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ระเบยีบวาระท ี1 
เรอืง ประธานแจง้ใหท้ปีระชมุทราบ 

 

เลขานุการฯ เสนอตอที่ประชุม ฯ    

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด พ.ศ.2561 หมวด 7 

“ขอ 61 การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการดำเนินการเรยีกประชุมปละหนึ่งครั้ง  ภายในหนึ่งรอย 

หาสิบวันนับตั้งแตวันสิ้นปบัญชีทางสหกรณ”    

สำหรับป 2565 น้ี ผูสอบบัญชีไดทำการตรวจบัญชีสหกรณและรับรองผลการตรวจ

เรียบรอยแลวจึงไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป 2565  การประชุมในวันนี้หากสมาชิกทานใด 

มีขอสงสัยตองการซักถาม เพ่ือใหคณะกรรมการดำเนินการ ฯ ชี้แจงเพ่ิมเติม สามารถสอบถามไดหลังจาก

การชี้แจงจบแตละหัวขอ  กอนเขาสูระเบียบวาระถัดไป  

ขณะนี้ไดมีสมาชิกมาประชุมครบองคประชุมแลว จึงขอเรียนเชิญประธาน ฯ เปดการ

ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 และแจงใหที่ประชุม ฯ ทราบในระเบียบวาระที่ 1 ตอไป 

 

ประธาน   กลาวเปดการประชุมและแจงใหที่ประชุมทราบ 

 

ที่ประชุมฯ ................................................................................................................................................. 

 

 

ระเบยีบวาระท ี2 
เรอืง รับรองรายงานการประชมุใหญส่ามัญ 

ประจําปี 2564 
 

เลขานุการ ฯ เสนอตอที่ประชุม ฯ    

ขอใหที่ประชุมใหญพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564   ณ โรงเรียนผูฝูง และสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน หากสมาชิก

ทานใดมีขอทวงติงหรือจะขอแกไขรายงานการประชุม ฯ ขอไดแจงที่ประชุมทราบ เพื่อจะไดพิจารณา

รับรองรายงานการประชุม ฯ ตอไป 

ที่ประชุม  .................................................................................................................................................. 
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รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2564 
สหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด 

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
ณ  หองบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับฝูง (Zoom) 

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

สมาชิกผูมาประชุม จำนวน  831 คน 

สมาชิกท้ังหมด จำนวน 1,304  คน 

ผูเขารวมประชุม 
 1. น.อ.วิสิน  เทียนแพรนิมิตร   ผูจัดการ สอ.ยศ.ทอ. 
 2. นางดวงใจ  ฉายาธรรม ผูชวยผูจัดการ สอ.ยศ.ทอ. 
 3. คุณฉันทนา  ทองกนกรัศมี ผูแทนผูสอบบัญชีสหกรณ  
 4. คุณวิวรรณ  ลาภอนันต ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

เริ่มประชุมเวลา 0900 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 

 พล.อ.ท.กานตชนก  หันหาบุญ ประธานกรรมการดำเนินการ แจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 การประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ในปนี ้ มีเหตุการณที ่มีผลกระทบกับสมาชิกคือ  
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเปนตองจัดใหมีการประชุมในระบบออนไลน (Zoom) 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหการดำรงชีวิตของสมาชิกลำบากมากขึ้น คาใชจาย
ครอบครัวเพิ่มขึ้น รายไดเสริมลดลง ดังนี้ สหกรณฯ จึงไดจัดโครงการชวยเหลือสมาชิกสามารถกูฉุกเฉินไดสูงสุด 
80,000 บาท ยกเลิกหักเงินเขากองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ปรับอัตราดอกเบี้ยผูคำ้ประกันรับภาวะหนี้แทนผูกู 
ปรับอัตราดอกเบี้ยผูค้ำประกันรับภาระหนี้แทนผูกู 
 อยางไรก็ตามเมื่อสิ้นปบัญชี 2564 สรุปผลประกอบการของสหกรณ สามารถทำกำไรไดสุทธิ 
26,860,780.33 บาท เสนอที่ประชุมพิจารณา ปนผลรอยละ 5.05 และเฉลี่ยคนืดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 12 หวังวา
สมาชิกจะมีความพึงพอใจ และใหการสนับสนุนกิจการสหกรณตอไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 

 เลขานุการฯ เสนอตอที่ประชุมฯ ขอใหที ่ประชุมใหญพิจารณาและรับรองรายงานการ
ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เมื่อวันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมกานตรัตน หากสมาชิกทาน
ใดมีขอทวงติงหรือจะขอแกไขรายงานการประชุม ฯ ขอไดแจงที่ประชุมทราบ เพื่อจะไดพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมฯ ตอไป 

ที่ประชุม   ไมมีผูใดเสนอใหแกไขและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2563  

