000.00 8,000.00 - ตอบแทน กกพ.บก.สพ.ทอ.(6,000บ.) และ

แผนกเบี ยหวดับ าเหน็จบ านาญ ทอ.(2,000บ.) 

3.7  ตอบแทนท่ีปรึกษากฏหมาย 3,000.00 30,00.00 3,000.00 - ตอบแทน นธน.บก.สพ.ทอ. (นิติกร) 

3.8  ตอบแทนท่ีปรึกษาสหกรณ ์ 30,000.00 30,000.00 36,000.00 - ตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าแนะน าปรึกษา 
3.9  ล่วงเวลา 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - จ่าย จนท.และ ผู้ช่วยงานสหกรณ์ปฏิบัติงาน

นอกเวลาท างาน อาทิ ปิดงบรายเดือน ปิดบัญชี 
ค านวณ ดบ.ครึ่งปี และงานเร่งด่วนอื่นๆ 

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

รวม 28,600.00 619,000.00 34,600.00   
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รายการ 
ปี 2561 ปี 2562  

เหตุผลและความจ าเป็น 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

4.  หมวดค่าใช้จ่าย         

     4.1  วัสดุส านักงาน 20,000.00 4,893.00 30,000.00 - ค่าของใช้ส านักงานในสหกรณ ์

     4.2  วัสดุคอมพิวเตอร ์ 25,000.00 32,231.00 25,000.00 - ค่าวัสดุใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร ์

     4.3  เครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 25,000.00 9,963.92 25,000.00 - ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
     4.4  ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 18,000.00 18,000.00 18,000.00 - ค่าชุดปฏิบัติงานจนท. 6 คน 
     4.5  รับรอง 20,000.00 18,241.50 20,000.00 - ค่ารับรองผู้มาเยือนอาหารวา่งการประชุม 

     4.6  ธรรมเนียม 2,000.00 2,750.00 3,000.00 - ค่าธรรมเนยีมธนาคาร เช็ค อากร ฯลฯ 

     4.7  ซ่อมแซมทรัพย์สิน 30,000.00 28,562.00 30,000.00 - ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์และของใช้ส านักงาน 
     4.8  จ้างพาหนะ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - เดินทางไปซื อแบบพิมพ์สหกรณ์ ติดต่อธนาคาร 

ไปรษณีย์ ส่งซ่อมคอมพิวฯ ปริ นเตอร์และธรุกรรมอื่นๆ 

     4.9  เงินบริจาค 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - เพื่อสนับสนุนกิจการ สพ.ทอ. 
     4.10  ใช้จ่ายจัดประชุมใหญ ่ 690,000.00 678,900.00 690,000.00 - สมนาคุณสมาชิก,ฉลากรางวัล,จา้งท าหนังสือรายงาน

กิจการประจ าปี ,ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

     4.11  ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 50,000.00 25,643.49 30,000.00 - ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ไม่ระบุรายการไว้,เลม่ข้อบังคับใหม ่

     4.12  ตรวจสุขภาพประจ าปีจนท. 15,000.00 14,120.00 15,000.00 -  จนท.สหกรณ์ เข้ารับการตรวจสขุภาพประจ าป ี
     4.13  ใช้จ่ายด าเนินคด ี 10,000.00 - 10,000.00 - การฟ้องร้องด าเนินคดียื่นค าขอรบัช าระหนี จากศาล 

รวม 995,000.00 923,304.91 986,000.00  
5.  หมวดครุภัณฑ์        

5.1 ครุภัณฑ ์ 20,000.00  - 20,000.00 - ส าหรับจัดซื อครุภัณฑ์ใช้ในงานสหกรณ์ อาทิ คอมพิวเตอร์
โต๊ะ เก้าอี  ตู้เอกสารเครื่องคิดเลข เครื่องนับธนบัตร FAX 

5.2 ซอฟแวร์ Office 365 ,Anti-Virus 20,000.00 10,998.57 - - ของเดิมครบอายุการใช้งาน 

5.3 จักรยานยนตฮ์อนด้าเวฟ 110i 50,000.00 43,000.00 - -ใช้เดินทางท าธุรกรรมกับสมาชิก ธนาคารและสหกรณ์อื่น 
5.4 Tablet ขนาด 10 นิ ว - - 40,000.00 -ธุรกรรม TMB Business Click 

รวม 90,000.00 53,998.57 60,000.00   
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รายการ 
ปี 2561  ปี 2562  

เหตุผลและความจ าเป็น 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

6.  หมวดดอกเบี ยจ่าย         

6.1  ดอกเบี ยจ่ายเงินเบิกเกินบญัชี 5,000.00 - 5,000.00 - เบิกเกินบัญชีจากธนาคารกรณเีรง่ด่วน 
6.2  ดอกเบี ยจ่ายเงินกู้ยืมมา 120,000.00 110,500.00 110,500.00 - ช าระดอกเบี ยเงินเจ้าหนี เงินกู้สพ.ทอ.

1,700,000บาท 
6.3  ดอกเบี ยจ่ายเงินรับฝากออม

ทรัพย์พิเศษ 
11,585,000.00 11,217,577.71 10,579,120.67 - เงินรับฝากอัตราดอกเบี ย 3.25%ต่อป ี

รวม 11,710,000.00  11,328,077.71 10,694,620.67   
7.  หมวดส ารอง 200,000.00 - 200,000.00 - ประมาณร้อยละ1ของงบประมาณรายจ่าย 

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดหมายไว้ 
หรือค่าใช้จ่ายหมวดอื่นไมเ่พียงพอ 

รวม 200,000.00 - 200,000.00   

รวมทั งสิ น 15,465,660.00 14,774,657.19 4,613,540.67  

     

ประมาณการค่าใช้จ่ายทางบัญชีประจ าปี 2562 

รายการ 
ปี 2561  ปี 2562  

เหตุผลและความจ าเป็น 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

1.  เงินส ารองบ าเหน็จเจา้หน้าท่ี 448,013.11 527,770.00 506,620.00 - ส ารองไว้เป็นค่าบ าเหน็จ จนท.สหกรณ์ 
จ านวน 6 คน โดยพรบ.คุ้มครองแรงงาน 

2.  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย ์ 35,000.00 23,453.00 35,000.00 - ค่าเสื่อมราคาครภุัณฑ์ของสหกรณ์ ตาม
หลักการบญัชี 

3. หนี สงสัยจะสูญ-ลูกหนี เงินกู ้ 400,000.00 187,741.50 400,000.00 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ตั งค่าเผื่อหนี 
สงสัยจะสญู 

รวมทั งสิ น 883,013.11 3,392,764.50 941,620.00   

     

หมายเหตุ    1.  งบประมาณทั งหมดขออนุมัติให้ถัวจ่ายได้  ยกเว้นหมวดครภุัณฑ ์

     2.  กรณีขึ นปีงบประมาณใหม ่ขออนุมัติใช้จ่าย 20 % ของงบด าเนินการปีงบประมาณเดมิ เพื่อให้งานประจ าด าเนินการไดต้่อเนื่อง 
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4.4  ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกัน ประจ าปี 2562  
 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ ข้อ 17 ก าหนดว่า " วงเงินกู้ยืม ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการ
ค  าประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ได้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี  ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมส าหรับ           
ปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมส าหรับปีที่ผ่านมาไปพลางก่อน " 
 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ได้ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกันไว้ไม่เกิน 300 ล้านบาท 
 คณะกรรมการด าเนินการ ฯ เสนอขออนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกันของสหกรณ์ในวงเงิน 
300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา 
 (สหกรณ์ สามารถกู้ยืมได้สูงสุดไม่เกิน 573 ล้านบาท) 
 
 
มติที่ประชุม  :  .............................................................................................................................. ........... 
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ระเบียบวาระที่  5 
 
 

การคัดเลือกและเลือกตั ง 
  

5.1  คัดเลือกผู้สอบบัญช ี
5.2  เลือกตั งผู้ตรวจสอบกิจการ 
5.3  เลือกตั งกรรมการด าเนินการ 
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5.1 คัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชปีระจ าปี  2562 
 

 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ ข้อ 24 ก าหนดว่า "การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์นั นต้องได้รับ 
การตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั ง" 
 