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  เพื่อทราบ 
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 3.1 สมาชิกและสมาชิกสมทบ เขาใหม และลาออกจากสหกรณฯ ระหวางป 2564 
  เลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมฯ วา ในวันสิ้นปทางบัญชี 2563 สหกรณฯ มีสมาชิกและ
สมาชิกสมทบรวมทั้งสิ้น 1,347 คน สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

ลำดับ รายการ 
สมาชิก 
(คน) 

สมาชิกสมทบ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1. ตนป 2564 (1 ตุลาคม 2563) 1,119 228 1,347 

2. บวก สมัครใหมระหวางป 27 16 43 

3. หัก ลาออก โอนหนวย ถึงแกกรรม พนสภาพ 57 29 86 

สมาชิกสิ้นป 2564 (30 กันยายน 2564) 1,089 215 1,304 
 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 3.2 รายงานผลการดำเนินกิจการ ประจำป 2564 
  เลขานุการ ฯ ขอใหผูจัดการ ฯ รายงานผลการดำเนินกิจการประจำป 2564 ผูจัดการ ฯ 
รายงาน : ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
จำกัด ชุดที่ 39 ใหเปนผูจัดการสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด ไดตระหนักถึงหนาที่ความ
รับผิดชอบที่จะตองดูแลรักษาเงินของสมาชิกสหกรณดวยความซื่อสัตยและเกิดผลประโยชนตอสมาชิกสหกรณ
สูงสุด โดยยึดระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายเปนหลักในการปฏิบัติงาน ขอรายงานผลการดำเนินกิจการของ
สหกรณออมทรัพยกรมยุทธศกึษาทหารอากาศ จำกัด ประจำป 2564 ดังนี ้

ผลการดำเนินงานทั่วไป 

รายการ หนวย ป 2564 ป 2563 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) % 

จำนวนสมาชิก คน 1,089 1,119 (2.768) 

จำนวนสมาชิกสมทบ คน 215 228 (6.198) 

ทุนดำเนินงาน บาท 646,515,993.02 648,567,916.61 (0.317) 

ทุนเรือนหุนท่ีชำระแลว บาท 385,921,100.00 385,544,190.00 0.098 

ทุนสำรองตามกฎหมาย บาท 52,247,224.77 49,275,049.65 5.689 

ทุนสะสมตามขอบังคบั บาท 2,285,307.45 5,142,479.70 (125.024) 

เงินรับฝากจากสมาชิก บาท 156,959,014.60 159,124,658.83 (1.380) 

เงินใหกูระหวางป บาท 168,974,300.00 209,654,300.00 (24.075) 

เงินชำระคืนระหวางป บาท 199,319,679.19 340,078,388.69 (70.620) 

ลูกหนี้เงนิกู บาท 468,130,608.73 510,246,654.98 (8.997) 

กำไรสุทธิประจำป บาท 26,860,780.33 27,267,123.02 (1.513) 
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การบริการเงินกูแกสมาชิกตลอด ป 2564 

รายการ สัญญา (ฉบับ) จำนวนเงิน (บาท) 

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 1,001 31,982,800 

เงินกูสามัญ 227 136,991,500 

เงินกูพิเศษ - - 

รวม 1,228 168,974,300 

ลูกหนี้เงินกู ณ วันสิ้นป 

รายการ สัญญา (ฉบับ) จำนวนเงิน (บาท) 
ลูกหนี้เงนิกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 340 10,598,000 
ลูกหนี้เงนิกูสามัญ 841 457,532,608.73 
ลูกหนี้เงนิกูตามคำพิพากษา 6 4,280,986.75 
ลูกหนี้ภาระผูค้ำประกัน 21 7,734,087.57 

รวม 1,208 480,145,683.05 

การใชเงินกองทุน 

 1. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหสมาชิก 
  1.1 มอบทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกประจำป 2564 จำนวนเงิน 157,000.00 บาท 
  1.2 สงเคราะหสมาชิกผูเกษียณอายุในป 2564 จำนวน 48 ราย เปนเงิน 226,000.00 บาท 
  1.3  สงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรม 9 ราย เปนเงิน 188,000.00 บาท 

ลำดับ 
เลขทะเบียน 

สมาชิก 
รายชื่อสมาชิกถึงแกกรรม สังกัด 

เงินสงเคราะห 
(บาท) 

คาหรีด 
เคารพศพ 

1 724 น.อ.ธรรมนูญ ธรรมนูญรักษ เกษียณ 30,000 1,000 

2 3356 พล.อ.อ.บุญฤทธิ์ เกิดสุข เกษียณ 15,000 - 

3 1663 น.อ.จิรวัฒน อัครเกษมรัศม เกษียณ 30,000 1,000 

4 572 นางสมสวัสดิ์ อินทราเวช เกษียณ 30,000 1,000 

5 3842 จ.อ.สิทธิศกัดิ์ ปติมานนท รร.นอส. 15,000 1,000 

6 23 พล.อ.ต.ยรรยง แกวสัมฤทธิ์ เกษียณ 30,000 1,000 

7 780 ร.ต.หญิงสุนันทา กิจภูษา เกษียณ 30,000 1,000 

8 1310 น.อ.ทองแดง ปดสาโย เกษียณ - 1,000 

9 232 พ.อ.อ.วิทยา เจียมสากล เกษียณ - 1,000 

รวม 180,000 8,000 

 รวมใชจายเงินทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหสมาชิก ทั้งสิ้น (1.1+1.2+1.3)  571,000.00 บาท 

 หมายเหตุ  1.3 ลำดับ 2 เลขทะเบียน 3356 พล.อ.อ.บุญฤทธิ์ เกิดสุข เรียกเงินคืน 15,000 บาท 
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 2. ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน 
  2.1 การอมรมสัมมนา การวิจัย การคนควาและกิจกรรมอื่น ๆ ในทางสหกรณและการศึกษาทั่วไป 
   2.1.1 กิจกรรมกีฬา ทอ. -   บาท 
   2.1.2 กิจกรรมวันเด็ก -   บาท 
  2.2 บำรุงหนวยที่ใหความชวยเหลือและสนับสนุนกิจการสหกรณ 
   2.2.1 กิจกรรมวันสถาปนา ยศ.ทอ. 150,000.00  บาท 
  2.3  บำรุงการกุศล   
   2.3.1 บริจาคใหโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช  20,000.00   บาท 
   2.3.2 สรางพระอนุสาวรียพระบิดากองทัพอากาศ     20,000.00   บาท 
  รวมใชจายเงินทุนเพ่ือสาธารณประโยชนทั้งสิ้น (2.1 + 2.2 + 2.3)  190,000.00  บาท 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำป 2564 
  เลขานุการ ฯ ขอให คุณวิวรรณ  ลาภอนันต ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ รายงานการ
ตรวจสอบกิจการ ประจำป 2564 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  จำกัด 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2564 
 
เสนอ ท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2564 สหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด 

 ตามที่ ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ไดเลือกตั้งขาพเจา 

เปนผู ตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด สำหรับปสิ ้นสุดวันที่  

30 กันยายน 2564 ขาพเจาไดเขาตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดำเนินการ 

เปนประจำทุกเดือนตามที่เขาตรวจสอบแลวนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจำป 2564 โดยสรุป

ดังตอไปนี้ 

 1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

  1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ  

  1.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน  

  1.3  เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ  

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ  

  2.1  ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน  

  2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกำหนดของสหกรณ  

  2.3  ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคบั ระเบียบและมติของที่ประชุม  

  2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณ 

ที่กำหนดไว 
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 3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ  

  3.1 ดานบริหารงานทั่วไป 

   สหกรณมีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานดานตาง ๆ โดยมีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบ

แตละคณะไวชัดเจน ตามวัตถุประสงคของสหกรณท่ีกำหนดไวในขอบังคบั 

   มีการประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาการดำเนินงานของสหกรณ

และความเคลื่อนไหวของธุรกิจเปนประจำทุกเดือน 

   สหกรณไดมีการจัดทำแผนงานและงบประมาณรายจายประจำป 2564 เสนอตอที่ประชุมใหญ

สามัญพิจารณาอนุมัติแลว มีการดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว ทั้งนี้ สหกรณไดมีการประมาณการรายไดไว  

34.82 ลานบาท สามารถจัดทำได 34.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97.87 ของประมาณการรายได สำหรับงบประมาณ

รายจายตั้งไว 8.72 ลานบาท สหกรณใชจายไป 7.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 82.80 ของประมาณการรายจาย 

สวนกำไรสุทธิประมาณการไว จำนวน 26.10 ลานบาท สิ้นปมีกำไรสุทธิ จำนวน 26.86 ลานบาท สูงกวา

ประมาณการไว 0.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 102.91 

   สหกรณมีสมาชิก 2 ประเภท ไดแก สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ สมาชิกสมัครใหมและ

พนสภาพการเปนสมาชิกเปนไปตามขอบังคบัของสหกรณ แยกไดดังนี้ 
 

 สามัญ สมทบ รวม 
ยกมาตนป 1,119 228 1,347 
เพ่ิมระหวางป 27 16 43 
พนจากสมาชิกภาพ (57) (29) (86) 