 ปีบัญชี 2562 มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เสนอบริการสอบบัญชี จ านวน 
2 รายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จ านวน 1 ราย เป็นผู้สอบบัญชี ตัวจริง และท่ีเหลือเป็นผู้สอบ
บัญชี ตัวส ารอง ประจ าปีบัญชี 2562 จากบัญชีรายชื่อผู้ยื่นเสนอบริการดังต่อไปนี  
 

ล าดับ ชื่อ 
ผู้ช่วย 

สอบบัญชี(คน) 
ครั ง/
ปี 

ข้อมูลอ่ืน 
ค่าธรรมเนียม 

1 นางสุกัญญา  รูปสูง 
เลขทะเบียน  
 

ไม่น้อยกว่า 2 3-4 

-รับงานสอบบัญชีไม่เกินก าหนด 
-มีคุณสมบัตติามประกาศฯ 
-วุฒิ ป.ตรี และ โท สาขาการบญัชี 
-เคยตรวจสอบ สอ.พธ.ทอ. ,สอ.สอ.ทอ.    
 สอ.ขรก.กรมวเิทศสหการ สอ.องค์การฯลฯ  

45,000 

2 
น.ส.วิไลพร  นิสสัยดี 
เลขทะเบียน  

ไม่น้อยกว่า 3 4 
-รับงานสอบบัญชีไม่เกินก าหนด 
-มีคุณสมบัตติามประกาศฯ 45,000 

 
 

มติที่ประชุม  :  ............................................................................................................................... ......... 
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5.2 เลอืกตั งผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี  2562  
 - พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั งจาก
สมาชิก หรือบุคคลภายนอก เพ่ือด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  
    จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ข้อ 12 จ านวนผู้
ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้มีจ านวนไม่เกินห้าคน 
 
 ในปีบัญชี 2562 มีผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหาร
อากาศ จ ากัด จ านวน  2  คน โดยมีรายชื่อผู้สมัคร ดังนี  
 

 หมายเลข  1 น.ท.ยอด แย้มยืนยงค์ 
 หมายเลข  2 ร.อ.สุรัตน์  โพธิ์ถวิล  
 
 
 
มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................. 
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5.3  เลือกตั งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2562 

 

 - พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืน อีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั งจากสมาชิก  

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 34 ปีบัญชี 2561  ซึ่งต้องพ้นจากต าแหน่ง โดยออกตามวาระและลาออก 
ตามข้อบังคับข้อ  75(1),(2)  จ านวน 7 คน 
 

ตาราง  รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 พ้นจากต าแหน่ง 

ล าดับ ยศ - ชื่อ ต าแหน่ง เหตุพ้นจากต าแหน่ง 

1 พล.อ.ท. พงษ์ศักดิ์ เกื ออรุณ ประธานกรรมการ ครบ 2 วาระ 

2 พล.อ.ต. ไชยวัฒน ์ กาศโอสถ กรรมการด าเนินการ ครบ 1 วาระ 
3 พล.อ.ต.สมสันต ์ บุรีชัย กรรมการด าเนินการ ครบ 1 วาระ 

4 ร.ท.พจวิน พรเบ็ญจา กรรมการด าเนินการ ครบวาระ 1 วาระ 
5 ร.ท.ศักดา บุญเย็น กรรมการด าเนินการ ครบวาระ 1 วาระ 

6 ร.ท.นิรุตร ์ ประทุมมา กรรมการด าเนินการ ครบวาระ 1 วาระ 
7 นางภัทรวด ี จันทร์แพทย์รักษ ์ กรรมการด าเนินการ ครบวาระ 2 วาระ 

 

ผู้สมัครเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ ากัด ชุดที่ 35 ปีบัญชี 
2562  แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง จ านวน 7 คน ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั งเป็น กรรมการด าเนินการ ฯ จ านวน 
7 ท่าน ดังนี จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือก 

ล าดับ ยศ - ชื่อ ต าแหน่ง วาะการด ารงต าแหน่ง ป ี62 

1 พล.อ.ต.นัทธี พงษ์แตง ประธานกรรมการด าเนินการ วาระ 1/2ป ี

2 พล.อ.ต.พงษ์อ านาจ ผ่านภพ กรรมการด าเนินการ วาระ1/1ป ี
3 น.อ.เอนก นนทวงษ ์ กรรมการด าเนินการ วาระ1/1ป ี

4 น.อ.อดิเรก สุวคนธ ์ กรรมการด าเนินการ วาระ1/1ป ี
5 ร.ท.พจวิน พรเบ็ญจา กรรมการด าเนินการ วาระ2/1ป ี

6 ร.ท.ศักดา บุญเย็น กรรมการด าเนินการ วาระ2/1ป ี
7 ร.ท.นิรุตร ์ ประทุมมา กรรมการด าเนินการ วาระ2/1ป ี

8 ร.ต.จีรวัฒน์ เสมาเพ็ชร กรรมการด าเนินการ วาระ1/1ป ี
 

มติที่ประชุม  :  ...................................................................................................................................... ................... 
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ระเบียบวาระที่  6 
 
 

เรื่องอื่น ๆ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์  สพ.ทอ. จ ากัด 
 

คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี  34  ประจ าปี  2561 
 

1 พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์ เกื ออรุณ 

2 พล.อ.ต.ไชยวัฒน์ กาศโอสถ 

3 พล.อ.ต.นัทธี พงษ์แตง 

4 พล.อ.ต.สมสันต์ บุรีชัย 

5 น.อ.นฤดม ศรีสงค์ 

6 น.ต.ณัฐวุฒ ิ เทพบริสุทธิ์ 

7 ร.ท.พจวิน พรเบ็ญจา 

8 นางภัทรวดี จันทร์แพทย์รักษ์ 

9 ร.ต.ปรีชา รอดนุช 

10 ร.ท.ศักดา บุญเย็น 

11 ร.ต.กิตต ิ ทองสุข 

12 ร.ต.เสนัชย ์ เดชศรี 

13 พ.อ.อ.นพพร ภานุมาตย์ 

14 ร.ต.ด ารงฤทธิ์ พ่ึงแย้ม 

15 ร.ต.นิรุตร ์ ประทุมมา 

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

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
     1  น.ท.ยอด แย้มยืนยงค์ 
     2  ร.อ.สุรัตน์  โพธิ์ถวิล 

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

ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 
นายเทวัญ วิจิตรปรีดา 

************ 
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ฝ่ายจัดการ 
  1.  น.อ.วิเชียร  ม่วงย้อย  ผู้จัดการ   
  2.  ร.ท.ยุทธพงศ์   ชาวโคราช รองผู้จัดการ 
  3.  นางลักษณ์นารา แสงสาร  เจ้าหน้าที่ธุรการ   
  4.  นางณัฐธิกาพัณ คงแจ้ง  เจ้าหน้าที่การเงิน   
  5.  นางสาวณิชชา ทองศรีเพ็ชร เจ้าหน้าที่บัญชี   
  6.  นางกัญญา  วรรณภักด ี เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้  
  7.  นางบุศย์รินทร์ มณีวงศ์  เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้  
  8.  นางสาวเบญญาภา คุ้มผล  เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้  

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

ที่ปรึกษา 
    พล.อ.ต. วิชาญ ศรีสมบูรณ์ 

************ 
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ภาคผนวก 
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ผนวก ก. 
 
 คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 34 ได้พิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปี 2561 จ านวน 
195 ทุน รวมเป็นเงินทั งสิ น 485,000.00บาท 
  ระดับอนุบาล จ านวน 17 ทุนๆ ละ 2,000.-บาท   เป็นเงิน 34,000 .-บาท 
  ระดับประถม จ านวน 40 ทุนๆ ละ 2,000.-บาท   เป็นเงิน 80,000.-บาท 
  ระดับมัธยม,ปวช.,ปวส. จ านวน 86 ทุนๆ ละ 2,500.-บาท  เป็นเงิน 215,000.-บาท 
  ระดับปริญญาตรี จ านวน 52 ทุนๆ ละ 3,000.-บาท   เป็นเงิน 156,000.-บาท 
       รวมเป็นเงินทั งสิ น  485,500.-บาท 
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ผนวก ข. 