คงเหลือ 1,089 215 1,304 
  3.2 ผลการดำเนินงาน 
   สหกรณมีทุนดำเนินงานทั ้งสิ้น  646,515,993.02 บาท หรือลดลงจากปกอน จำนวน 
2,051,968.59 บาท หรือลดลงรอยละ 0.32 และในรอบปสหกรณมีรายไดรวมทั้งสิ้น 34,080,257.63 บาท  
คาใชจายดำเนินงานและดอกเบี้ยจาย จำนวน 7,219,477.30 บาท มีกำไรสุทธิ  26,860,780.33 บาท ลดลงจาก
ปกอน จำนวน 406,342.69 บาท หรือลดลงรอยละ 1.49 
  3.3 การบญัช ี
   การจัดทำบัญชีเรียบรอยเปนปจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถวน 
ถูกตอง เปนไปตามขอบังคับสหกรณ รวมทั้งมีการจัดทำบัญชียอยและทะเบียนตาง ๆ ถูกตอง ตรงตามบัญชีคุม
ทุกประเภท 
  3.4 ดานการเงิน 
   สหกรณมีการกำหนดระเบียบเกี ่ยวกับการเงินไวอยางเหมาะสม โดยกำหนดระเบียบ 
วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงินสดไดไมเกินวันละ 50,000.00 บาท ณ วันสิ้นป สหกรณมีเงินสดคงเหลือ
จำนวน 6,895.78 บาท ถูกตองตรงตามบัญชี การใชจายตาง ๆ เปนไปตามงบประมาณรายจายตามที่ประชุม
ใหญสามัญอนุมัติ 
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  3.5 ดานสินเชื่อ 
   -  เงินใหกูแกสมาชิก  
      สหกรณมีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใหเงินกูไวครบถวนเหมาะสม มีการปฏิบัติ
ตามระเบียบ รวมทั้งมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะอนุกรรมการเงินกู มีการจัดทำเอกสาร
หลักฐานการกู และการคำ้ประกัน ครบถวนสมบูรณ การอนุมัติเงินกูเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไว 
   ระหวางปสหกรณมีการจายเงินกูใหแกสมาชิก โดยจายเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 1,001 สัญญา  
เปนเงิน 31,982,800.00 บาท จายเงินกูสามัญ 277 สัญญา เปนเงิน 136,991,500.00 บาท สิ้นปมีลูกหนี้เงินกู
คงเหลือทุกประเภท จำนวน 468,130,608.73 บาท ลดลงจากปกอนจำนวน 27,563,082.52 บาท หรือลดลง
รอยละ 5.56  โดยสรุปได ดังนี้  
 

รายการ ตนป กูเพ่ิม ชำระ หนี้คงเหลือ 

ลูกหนี้เงนิกูฉุกเฉิน 3,634,600.00 31,982,800.00 25,019,400.00 10,598,000.00 

ลูกหนี้เงนิกูสามัญ 492,059,091.25 136,991,500.00 171,517,982.52 457,532,608.73 

ลูกหนี้เงนิขาดสมาชิกภาพ 13,209,205.00 623,301.07 13,832,506.07 0.00 

ลูกหนี้เงนิกูชวยเหลือผูค้ำฯ 1,343,758.73 0.00 1,343,758.73 0.00 

ลูกหนี้ภาระค้ำประกัน 0.00 7,734,087.57 0.00 7,734,087.57 

ลูกหนี้ตามคำพิพากษา 0.00 4,280,986.75 0.00 4,280,986.75 

รวม 510,246,654.98 181,612,675.39 211,713,647.32 480,145,683.05 

 
 3.6 ดานการลงทุนและเงินฝาก 
  สหกรณมีเงินฝากและการลงทุนทั้งสิ้น เปนเงิน 169,260,868.48 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
จำนวน 28,235,209.84 บาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 20.02 เงนิฝากและการลงทุน ประกอบดวย 

 - เงินฝากธนาคารทหารไทยประเภทออมทรัพย เปนเงิน 11,447,352.94 บาท 
 - เงินฝากธนาคารทหารไทยประเภทกระแสรายวัน เปนเงิน 2,031.54 บาท 
   รวมเงินฝากธนาคาร เปนเงิน 11,449,384.48 บาท 

 - หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด เปนเงิน 15,000,000.00 บาท 
 - หุนชุมนุมสหกรณทหาร จำกัด      ”   10,000,000.00  บาท  
   รวมเงินลงทุน เปนเงิน 25,000,000,00  บาท 

 - เงินฝากประจำชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด  16,000,000.00  บาท  
 - เงินฝากเผื่อเรียกชุมนุมสหกรณทหาร จำกัด   23,000,000.00  บาท  
 - เงินฝากออมทรพยพิเศษชุมนุนสหกรณทหาร จำกัด   64,000,000.00  บาท  
 - เงินฝากออมทรัพยพิเศษสหกรณออมทรัพย อย. จำกัด   22,737,504.22  บาท  
 - เงินฝากออมทรัพยพิเศษสหกรณออมทรัพย บน.6 จำกัด    7,073,979.78  บาท  
   รวมเงินฝากสหกรณอ่ืน เปนเงิน 132,811,484.00  บาท  
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 3.7  การกูยืมเงิน  
  สหกรณกูยืมเงินจากหนวยงานภายในซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลของกรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ เพื่อนำมาเสริมสภาพคลอง เมื่อตนปมียอดเงินกูจำนวน 18,370,000.00 บาท ระหวางปไมมีการชำระ
และกูเพิ ่ม สิ้นปมีหนี้เงินกูคงเหลือจำนวน 18,370,000.00 บาท และสหกรณไดทำวงเงินเบิกเกินบัญชีกับ
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด จำนวน 2,000,000.00 บาท 
 3.8  การรับฝากเงิน  
  สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิก 2 ประเภท มีเอกสารหลักฐานประกอบการฝาก-ถอน 
ครบถวน การคำนวณดอกเบี้ยจายเงินรับฝากเปนไปตามประกาศของสหกรณ ณวันสิ้นปมียอดเงินฝากคงเหลือ
รวมจำนวน 156,959,014.60 บาท ลดลงจำนวน 2,165,644.23 บาท หรือลดลงรอยละ 1.36 โดยสรุปไดดังนี ้ 
 