 

  คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 34 ได้พิจารณาค าร้องสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ 

 1. นางธัญชนก  กล่ าพูล  เลขทะเบียนสมาชิก 30633 สังกัด กรว.2 ฯ ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย  เมื่อ 

ก.ย.59  ทีบ่้านเลขท่ี 55 หมู่ 3 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ท าให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย 

จึงขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน 

 คณก.ฯ มีมติให้การสงเคราะห์เป็นเงินจ านวน 10,000.-บาท 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทอ.จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2545 

ข้อ 5 ทุนสาธารณประโยชน์ ให้ใช้จ่ายในกรณีต่อไปนี  

     5.3 เป็นการสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย และวาตภัย เป็นต้น 

ข้อ 7 การขอทุนสาธารณประโยชน์ เพ่ือเป็นการสงเคราะห์สมาชิกท่ีประสบภัยพิบัติ  ตามข้อ 5.3 ให้สมาชิก 

ผู้ที่จะขอทุน ด าเนินการดังนี  

     7.1 รายงานขอทุนต่อ คณก. ผ่านเลขานุการ และให้ เลขาฯ น าเข้าท่ีประชุม คณก.เพ่ือพิจารณา 

     7.2 ในรายงานขอทุนให้แสดงหลักฐานและเหตุผล หากเป็นอาคารสถานที่ ให้แสดงรูป 

           และแนบรายละเอียดของภัยพิบัติให้ชัดเจน 

     7.3 วงเงินที่จะขออนุมัติให้จ่ายแก่ผู้ขอทุน  ให้ คณก. พิจารณาความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป 
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ผนวก ค. 

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 34 ได้พิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ดังนี  

 

  

ทุนสาธารณประโยชน์
ว.ด .ป . รายละเ อียด รับ จ่าย คงเหลือ มติท่ีประชุม

1 ต.ค. 60 ยอดยกมา -           -           1,667,970.00 

1 พ.ย. 60 รับจัดสรรก าไรสุทธิ 532,030.00 -           2,200,000.00  

18 ต.ค. 60 บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ -           1,000.00    2,199,000.00  อนุมัติ ฯ 002/61

6 ธ.ค. 60 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากภัยพิบัติน้ าท่วม -           10,000.00   2,189,000.00  มติ ฯ คร้ังท่ี 2/61

6 ธ.ค. 60 สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของ ทอ. -           2,000.00    2,187,000.00  อนุมัติ ฯ 016/61

16 ม.ค. 61 จัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก บริจาคให้ กรก.สพ.ทอ. -           38,500.00   2,148,500.00  มติ ฯ คร้ังท่ี 3/61

8 ก.พ. 61 ร่วมท าบุญทอดผ้าป่ามหากุศล -           1,000.00    2,147,500.00  อนุมัติ ฯ 029/61

2 มี.ค. 61 สนับสนุนการจัดงานแข่งขันโบว์ล่ิงการกุศล -           15,000.00   2,132,500.00  มติ ฯ คร้ังท่ี 5/61

5 มี.ค. 61 ค่าพวงหรีด  -           1,000.00    2,131,500.00  อนุมัติ ฯ 041/61

29 มี.ค. 61 สนับสนุนการสลากบ ารุงสภากาชาดไทย -           27,000.00   2,104,500.00  มติ ฯ คร้ังท่ี 6/61

4 มิ.ย. 61 สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์อาคารสโมสร -           50,000.00   2,054,500.00  มติ ฯ คร้ังท่ี 8/61

6 มิ.ย. 61 บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม csr -           1,000.00    2,053,500.00  อนุมัติ ฯ 055/61

27 มิ.ย. 61 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก -           485,000.00 1,568,500.00  มติ ฯ คร้ังท่ี 9/61

28 มิ.ย. 61 ทอดผ้าป่ามหากุศล  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ -           1,000.00    1,567,500.00  อนุมัติ ฯ 061/61

19 ก.ย. 61 ร่วมท าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -           1,000.00    1,566,500.00  อนุมัติ ฯ 089/61

1,566,500.00  

รวมท้ังส้ิน 532,030.00 633,500.00 1,566,500.00  
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ผนวก ง. 

 
ทุนสงเครำะห์สมำชิกและครอบครัวถึงแก่กรรม  

ล ำดับ ยศ-ช่ือ กำรสงเครำะห์ ฯ  จ ำนวน  

1 พ.อ.อ.บญัชา   บา่ยเท่ียง เสียชีวิต     53,000  

2 นายชชัวาลย์   จนัทร์แสงสี บดิาเสียชีวิต       5,000  

3 น.อ.สพุิชยั   แจ้งกรณ์ บดิาเสียชีวิต       5,000  

4 ร.อ.วณัณพฒัน์   ทวีราชทรัพย์ บดิาเสียชีวิต       5,000  

5 ร.ท.สวง    ไชยมงคล บดิาเสียชีวิต       5,000  

6 นางชดาวรรณ   รัตนจีนะ เสียชีวิต     13,000  

7 นายกมล   บวัทอง บดิาเสียชีวิต       5,000  

8 นางสมุนต์ทิพย์   ประทีปทอง สามีเสียชีวิต       5,000  

9 น.ท.ชชัวาล    ธรรมาภิรมย์ เสียชีวิต     50,000  

10 น.อ.ชนาธิศ   รุ่งเรือง มารดาเสียชีวิต       5,000  

11 นายมณเฑียร   พจน์สภุาพ มารดาเสียชีวิต       5,000  

12 นางประนอม   กล่อมเกษม บดิาเสียชีวิต       5,000  

13 นายวนัทวีคณู    มิ่งส าแดง บดิาเสียชีวิต       5,000  

14 นางอดุม   สามเรือน เสียชีวิต     53,000  

15 น.ส.อาภา    ผาสขุตระกลู บดิาเสียชีวิต       5,000  

16 จ.ท.เอกลกัษณ์    เกล็ดกระโทก เสียชีวิต       3,000  

17 นายณรงค์   ปอ้มภู่ บดิาเสียชีวิต       5,000  

18 น.ส.บณัฑิตตา    พรหมมายนต์  มารดาเสียชีวิต       5,000  

19 นายนิพนต์     โชตเิมืองปัก เสียชีวิต     53,000  

20 น.ท.ชพูงศ์    ปังธิกลุ เสียชีวิต     43,000  

21 พ.อ.อ.ธนกฤษณ์   เนตรน้อย บดิาเสียชีวิต       5,000  

22 พ.อ.อ.โอภาส    จอมพดุ บดิาเสียชีวิต       5,000  

23 นางลกัษณ์นารา   แสงสาร มารดาเสียชีวิต       5,000  

24 นายพงษ์ภทัร   สิทธิสาร มารดาเสียชีวิต       5,000  
 

 

 
ทุนสงเครำะห์สมำชิกและครอบครัวถึงแก่กรรม  
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ล ำดับ ยศ-ช่ือ กำรสงเครำะห์ ฯ  จ ำนวน  

25 นายทรงชยั   ชีบญุสง่ มารดาเสียชีวิต       5,000  

26 จ.ท.นฐักร   ยกน้อยวงค์ มารดาเสียชีวิต       5,000  

27 นายสมบตั ิ  จีนประชา บดิาเสียชีวิต       5,000  

28 นายนิคม     ศรีสวสัดิ ์ มารดาเสียชีวิต       5,000  

29 นายรุ่งโรจน์    ศกัดิป์ระเสริฐ มารดาเสียชีวิต       5,000  

30 นายสรายทุธ    บญุเดด็ เสียชีวิต     53,000  

31 ร.ต.เดชา    ปัน้ทรัพย์ ภรรยาเสียชีวิต       5,000  

32 ร.ท.นภา   สาทสินธุ์ มารดาเสียชีวิต       5,000  

33 นายณรงค์     นาสวน มารดาเสียชีวิต       5,000  

34 ร.ท.ก าพล   โพธ์ิทอง มารดาเสียชีวิต       5,000  

35 พ.อ.อ.สมโภชน์    ศศิโรจน์ มารดาเสียชีวิต       5,000  

36 พ.อ.อ.สหสัไชย   ธิบดี   บดิาเสียชีวิต       5,000  

37 พ.อ.อ.สขุเศรษฐ์   มากร บดิาเสียชีวิต       5,000  

38 นายสรุยทุธ    ศรีภกัดี บดิาเสียชีวิต       5,000  

39 นายสณัห์ชยั    ยงัยบุล บดิาเสียชีวิต       5,000  

40 ร.ต.อนนัต์    พกุกะวรรณะ เสียชีวิต     53,000  

41 ร.ต.ธาตรี    ทองประ เสียชีวิต     53,000  

42 ร.ท.พนมพร   ภคัวนัต์ บดิาเสียชีวิต       5,000  

43 นายนนัทศกัดิ ์   แสงสาคร มารดาเสียชีวิต       5,000  

44 ร.ท.ศกัดา      เวชปาน บดิาเสียชีวิต       5,000  

45 น.ท.อนวุตัร    ปิณฑะดษิ บดิาเสียชีวิต       5,000  
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ทุนสงเครำะห์สมำชิกและครอบครัวถึงแก่กรรม  

ล ำดับ ยศ-ช่ือ กำรสงเครำะห์ ฯ  จ ำนวน  

46 พ.อ.อ.วิศลัย์   ศภุษร มารดาเสียชีวิต       5,000  

47 น.ท.ชเูกียรติ   ชะโกทอง มารดาเสียชีวิต       5,000  

48 นายจรวย   ทองงอก มารดาเสียชีวิต       5,000  

49 น.ต.ศภุราช   แก้วมะไฟ มารดาเสียชีวิต       5,000  

50 พ.อ.อ.นพพร   ภานมุาตย์ มารดาเสียชีวิต       5,000  

51 นายชาตรี   จารวธัน์ มารดาเสียชีวิต       5,000  

52 นายมาโนช    เกิดนาค มารดาเสียชีวิต       5,000  

53 นายพจนา   คงรอด ภรรยาเสียชีวิต       5,000  

54 พ.อ.อ.สนุทร   เรือนทอง บดิาเสียชีวิต       5,000  

55 นายกญัจน์คณิต   บษุบง เสียชีวิต     53,000  

56 น.อ.พงษ์อ านาจ   ผา่นภพ มารดาเสียชีวิต       5,000  

57 น.อ.สมชยั    รังสีธรรมกลุ บดิาเสียชีวิต       5,000  

58 นายเชษฐา     พลูตาล เสียชีวิต     23,000  

59 นายบญุยอง   กลิ่นกลัน่ มารดาเสียชีวิต       5,000  

60 พ.อ.อ.ปราโมทย์    แพอฐั บดิาเสียชีวิต       5,000  
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ผนวก จ. 

กองทุนช่วยเหลือผู้ค ำ้ประกันเงนิกู้สำมัญ 

ว.ด.ป. รำยละเอียด  รับ  จ่ำย คงเหลือ มตทิี่ประชุม 

ต.ค.60 1 ยอดยกมำ                 -                         -        464,847.00    

  30 รับจดัสรรก าไรสทุธิ   235,153.00                       -          700,000.00    

ต.ค.60 31 ช่วยเหลือคนค า้ประจ าเดือน                 -             27,000.00        673,000.00    

พ.ย.60 30 ช่วยเหลือคนค า้ประจ าเดือน                 -             24,000.00        649,000.00    

ธ.ค.60 31 ช่วยเหลือคนค า้ประจ าเดือน                 -               9,000.00        640,000.00    

ม.ค.61 31 ช่วยเหลือคนค า้ประจ าเดือน                 -               9,000.00        631,000.00    

ก.พ.61 28 ช่วยเหลือคนค า้ประจ าเดือน                 -               9,000.00        622,000.00    

มี.ค.61 31 ช่วยเหลือคนค า้ประจ าเดือน                 -               9,000.00        613,000.00    

เม.ย.61 30 ช่วยเหลือคนค า้ประจ าเดือน                 -               8,300.00        604,700.00    

พ.ค.61 31 ช่วยเหลือคนค า้ประจ าเดือน                 -               9,250.00        595,450.00    

มิ.ย.61 30 ช่วยเหลือคนค า้ประจ าเดือน                 -             13,180.00        582,270.00    

ก.ค.61 31 ช่วยเหลือคนค า้ประจ าเดือน                 -             13,000.00        569,270.00    

ส.ค.61 31 ช่วยเหลือคนค า้ประจ าเดือน                 -             13,000.00        556,270.00    

ก.ย.61 30 ช่วยเหลือคนค า้ประจ าเดือน                 -             13,000.00        543,270.00    

                      -                         -          543,270.00    

    รวมทัง้สิน้   235,153.00         156,730.00      
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ผนวก ฉ. 
กองทุนศึกษาอบรม 

ล ำดับ รำยกำร ค่ำใช้จ่ำย 
      1 หลกัสตูร "การบริหารความเส่ียงด้านการลงทนุและภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจบุนั"       1,900  

2 การสมัมนาวิชาการประจ าปี 2560       4,500  
3 สมัมนา กรรมการและผู้จดัการศนูย์ประสานงาน ประจ าปี 2560          800  
4 เข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2560  ชนสท.          600  
5 สมัมนาเจ้าหน้าท่ีศนูย์ประสานงาน สสอท.       2,400  
6 เสวนาทางวิชาการ เร่ือง ปัญหาการด าเนินงานสหกรณ์และการพฒันาสหกรณ์ยคุ 4.0       3,000  
7 ส านกังานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ท่ี 2          700  
8 นดัตรวจค าขอรับช าระหนี(้ล.29)คดีแดงหมายเลขท่ีล.914/2559       1,400  
9 ร่วมประชมุใหญ่สามญั ประจ าปี 2560 สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย          700  
10 สมัมนาวิชาการ เร่ือง แนวทางปรับโครงสร้างหนีใ้ห้กบัสมาชิกสหกรณ์       2,000  
11 อบรมหลกัสตูร  เจ้าหน้าท่ีการเงินขัน้พืน้ฐาน          5,200  
12 อบรมหลกัสตูร  การจดัท างบกระแสเงินสด       5,200  
13 อบรมหลกัสตูร  เจ้าหน้าท่ีการเงินขัน้พืน้ฐาน    (ภาคออมทรัพย์)       3,600  
14 อบรมหลกัสตูร  การจดัท างบกระแสเงินสด       3,600  
15 เข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 (สสอท)       1,200  
16 เข้าร่วมการประชมุเร่ือง ก้าวทนัการตรวจสอบกิจการ       1,900  
17 เข้าอบรมระบบ TMB Business Click และผลิตภณัฑ์ FWD Credit Shield       1,900  
18 สมัมนาทางวิชาการเร่ือง กฎหมายแพง่ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินคดีแพง่       3,000  
19 หลกัสตูร "การบริหารการเงินสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน Fintech"     12,100  
20 หลกัสตูร " กรรมการด าเนินการใหม"่ รุ่นท่ี 23     21,900  
21 เข้าร่วมโครงการสมัมนาสหกรณ์ออมทรัพย์หนว่ยขึน้ตรงกองทพัอากาศ       1,500  
22 น าสง่เอกสารประกอบค าขอรับช าระหนี ้          700  
23 สมัมนา "บริหารเงินสหกรณ์ภายใต้กฎหมายใหม่          800  
24 เข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 ชสอ.          700  
25 อบรมการใช้ Excle ทางออนไลน์       1,190  
26 เข้าฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.คณะกรรมการสง่เสริมและก ากบักิจการ สอ.การเงิน          800  
27 ฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจดัการสหกรณ์ สินเช่ือและเทคนิคติดตามหนี ้       4,600  
28 สมัมนา "แนวทางการสอบบญัชีสหกรณ์ท่ีจดัจ้างผู้สอบบญัชีภาคเอกชน"          800  
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ผนวก ช. 