รายการ ตนป เพ่ิม ลดลง คงเหลือ 

ออมทรัพย  62,735,753.13 5,380,076.90 4,591,233.63 63,524,596.40 

ออมทรัพยพิเศษ  96,388,905.70 2,355,606.40 5,310,093.90 93,434,418.20 

รวมเงินรับฝาก 159,124,658.83 7,735,683.30 9,901,327.53 156,959,014.60 

 
 3.9  ทุนเรือนหุน  
  ทุนเรือนหุนมียอดคงเหลือยกมา จำนวน 385,544,190.00 บาท ระหวางปเพ่ิมขึ้น จำนวน 
21,233,600.00 บาท ถอนคืนคาหุน 20,856,690.00 บาท สิ้นปคงเหลือ 385,921,100.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก 
ปกอน จำนวน 376,910.00 บาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.10 มียอดคงเหลือถูกตองตรงตามบัญช ี
  การเก็บคาหุนและการจายคืนคาหุนเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ  

 3.10 ทุนสำรองและทุนสะสมตาง ๆ ตนป 

รายการ ตนป เพ่ิม ลดลง คงเหลือ 

ทุนสำรอง  49,275,049.65 2,972,175.12 0.00  52,247,224.77 

ทุนสะสมตามขอบังคับ แยกเปน      

 > ทุนสาธารณประโยชน  199,552.00 223,000.00 190,000.00 232,552.00 

 > ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู 1  470,047.88 491,271.75 188,824.00 772,495.63 

 > ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู 2  3,161,620.00 442,370.00 3,603,990.00 0.00 

 > ทุนสะสมเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน  298,500.00 20,000.00  0.00  318,500.00 

 > ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห  247,259.82 500,000.00  571,000.00 176,259.82 

 > ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  765,500.00 20,000.00 0.00  785,500.00 

รวมทุนสะสมตามขอบังคบั 5,142,479.70 1,696,641.75 4,553,814.00 2,285,307.45 

 
 การใชเงินทุนสะสมตาง ๆ ในระหวางปเปนไปตามวัตถุประสงคแหงทุน ระเบียบ และมติที่ประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ 
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 4. สรุปผลการตรวจสอบ 

  การดำเนินงานของสหกรณในรอบปบัญชีที่ผานมา โดยรวมสหกรณมีการดำเนินงานเปนไปตาม

แผนงานและเปาหมายที่กำหนด ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ

กำหนด ประกอบกบสหกรณมีการควบคุมภายในที่ดีตามควร จึงไมพบความผิดปกติหรือขอผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ

ที่จะทำใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง สวนขอบกพรองที่เกิดจากการปฏิบัติงานโดยปกติที่ควรไดรับ

การพิจารณาแกไขหรือปรับปรุง ไดเสนอรายงานใหคณะกรรมการดำเนินการรับทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการ

แกไขปรับปรุงเรียบรอยแลว 

 จึงเสนอที่ประชุมใหญสามัญเพ่ือโปรดทราบ 

     

      (ลงชื่อ)  วิวรรณ  ลาภอนันต 

                (นางวิวรรณ ลาภอนันต) 
ผูตรวจสอบกิจการ  
 

70/74 ซอยนวมินทร 81  
ถนนนวมินทร เขตบึงกุม  
กรุงเทพฯ 10240  
วันที่  4 พฤศจิกายน 2564 

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณา 

 4.1  งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำป 2564 
  เลขานุการฯ แจงตอที่ประชุม ตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2561ขอ 25 การตรวจสอบ
บัญชีของสหกรณ บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที ่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที ่นายทะเบียนสหกรณกำหนดโดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนแตงตั้ง  
จึงขอใหผูสอบบัญชีสหกรณชี้แจงรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เพ่ือใหที่ประชุมใหญ
พิจารณาอนุมัต ิ
 คุณปรีดา  อุสาหะการี ผูสอบบัญชีสหกรณ ชี้แจงผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณออมทรัพย 
ยศ.ทอ. ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564  รายละเอียด ดังนี ้
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
สหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด 

กรุงเทพมหานคร 
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

เสนอ  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 ตามที่นายทะเบียนสหกรณไดแตงตั้งใหขาพเจาเปนผูสอบบัญช ีสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ จำกัด สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น ขาพเจาไดตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น 
ในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเงื ่อนไข ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564  ขาพเจาขอรายงานผลการตรวจสอบ
บัญชีในเรื่องที่สำคัญ ดังตอไปนี้ 

 1. ขอสังเกตจากการตรวจสอบ 
  1.1 ดานการควบคุมภายใน 
   1) การไมปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ ประกาศ คำสั ่ง คำแนะนำ แนวปฏิบัติของ 
นายทะเบียนสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 
    - ไมมี – 
   2)  การแบงแยกหนาที่ของสหกรณ 
    สหกรณมีการแบงแยกหนาที ่ดานการเงิน การบัญชี อยางเหมาะสมตามสวนงานที่
กำหนดอยางชัดเจน เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายสวนใหญมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตำแหนงที่ไดรับ
มอบหมาย  เจาหนาที่สหกรณมหีลักประกันเปนเงินสด 
   3) ความรูความสามารถของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ และฝายจัดการของ
สหกรณฯ คณะกรรมการดำเนินงานแบงเปน คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงนิกู 
    คณะกรรมการมีการประชุมกันอยางสม่ำเสมอ และมีการบันทึกรายงานการประชุม
เปนลายลักษณอักษร ผูตรวจสอบกิจการเปนผูมีความรูและประสบการณโดยตรงในการปฏิบัติหนาที่ และมีอิสระ
ในการปฏิบัติงานทั้งจากคณะกรรมการและฝายจัดการ 
   4) การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน  
    การจ ัดทำบัญช ีและรายงานทางการเง ิน สหกรณเช าใชระบบสารสนเทศกับ  
นาวาอากาศเอก รุงวิทย  วัณณรถ โดยผูใหเชาใชระบบสารสนเทศสำหรับกิจการสหกรณออมทรัพยแกผูเชา 
ใหสามารถใชงานรวมกันในกลุมงานทะเบียนสมาชิกและหุน งานทะเบียนเงินรับฝากออมทรัพยแตละประเภท
งานทะเบียนเงินใหกูแตละประเภท งานจัดเก็บและสงหักหนี้สินรายเดือนตอระบบเงินเดือนกองทัพอากาศ  
งานปนผลและเฉลี ่ยคืนรายป โปรแกรมจะทำการประมวลผลผานรายการไปยังบัญชียอยทะเบียนตาง ๆ  
การควบคุมภายในสำหรับการใชโปรแกรมระบบงานสวนใหญเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย
มาตรฐานขั ้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณที ่ใชโปรแกรมบัญชี
คอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล พ.ศ.2553 สวนการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
งบทดลอง และรายละเอียดตาง ๆ เชน แผนรายตัวสมาชิก จัดทำดวยมือ 
 การบันทึกบัญชีของสหกรณ เปนไปโดยถูกตองตามขอเท็จจริง ครบถวน และเปนปจจุบัน  
มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี มีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินใหกู ทุนเรือนหุน และ
เงินรับฝากกับบัญชีคมุยอด เปนปจจุบัน 
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 2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
  2.1 ความเสี่ยงดานเครดิต 
   สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด           
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ.2536 โดยจายเงินกูใหแกสมาชิก 2 ประเภท คือ เงินใหกูเพ่ือฉุกเฉิน และเงินกู
สามัญ การจายเงินกูไดผานมติคณะกรรมการ 
   ณ ว ันสิ ้นป  สหกรณมีล ูกหนี ้เง ินใหสมาชิกกู ย ืม จำนวน  468,130,608.73 บาท                
คิดเปนรอยละ 72.41 ของสินทรัพยทั้งสิ้น และมีลูกหนี้ค้ำประกัน จำนวน 66 ราย เปนเงิน 7,734,087.57 บาท 
คิดเปน 1.20 ของสินทรัพยทั้งสิ้น ลูกหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน 6 ราย เปนเงิน 4,280,986.75 บาท คิดเปน
รอยละ 0.66 ของสินทรัพยทั้งสิ้น สหกรณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณวาดวยการ
จัดชั้นคณุภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 
  2.2 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน 
   2.2.1 ความเพียงพอของเงินทุน สหกรณมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 646,515,993.02
บาท ลดลงจำนวน 2,051,968.59 บาท หรือรอยละ 0.32 ทุนดำเนินงานสวนใหญเปนทุนภายในของสหกรณรอย
ละ 96.56 ประกอบดวย ทุนของสหกรณรอยละ 72.28 และเงินรับฝากจากสมาชิกรอยละ 24.28 สหกรณ 
มีอัตราสวนหนี้สิน 0.38 เทา และมีอัตราสวนทุนสำรองตอสินทรัพย 0.08 เทา 
   2.2.2 ดานคุณภาพของสินทรัพย สินทรัพยของสหกรณสวนใหญอยู ในรูปลูกหนี ้เงิน 
ใหกูยืม รอยละ 72.41 สินทรัพยที่มีอยูไดนำไปใชหมุนเวียนในการดำเนินงานเพื่อกอใหเกิดรายได 0.05 เทา 
สรางผลตอบแทนใหกับสหกรณ รอยละ 4.15 
   2.2.3 ดานความสามารถในการบริหารจัดการ สหกรณดำเนินธุรกิจ 2 ดาน ธุรกิจของ
สหกรณลดลง รอยละ 18.38 ปปจจุบันมีธุรกรรมรวม จำนวน 179,492,279.07 บาท ประกอบดวย 
    - ธุรกิจสินเชื่อ มีปริมาณธุรกิจ รอยละ 95.69 ของมูลคาธุรกิจรวม ระหวางปจายเงินกู
ใหแกสมาชิก 2 ประเภท รวม 171,756,596.67 บาท ไดแก เงินกู สามัญ จำนวน 138,891,552.42 บาท           
และเงินกูฉุกเฉิน จำนวน 32,865,044.25 บาท เฉลี่ยเดือนละ 14,313,049.72 บาท มีรายไดรับจากดอกเบี้ย 
เงินใหกู คดิเปนรอยละ 86.54 ของรายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน ระหวางปสหกรณรับฝากเงินจากสมาชิก จำนวน 7,735,683.30  
บาท เฉลี่ยเดือนละ 644,640.27 บาท สหกรณจายดอกเบี้ยเงินรับฝาก คิดเปนรอยละ 11.30 ของรายไดดอกเบี้ย
และผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
   2.2.4 ดานทำกำไร สหกรณมีอัตราสวนกำไรสุทธิ รอยละ 80.43 ของรายไดดอกเบี้ยและ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน โดยมีกำไรตอสมาชิก จำนวน 20,598.76 บาท ปริมาณเงินออมตอสมาชิก จำนวน  
120,367.34 บาท และปริมาณหนี้สินตอสมาชิก จำนวน 358,995.87 บาท 
   2.2.5 ดานสภาพคลองทางการเงิน สหกรณมีอัตราสวนทุนหมุนเวียน 1.21 เทา แสดงวา
หนี้สินหมุนเวียน 1 บาท มีสินทรัพยหมุนเวียน 1.21 บาท 
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   2.2.6 ผลกระทบของธุรกิจ  ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต
อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของสหกรณ เนื่องจากแหลงเงินทุนของสหกรณบางสวนมาจากเงินรับฝาก  
หากอัตราดอกเบี้ยภายนอกมีการปรับตัวสูงขึ้นจะสงผลใหสหกรณมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น เปนผลใหสหกรณ
ตองปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินใหกูเพื่อรักษาความสามารถ ในการทำกำไรและรักษาแหลงเงินทุนไว
ซึ่งจะทำใหภาระการชำระหนี้ของลูกหนี้เงินใหกูเพิ่มสูงขึ้นดวย 
 