 มติ ค าสั่ง ระเบียบ โดยคณะกรรมการด าเนนิการ ชดุที่ 34 ปี 2561 
มติและสั่งการที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งท่ี 1/61 เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2560 

ล าดับ เรื่อง/มติและสั่งการที่ประชุม หมายเหต ุ

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั งให ้
พล.อ.ต.ไชยวัฒน์ กาศโอสถ  เป็น รองประธาน (1) 
พล.อ.ต.นัทธ ี พงษ์แตง  เป็น รองประธาน (2) 
พล.อ.ต.สมสันต ์ บุรีชัย             เป็น รองประธาน (3) 
น.อ.นฤดม          ศรีสงค ์  เป็น เลขานุการ 
ร.ต.นิรตุร ์ ประทุมมา เป็น เหรญัญิก 
- มีอ านาจหน้าท่ีตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ ากัด พ.ศ.2543 

ในข้อ 81, ข้อ 106, ข้อ 107 และข้อ 109  
แต่งตั งคณะอนุกรรมการดังนี  
                คณะกรรมการเงินกู้ 
                    1.  พล.อ.ต.สมสนัต์ บุรีชัย  ประธาน 

        2.  ร.ต.นิรุตร์   ประทุมมา เลขานุการ 
        3.  ร.ท.พจวิน   พรเบ็ญจา กรรมการ 
        4.  ร.ท.ศักดา   บุญเย็น  กรรมการ   

- มีอ านาจหน้าท่ี ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ ากัด ในข้อ 
82 และข้อ 83  
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ 
              1.  น.อ.นฤดม   ศรีสงค ์  ประธาน 

        2.  ร.ท.ศักดา   บุญเย็น  เลขานุการ 
        3.  น.อ.วิเชียร ม่วงย้อย             กรรมการ 
        4.  ร.ต.กิตติ   ทองสุข  กรรมการ   
        5.  นางภัทรวดี  จันแพทย์รักษ ์ กรรมการ   

- มีอ านาจ หน้าท่ีตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศจ ากัด ในข้อ 
84 และข้อ 85  
 คณะกรรมการทุนส่งเสรมิการศึกษาบุตรสมาชิก 
              1.  น.ต.ณัฐวุฒิ   เทพบริสุทธ์ิ ประธาน 

        2.  ร.ต.ปรีชา   รอดนุช  เลขานุการ 
        3.  ร.ต.ด ารงฤทธิ์   พึ่งแย้ม  กรรมการ 
        4.  นางภัทรวดี   จันแพทย์รักษ ์ กรรมการ   

- มีอ านาจหน้าท่ี ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศจ ากัด ว่าด้วย
ทุนส่งเสรมิการศึกษาบตุรสมาชิก พ.ศ. 2559 

 
 

 ที่ปรึกษาสหกรณ ์

ข้อ 2.1 หน้า 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 2.2 หน้า 2-4 
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           1.  พล.อ.ต.วิชาญ ศรีสมบูรณ์                        
- มีอ านาจหน้าท่ี ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ ากัด ว่าด้วย

ที่ปรึกษาสหกรณ์ พ.ศ. 2557   
                คณะกรรมการ คัดเลือก และควบคมุการท าลาย เอกสาร 
              1.  น.ต.ณัฐวุฒิ   เทพบริสุทธ์ิ ประธาน 

        2.  ร.ต.เสนัชย์   เดชศร ี  เลขานุการ 
        3.  พ.อ.อ.นพพร   ภานุมาตย ์ กรรมการ 
        4.  ร.ท.พจวิน   พรเบ็ญจา กรรมการ 

- มีอ านาจหน้าท่ี ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศจ ากัด ว่าด้วย
การเก็บรักษา ยมื และการท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2545 
 คณะกรรมการจ าหน่ายพัสด ุ
              1.  น.ต.ณัฐวุฒิ   เทพบริสุทธ์ิ ประธาน 

        2.  ร.ต.เสนัชย์   เดชศร ี  เลขานุการ 
        3.  พ.อ.อ.นพพร   ภานุมาตย ์ กรรมการ 
    มีอ านาจหน้าท่ี  

          - ตรวจสภาพพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่หักค่าเสื่อมราคา จนเหลือราคา 
ควบคุมไว้จ านวนหนึ่งบาทและอยูใ่นสภาพช ารุดใช้งานไมไ่ด ้

      - เสนอรายงานและบญัชีรายการพัสดุทีส่มควรจ าหน่ายต่อคณะกรรมการ  
เพื่อพิจารณาอนุมัติจ าหนา่ย 

- พิจารณาวิธีจ าหน่ายพัสดโุดยวิธขีายโอนแลกเปลี่ยนหรือท าลายซาก    
เพื่อพิจารณาเห็นสมควรจ าหน่ายโดยวิธีใด แล้วให้ด าเนินการต่อไปให้เสร็จสิ น                แล้วรายงานผล
ให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ 
 คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบสหกรณ์ 
              1.  น.อ.นฤดม  ศรีสงค ์  ประธาน 

        2.  ร.ต.กิตติ   ทองสุข  เลขานุการ 
        3.  น.อ.วิเชียร ม่วงย้อย  กรรมการ 
        4.  ร.ต.ด ารงฤทธิ์   พึ่งแย้ม  กรรมการ  

 - มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาเสนอ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ระเบยีบ ข้อบังคับ และเรื่องส าคัญอื่น 
ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระราชบัญญตัิ กฎ ระเบียบ ประกาศ ท่ีมีศักดิ์กฎหมายที่สูงกว่ากฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของสหกรณ์ที่ถือใช้อยู่ในปัจจุบันต่อ คณก.ด าเนินการ เพื่อด าเนินการตามข้อบังคับสหกรณ์ ฯ ข้อ 
105 การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ 
                คณะกรรมการคัดเลอืกบริษัทประกันชีวิต 
                1.  น.ต.ณัฐวุฒิ   เทพบริสุทธ์ิ ประธาน 

          2.  ร.ต.นิรุตร์   ประทุมมา เลขานุการ 
          3.  ร.ต.เสนัชย์   เดชศร ี  กรรมการ 
          4.  นางภัทรวดี   จันแพทย์รักษ ์ กรรมการ 

 - มีอ านาจหน้าท่ี ในการประกาศเชิญชวน และพิจารณาคัดเลือกบรษิัทประกันชีวิตกลุ่ม 
ให้กับสมาชิกสหกรณ ์
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             คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน 
                1.  พล.อ.ต.สมสันต์  บุรีชัย  ประธาน 

          2.  ร.ต.นิรุตร์     ประทุมมา เลขานุการ 
          3.  น.อ.นฤดม    ศรีสงค ์  กรรมการ 
          4.  น.ต.ณัฐวุฒิ     เทพบริสุทธ์ิ กรรมการ 

 - มีอ านาจหน้าท่ี ด าเนินการจดัสรรเงินสภาพคล่องส่วนเกิน ฝาก หรือลงทุน หรือให้
สหกรณ์อื่นกู้ยืม ภายใต้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ พรบ.สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย
ค านึงถึงความมั่นคง และประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ ์
     คณะกรรมการ ด าเนินการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2561 

- กรรมการลงทะเบียน มีหน้าท่ีรับลงทะเบียนสมาชิกที่เข้าประชุมหน้าท่ีรับลงทะเบยีน
สมาชิก  
                1.  ร.ต.เสนัชย ์ เดชศร ี    

          2.  ร.ต.กิตติ   ทองสุข       
- กรรมการเลือกตั ง มีหน้าที่รับสมคัร และจดัการเลือกตั งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยุติธรรม 
      1.  ร.ต.ปรีชา รอดนุช       

          2.  พ.อ.อ.นพพร   ภานุมาตย ์
- กรรมการรางวัล มีหน้าที่ดูแลการจับสลากรางวัลที่สหกรณม์อบให้แก่สมาชิกให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย 
      1.  ร.ท.ศักดา บุญเย็น                                      
      2.  ร.ท.พจวิน พรเบ็ญจา 
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มติและสั่งการที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งท่ี 2/61 เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 