 3. เรื่องอื่น ๆ 

  - ไมมี - 
 
                                                      (ลงชื่อ)   ปรีดา  อุสาหะการ ี
          (นายปรีดา  อุสาหะการ)ี 
                                                                      ผูสอบบัญช ี
                                                              วันที่  27  ตุลาคม  2564    

 
 
 

321/30  เคหะชุมชนทุงสองหอง 
ถ.กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 9 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
โทร. 08-1551–4381, 0-2573-0782 
โทรสาร  0-2575-3017 
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สหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
 

  ป 2564  ป 2563 
 หมายเหตุ บาท  บาท 

สินทรัพย     
สินทรัพยหมุนเวียน     

    เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 11,456,280.26  11,184,119.53 

    เงินฝากสหกรณอื่น 3 132,811,484.00  109,812,810.87 

    เงินใหกูยืมระยะสั้น – สุทธ ิ 5 71,692,601.44  62,824,609.05 

    ลูกหนี้ระยะสั้น – สุทธิ 5 0.00  9,943,065.00 

    ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 6 39,502.50  41,084.00 

    สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 7 111,483.38  957,660.29 

 รวมสินทรัพยหมุนหมุนเวียน  216,111,351.58  194,763,348.74 

 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

    

    เงินลงทุนระยะยาว 4 25,000,000.00  20,050,000.00 

    เงินใหกูยืมระยะยาว – สุทธ ิ 5 405,277,535.73  432,406,418.25 

    ลูกหนี้ระยะยาว – สุทธ ิ 5 0.00  1,275,358.73 

    เครื่องใชสำนักงาน – สุทธิ 8 127,105.71  72,835.98 

 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  430,404,641.44  453,804,612.87 

  รวมสินทรัพย  646,515,993.02  648,567,961.61 

     

หนี้สินและทุนของสหกรณ     

หนี้สินหมุนเวียน     

    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 9 18,370,000.00  18,370,000.00 

    เงินรับฝาก 10 156,959,014.60  159,124,658.83 

    หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 11 1,938,845.87  2,110,870.41 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  177,267,860.47  179,605,529.24 

หนี้สินไมหมุนเวียน     

    สำรองบำเหน็จเจาหนาที่  1,933,720.00  1,733,590.00 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  1,933,720.00  1,733,590.00 