ล าดับ เรื่อง/มติและสั่งการที่ประชุม หมายเหต ุ

1 
2 
3 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
9 
 

10 
11 
12 

อนุมัติเงินกู้สามัญ จ านวน 101 สัญญา เป็นเงิน 95,224,300 บาท 
รับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ จ านวน  6  คน  
ให้พ้นจากสถานภาพสมาชิก จ านวน  16  คน 
ให้ น.ท.ยอด  แย้มยืนยงค,์ ร.ต.ฉตัรพล  คงสิทธ์ิ, พ.อ.อ.ทชาเดช วรรณพฤกษ์,  
นางพรทิพย์  สาลีกงชัย และ พ.อ.อ.กฤษณะ  คล้ายกลาง กู้เงินประเภทสามญัได้ 
ให้ ร.อ.สุรตัน์  โพธิ์ถวิล เป็นผู้แทนสหกรณ์ ฯ ไปยื่นเอกสารขอรับช าระหนี กับ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรณีคดลี้มละลายของ ร.อ.วิสิฐ  ศิริโสภติชัยคุณ ภายใน  
19 ธ.ค.60 
ให้ฝ่ายจัดการ ฯ จดั จนท.เข้าฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหนา้ที่การเงินขั นพื นฐาน ระหว่างวันท่ี 7 - 9 ก.พ.61 
จ านวน 2 คน และหลักสูตรการจดัท างบกระแสเงิน ระหว่างวันท่ี  14 - 16 ก.พ.61 จ านวน 2 คน หากมี
คณะกรรมการที่สนใจเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติม ให้แจ้งรายชื่อได้ที่ฝ่ายจดัการ ฯ 
ให้ น.อ.นฤดม  ศรีสงค์ เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญส่ามัญ ประจ าปี 60 ของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 23 ธ.ค.60 
ให้ฝ่ายจัดการ ฯ ตดิต่อประสาน พ.อ.อ.พิศาล นาคประสิทธ์ิ กรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินเดือน 
และอายดัเงินค่าหุ้น เงินปันผล-เฉลี่ยคืน และให้ฝ่ายจัดการ ฯ ขอค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญทางกฎหมาย
ในการปฏิบัตติ่อไป  
ให้ คณก.เงินกู้ ฯ ติดต่อประสาน น.ต.ยงยุทธ  แม้นจิต ขอลาออก และเรียกคืนเงินกูส้ามัญ 1,280,000 
บาท หนี เงินกู้ฉุกเฉิน 20,000 บาท 
ให้ฝ่ายจัดการ ฯ ยื่นขอสมัครใช้บริการ TMB Business Click ของธนาคารทหารไทย จ ากัด 
ให้นางพนัส  สุวัฑฒนะ เปลีย่นแปลงเงินงวดช าระหนี ได้  
ให้ช่วยเหลือสงเคราะหเ์หตุอุทกภยัของ น.ส.ธัญชนก  กล่ าพูล จ านวน 10,000 บาท โดยใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ 
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มติและสั่งการที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งท่ี 3/61 เมื่อ 28 ธันวาคม 2560 

ล าดับ เรื่อง/มติและสั่งการที่ประชุม หมายเหต ุ

1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
 
 

ให้ พ.อ.อ.พิศาล นาคประสิทธ์ิ เปลี่ยนแปลงเงินงวดช าระหนี ได้ 
อนุมัติเงินกู้สามัญ จ านวน 62 สัญญา เป็นเงิน 49,762,200 บาท 
รับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ จ านวน  4  คน  
ให้พ้นจากสถานภาพสมาชิก จ านวน  6  คน 
ให้ ร.ต.เดชา  ปัน้ทรัพย์, จ.ท.หญงิ จีรวัลย์ โพธ์ิทอง และ พ.อ.อ.สิทธิพงศ์ คงครบ  
กู้เงินประเภทสามญัได ้
อนุมัติทุนสาธารณประโยชน์ บริจาคเก้าอี พลาสติกให้ สพ.ทอ. จ านวน 250 ตัว เป็นเงิน 38,500 บาท 
ไม่อนุมัติให้ ร.ต.พัศพงษ์ ฯ เปลี่ยนแปลงเงินงวดช าระหนี  และให้ประสาน ผกง.พธ.ทอ. ขอตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
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8 
 
9 
10 

ให้ท่ีปรึกษา และผู้จัดการ ฯ เข้าอบรมสมัมนาเรื่อง แนวปรับโครงสรา้งหนี ให้กับสมาชิก ระหว่างวันท่ี 18 - 
19 ม.ค.61 ท่ี อ.บางกรวย จว.นนทบุรี 
ไม่อนุมัติให้ น.ต.ยงยุทธ  แม้นจิต ลาออกจากสหกรณ์ เนื่องจากยังไม่สามารถคืนเงินกู้ตามที่สหกรณ์แจ้ง 
ให้ คณก.เงินกู้ ฯ รวบรวมและแก้ไขระเบียบการให้เงินกู้ให้เป็นฉบับเดียว 
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มติและสั่งการที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งท่ี 4/61 เมื่อ 26 มกราคม 2561 

ล าดับ เรื่อง/มติและสั่งการที่ประชุม หมายเหต ุ

1 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 

อนุมัติเงินกู้สามัญ จ านวน 48 สัญญา เป็นเงิน 28,447,300 บาท 
รับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ จ านวน  3  คน  
ให้พ้นจากสถานภาพสมาชิก จ านวน  2  คน 
ใหค้ณะกรรมการหรือสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์
ออมทรัพย ์ของ ชสอ.แจ้งรายชื่อได้ที่ฝ่ายจดัการ 
ให้ผู้จัดการ ฯ ด าเนินการตอบแบบส ารวจความคิดเห็นสหกรณ์สมาชิกกับการปฏิรูประบบการเลือกตั ง 
ชสอ. แล้วส่งกลับ ชสอ.ภายใน 31 ม.ค.61 
การบริหารการเงินสภาพคล่องส่วนเกิน โดยการซื อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหารเพิ่มเตมิ จ านวน 4,000,000 
บาท 
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มติและสั่งการที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งท่ี 5/61 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

ล าดับ เรื่อง/มติและสั่งการที่ประชุม หมายเหต ุ

1 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
9 
 

อนุมัติเงินกู้สามัญ จ านวน 53 สัญญา เป็นเงิน 37,999,400 บาท 
รับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ จ านวน  14  คน  
ให้ จ.อ.ธนนันท์  จันวิลัย และ นางบุศย์รินทร์  มณีวงศ์ กู้เงินประเภทสามัญได้ 
ให้ น.ต.ณัฐวุฒิ  เทพบริสุทธ์ิ, ร.ต.เสนัชย์  เดชศรี, ร.ต.กติติ  ทองสุข และ พ.อ.อ.นพพร  ภานุมาตย์ เขา้
ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการด าเนินการใหม่ รุ่นที่ 23 
ใหค้ณะกรรมการหรือสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี
แพ่ง และการด าเนินคดีแพ่งด้วยตนเอง แจ้งรายชื่อได้ที่ฝ่ายจัดการ 
ใหค้ณะกรรมการหรือสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง แจง้
รายชื่อได้ทีฝ่่ายจดัการ 
ให้สนับสนุนกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล สพ.ทอ.เป็นเงิน จ านวน 15,000 บาท โดยใช้เงินจากงบทุน
สาธารณประโยชน์ 
ให้สนับสนุนเงินร่วมท าบุญ ฯ เป็นเงิน จ านวน 1,000 บาท โดยใช้เงินจากงบทุนสาธารณประโยชน์ 
ให้ผู้จัดการ ฯ ด าเนินการตรวจสอบ แก้ไข รายงานการประชุมใหญส่ามัญ ประจ าปี 2560 ของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย  แล้วแจง้กลับภายใน 31 มี.ค.61 
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มติและสั่งการที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งท่ี 6/61 เมื่อ 28 มีนาคม 2561 

ล าดับ เรื่อง/มติและสั่งการที่ประชุม หมายเหต ุ

1 
2 
3 
4 
5 
 
 
6 
 
7 
8 
 

อนุมัติเงินกู้สามัญ จ านวน 59 สัญญา  
รับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ จ านวน  10  คน  
ให้พ้นจากสถานภาพสมาชิก จ านวน 4 คน 
ให้ นางจิตรพี  จิตร์ดวงวัน, นายองอาจ ณรงค์ศิลป์ และ จ.อ.มงคล วิจิตรฐากูร กู้เงินประเภทสามัญได้ 
ให้ผู้จัดการ ฯ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสตูร การบริหารการเงินสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน 
Fintech ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 4.0 รุ่นท่ี 3 อบรมระหว่างวันท่ี 25 - 28 เม.ย.61 ณ โรงแรม KU Home 
ถ.งามวงศ์วาน กทม. 
ให้สนับสนุนสลากบ ารุงสภากาชาดไทย ทอ.ประจ าปี 61 จ านวน 15 เล่มเป็นเงิน 27,000 บาท โดยใช้เงินจาก
งบทุนสาธารณประโยชน์ 
ให้ คณก.ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จัดท าประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบ 
ได้รับบ าเหน็จเพิ่มคนละ 1 ขั น จ านวน 2 คน และได้รับบ าเหน็จเพิ่มคนละ 0.5 ขั น จ านวน 4 คน มีผลตั งแต่ 
1 เม.ย.61 
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มติและสั่งการที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งท่ี 7/61 เมื่อ 30 เมษายน 2561 

ล าดับ เรื่อง/มติและสั่งการที่ประชุม หมายเหต ุ
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3 
4 
5 
6 
7 
 
8 
 
 
 
9 
10 
 

อนุมัติเงินกู้สามัญ จ านวน 54 สัญญา  
รับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ จ านวน  6  คน  
ให้พ้นจากสถานภาพสมาชิก จ านวน 6 คน 
มีมติให้ ร.ต.สมชาย ใจเมือง และ พ.อ.อ.สมบูรณ์  นาคผึ่ง กู้เงินประเภทสามัญได้ 
ให้ ร.ต.กิตติ  ทองสุข  กรรมการ ฯ เป็นผู้แทนเข้าประชุมใหญ่สามญั ชสอ. ประจ าปี 2561 
ให้ชะลอการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ. ไว้ก่อน 
ใหค้ณะกรรมการหรือสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารจดัการสหกรณ์ แจ้งรายชื่อได้ที่ฝ่ายจัดการ 
ให้ติดตามหนี กับผู้ค  าประกัน จ านวน 4 คน คือ ร.ต.วิชัย  ชาญเช่ียว, ร.ต.สุรพล  ภูชาญ, พ.อ.อ.พิศาล  นาค
ประสิทธิ์ และ นายนภดล  ลายทิม โดยให้ผู้ค  าประกันไดร้ับสิทธ์ิตามระเบียบกองทุนช่วยเหลือผู้ค  าประกัน 
และส่งหักช าระหนี ท่ีเหลือกับผู้ค  าประกัน 4 คน ๆ ละ 500 บาท/งวดเดือน ผ่อนช าระทั งหมด 53 งวด ไม่
คิดดอกเบี ยหนี ค  าประกัน 
ให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ประกันเงินกู้ในส่วนการประกันชีวิตทีจ่ะช่วยลดภาระ   ผู้ค  าประกัน 
ให้ คณก.บริหารสภาพคล่อง ฯ น าข้อมูลไปพิจารณาโดยละเอียดอีกครั งหนึ่ง แล้วน าเสนอในการประชมุ
ครั งถัดไป 

ข้อ 5.1 หน้า 2 
ข้อ 5.2 หน้า 2 
ข้อ 5.3 หน้า 3 
ข้อ 5.4 หน้า 3 
ข้อ 5.5.1 หน้า 3 
ข้อ 5.5.2 หน้า 4 
ข้อ 5.5.3 หน้า 4 
 
ข้อ 5.6 หน้า 4 
 
 
 
ข้อ 5.6 หน้า 4 
ข้อ 6 หน้า 5 
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มติและสั่งการที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งท่ี 8/61 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 

ล าดับ เรื่อง/มติและสั่งการที่ประชุม หมายเหต ุ

1 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
9 
10 
 
 
 
 

11 

อนุมัติเงินกู้สามัญ จ านวน 76 สัญญา  
รับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ จ านวน  8  คน  
ให้พ้นจากสถานภาพสมาชิก จ านวน 6 คน 
ให้ น.ท.จักรพันธ์  มั่งนิมิตร, พ.อ.อ.ประไพ  พูลโพธิ์ และนายสรรชาย กอดแก้ว  
กู้เงินประเภทสามญัได ้
ให้น าเงินไปฝากประจ า รุ่นทรัพยม์งคล ชสอ.ระยะเวลา 60 เดือน อัตราดอกเบี ย      3.70 % จ านวนเงิน 
12,000,000 บาท และให้สะสมเงินเตรียมจ่ายปันผล-เฉลี่ยคืน 
ให้นายไพฑูรย์  พูลตาล พ้นสภาพสมาชิก และติดตามหนี กับผู้ค  าประกัน จ านวน 4 คน คือ นายโสฬส  สีซา
แอน, พ.อ.อ.ฐณวัฒน์  รองวัง, นายอภิชาติ  จันแพทย์รักษ์ และ นายอักษร  แกว้โมรา โดยน าสัญญารบั
สภาพหนี  และส่งหักช าระหนี ที่เหลือกับผู้ค  าประกัน 4 คน ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยให้ผู้ค  าประกันไดร้ับสิทธิ์
ตามระเบียบกองทุนช่วยเหลือผู้ค  าประกัน  
ให้แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทอ.ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2545 ดังนี  

1. ระเบียบข้อ 6 เปิดบญัชีครั งแรกไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท 
2. ระเบียบข้อ 9 (วรรคหนึ่ง) ให้ดอกเบี ยไมเ่กินร้อยละ 4.0 บาท ต่อปี 
3. ให้ยกเลิกระเบียบข้อ 11 

ให้สมัครเรียนวิชา Excel ออนไลน ์ให้กับ จนท.สหกรณ์ มีค่าลงทะเบยีน 1,190 บาท โดยใช้งบทุนเพื่อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ ์
ให้ พ.อ.อ.เอกสิทธ์ิ  จินดาอินทร์ ท าสัญญาใหม่ ได ้
ให้ปรับลดอตัราดอกเบี ยเงินรบัฝากบัญชีเงินออมทรัพย์พิเศษ มีผลตั งแต่ 1 ต.ค.61 
    1. เงินฝากไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี ยปัจจุบัน 3.50% ปรับเป็น 3.25% 
    2. เงินฝากส่วนท่ีเกิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี ยปจัจุบัน 3.00% ปรับเป็น 2.75% 
    3. จ ากัดเงินรับฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ไมเ่กิน 20,000 บาท/บัญชี/เดือน    
        มีผลตั งแต่ 1 มิ.ย.61   
ให้สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงภูมิสถาปตัย์อาคารชุมนุมสรรพาวุธทหารอากาศ    เป็นเงิน 50,000 บาท 

ข้อ 5.1 หน้า 3 
ข้อ 5.2 หน้า 3 
ข้อ 5.3 หน้า 3 
ข้อ 5.4 หน้า 4 
 
ข้อ 5.5 หน้า 4 
 
ข้อ 5.6 หน้า 4 
 
 
 
ข้อ 5.7 หน้า 5 
 
 
 
ข้อ 5.8 หน้า 5 
 
ข้อ 6.1 หน้า 5 
ข้อ 6.2 หน้า 6 
 
 
 
 
ข้อ 6.3 หน้า 6 

 

มติและสั่งการที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งท่ี 9/61 เมื่อ 25 มิถุนายน 2561 

ล าดับ เรื่อง/มติและสั่งการที่ประชุม หมายเหต ุ

1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
 
 

อนุมัติเงินกู้สามัญ จ านวน 58 สัญญา  
รับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ จ านวน  2  คน  
ให้พ้นจากสถานภาพสมาชิก จ านวน 1 คน 
ให้ พ.อ.อ.กานต์นิธิ  เก้าเอี ยน กู้เงินประเภทสามญัได ้
ให้งดกู้ทุกประเภทแก่ พ.อ.อ.กันตพงศ์  อมรชัยวรกุล จนกว่าจะถอนอายัด และมิให้น าส่งเงินปันผลและ
เฉลี่ยคืนให้ จพค. แต่ใหห้ักช าระหนี สหกรณ ์
ให้แก้ไขประกาศ สอ.สพ.ทอ.จ ากดั ฉบับท่ี 3/61 เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินประเภทสามัญ ตามล าดับดังนี   

 1) ข้อ 4.1 สมาชิกสามัญ 

ข้อ 5.1 หน้า 3 
ข้อ 5.2 หน้า 3 
ข้อ 5.3 หน้า 3 
ข้อ 5.4 หน้า 4 
ข้อ 5.5 หน้า 3-4 
 
ข้อ 6.1 หน้า 4 
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         ข้อ 4.1.2 การกู้เงินตั งแต่ 200,000 บาท ขึ นไป ต้องท าประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ตามอัตราที่ก าหนด และขอใช้บังคับตั งแต่ ต.ค.61  

 2) ข้อ 4.2 สมาชิกวิสามัญ 
         ข้อ 4.2.2 การกู้เงินตั งแต่ 100,000 บาท ขึ นไป ต้องท าประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก

สหกรณ์ตามอัตราที่ก าหนด และขอใช้บังคับตั งแต่ ต.ค.61   
อนุมัติทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2561 เป็นเงิน จ านวน 485,000 บาท โดยใช้เงินจากทุน
สาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ ฯ 

 
 
 
 
 
ข้อ 6.2 หน้า 4 
 

 
มติและสั่งการที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งท่ี 10/61 เมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 

ล าดับ เรื่อง/มติและสั่งการที่ประชุม หมายเหต ุ

1 
2 
3 

อนุมัติเงินกู้สามัญ จ านวน 66 สัญญา  
รับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ จ านวน  3  คน  
ให้ พ.อ.อ.ทชาเดช  วรรณพฤกษ์ และ น.ส.บัณฑติตา  พรหมมายนต์  
กู้เงินประเภทสามญัได ้

ข้อ 5.1 หน้า 2 
ข้อ 5.2 หน้า 2 
ข้อ 5.4 หน้า 3 
 

 
มติและสั่งการที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งท่ี 11/61 เมื่อ 29 สิงหาคม 2561 

ล าดับ เรื่อง/มติและสั่งการที่ประชุม หมายเหต ุ

1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
 
7 
8 
 
9 
 

10 

อนุมัติเงินกู้สามัญ จ านวน 57 สัญญา  
รับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ จ านวน  4  คน  
ให้ จ.อ.สุเมธ รักคุณ และนางบุศยรินทร์  มณีวงศ์ กู้เงินประเภทสามัญได ้
ให้ น.ส.เปมิกา  แจ้งเหตุผล  พ้นจากสมาชิกภาพ, ยกเลิกสัญญาเงินกู้ และเรยีกคืนเงินกู้ทั งหมด 
ให้ส่งยอดหนี สินของ พ.อ.อ.สรวิชญ์  พรหมวิสุทธ์ิ ให้กองบ าเหน็จบ านาญ ทอ.หักช าระหนี เพื่อช่วยเหลือผู้
ค  าประกัน 
ใหค้ณะกรรมการหรือสมาชิกที่สนใจอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายในการบริหารสหกรณ์” แจ้งรายชื่อได้ที่
ฝ่ายจัดการ 
ให้ จนท.บัญชีของสหกรณ์ ฯ เข้ารบัการอบรมหลักสูตร “เจา้หน้าท่ีบญัชีมืออาชีพ” 
ใหค้ณะกรรมการหรือสมาชิกที่สนใจอบรมหลักสตูร “การพัฒนาศักยภาพสหกรณ ์
ยุค 4.0” แจ้งรายชื่อได้ที่ฝ่ายจัดการ 
ให้ จนท.สหกรณ์ ฯ จ านวน 6 คน ได้รับบ าเหน็จเพิ่มคนละ 1 ขั น ในรอบเดือน ต.ค.61 ทั งนี มีผลตั งแต่ 1 
ต.ค.61 
ให้นายพิสณุ  เกตตุระกลู และนายสุริยา  บุญสุข เปลี่ยนแปลงเงินงวดช าระหนี ได้ 

ข้อ 5.1 หน้า 3 
ข้อ 5.2 หน้า 3 
ข้อ 5.4 หน้า 3 
ข้อ 5.5 หน้า 3 
ข้อ 5.6 หน้า 3-4 
 
ข้อ 5.7.1 หน้า 4 
 
ข้อ 5.7.2 หน้า 4 
ข้อ 5.7.3 หน้า 4 
 
ข้อ 5.8 หน้า 4 
 
ข้อ 5.9 หน้า 4 
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มติและสั่งการที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งท่ี 12/61 เมื่อ 28 กันยายน 2561 

ล าดับ เรื่อง/มติและสั่งการที่ประชุม หมายเหต ุ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 

10 
 

อนุมัติเงินกู้สามัญ จ านวน 41 สัญญา  
รับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ จ านวน  2  คน  
ให้พ้นจากสถานภาพสมาชิก จ านวน 1 คน 
มีมติให้ พล.อ.ต.วิชาญ  ศรีสมบูรณ ์และ น.ท.ภาคภูมิ  ศรีทรงฤทธิ์ กู้เงินประเภทสามัญได้ 
ให้ฝ่ายจัดการ ฯ จดัผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามญั สสอท. 
ให้ น.อ.นฤดม  ศรีสงค์ เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญส่ามัญ ประจ าปี 61 ของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย 
ให้แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทอ.ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 หมวด 2 อัตราเงินเดือน 
ข้อ 6 โดยพิจารณาให้ขยายชั นอัตราเงินเดือนส าหรับ จนท.สหกรณ์ ถึงขั นที่ 37 ตามตารางบญัชีอัตรา
เงินเดือนของ จนท.สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย บัญชี 12 (3) 
ให้ จ.อ.จักรพันธ์  จิตรีสรรพ พ้นจากสมาชิกภาพ โดยมรีายละเอียดดังนี      
   1. ยกเลิกสัญญาเงินกู้ และเรียกคืนเงินกู้ทั งหมดจากผู้กู้หรือผู้ค  าประกัน  
   2. ให้น าสิทธิที่มีอยู่มาหักกลบลบหนี  
   3. แจ้งผู้ค  าประกัน และส่งหักช าระหนี ท่ีเหลือจากเบี ยหวัด 
ให้ น.ส.ญาธิดา  สุดสงวน พ้นจากสมาชิกภาพ โดยมรีายละเอียดดังนี      
   1. ยกเลิกสัญญาเงินกู้ และเรียกคืนเงินกู้ทั งหมดจากผู้กู้หรือผู้ค  าประกัน  
   2. แจ้งผู้ค  าประกันรับสภาพหนี  และส่งหักช าระหนี ท่ีเหลือกับผู้ค  าประกัน (4 คน ๆ ละ เท่า ๆ กัน) 
   3. ให้ผู้ค  าประกันได้รับสิทธ์ิตามระเบียบกองทุนช่วยเหลือผู้ค  าประกัน 
ให้ นางจ าเนียร  รัตนสุภาพันธ์ คงสมาชิกภาพ โดยมรีายละเอียดดังนี      
   1. แจ้งผู้ค  าประกันรับสภาพหนี  และส่งหักช าระหนี ท่ีเหลือกับผู้ค  าประกัน (4 คน ๆ ละ เท่า ๆ กัน) 
   2. ให้ผู้ค  าประกันได้รับสิทธ์ิตามระเบียบกองทุนช่วยเหลือผู้ค  าประกัน 
   3. เมื่อมีประกาศปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย  ให้ฝ่ายจดัการ ฯ ส่งยอดหนี สินให้กองบ าเหน็จ        
      บ านาญ ทอ. หักช าระหนี เพื่อช่วยเหลือผู้ค  าประกัน 
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ข้อ 5.2 หน้า 3 
ข้อ 5.3 หน้า 4 
ข้อ 5.4 หน้า 4 
ข้อ 5.5.1 หน้า 4 
ข้อ 5.5.2 หน้า 4 
 
ข้อ 5.6 หน้า 4 
 
 
ข้อ 5.7.1 หน้า 5 
 
 
 
ข้อ 5.7.2 หน้า 5 
 
 
 
ข้อ 5.8 หน้า 5 

 