รวมหนี้สิน  179,201,580.47  181,339,119.24 
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  ป 2564  ป 2563 
 หมายเหตุ บาท  บาท 
     
ทุนของสหกรณ     

    ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)  385,921,100.00  385,544,190.00 

    ทุนสำรอง  52,247,224.77  49,275,049.65 

    ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบอ่ืนๆ 12 2,285,307.45  5,142,479.70 

    กำไรสุทธิประจำป  26,860,780.33  27,267,123.02 

รวมทุนของสหกรณ  467,314,412.55  467,228,842.37 

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 646,515,993.02  648,567,961.61 

 
หมายเหตุ  ประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
 

   (ลงชื่อ) พลอากาศโท  กานตชนก  หันหาบุญ 
    (กานตชนก  หันหาบุญ) 
       ประธานกรรมการดำเนินการ 
 
 (ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก  ผดุง  โกมุทฉาย 
          (ผดุง  โกมุทฉาย) 
                                                                                   เลขานุการ   

                                                                         วันที ่   27  ตุลาคม 2564 
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สหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด 
งบกำไรขาดทุน 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

 ป 2564 ป 2563 
 บาท % บาท % 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน    
 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 28,902,732.33 86.54 30,058,681.45 87.10 
    ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใชเงินชุมนุมสหกรณ 0.00 0.00 110,871.23 0.32 
    ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 352,674.75 1.06 447,294.25 1.30 
    ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 3,153,416.98 9.44 2,860,667.30 8.29 
    ผลตอบแทนจากการลงทุน     989,500.00 2.96   1,032,178.08 2.99 

รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 33,398,324.06 100 34,509,692.31 100 
คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน     

     ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 3,775,310.30 11.31 4,378,721.03 12.69 
     ดอกเบี้ยจายทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงนิกู 6,696.95 0.02 1,289.68 0.00 
     ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น     468,435.01  1.40      469,718.13  1.36 

รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน   4,250,442.26 12.73   4,849,728.84 14.05 
        

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 29,147,881.80 87.27 29,659,963.47 85.95 
     

บวก รายไดอื่น     
    รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา 2,150.00 0.01 1,700.00 0.00 
    หนี้สูญรับคืน – ลูกหนี้เงนิใหกู 462,663.95 1.38 26,244.65 0.08 
    หนี้สูญรับคืน – ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 200,794.12 0.60 617,975.99 1.79 
 หนี้สูญรับคืน – ดอกเบี้ยคางรับ 13,875.50 0.04 0.00 0.00 
    รายไดอื่น        2,450.00 0.01          750.00 0.00 

รวมรายไดอื่น     681,933.57 2.04    646,670.64 1.87 
หัก คาใชจายในการดำเนนิงาน     
  คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่     
     เงินเดือน 1,392,655.00 4.17 1,492,862.00 4.33 
         บำเหน็จเจาหนาที่ 200,130.00 0.60 187,830.00 0.54 
         คาลวงเวลา 19,691.75 0.06 14,002.01 0.04 
         สวัสดิการเจาหนาที่ 16,000.00 0.05 4,000.00 0.01 
         เงินสมทบทุนกองทุนประกันสังคม 25,273.00 0.08 31,451.00 0.09 
         เงินสมทบทุนกองทุนเงินทดแทน 1,110.00 0.00 980.00 0.00 
         คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 0.00 0.00 2,100.00 0.01 
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 ป 2564 ป 2563 
 บาท % บาท % 
 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ     
  คาเสื่อมราคา 1,757.89 0.00 9,036.34 0.03 
     ขาดทุนจากการเลิกใชทรัพยสิน 10.00 0.00 0.00 0.00 
     คาเสื่อมราคาปปจจุบัน 32,759.39 0.10 25,652.19 0.08 
     คาซอมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย 5,094.00 0.01 5,250.00 0.02 
     คาปรับปรุงสำนักงาน 3,108.00 0.01 2,800.00 0.01 
     คาบำรุงรักษาฐานขอมูลระบบคอมพิวเตอร 36,000.00 0.11 36,000.00 0.10 
     คาระบบสารสนเทศ 6,000.00 0.02 6,000.00 0.02 
 คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก     
     คาของที่ระลึก 538,800.00 1.61 550,000.00 1.59 
 คาใชจายดำเนินงานอื่น     
     คาตอบแทน 103,500.00 0.31 103,000.00 0.30 
     คาตรวจสอบกิจการ 45,000.00 0.13 38,500.00 0.11 
     คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 50,000.00 0.15 52,000.00 0.15 
     คาเบี้ยประชุม 121,450.00 0.36 131,100.00 0.38 
     คารับรอง 20,215.50 0.06 15,393.00 0.05 
     คาลวงเวลา (ชวยปฏิบัติงาน) 0.00 0.00 3,901.00 0.01 
     คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (กรรมการ) 6,300.00 0.02 4,800.00 0.01 
   คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 15,848.30 0.05 16,125.93 0.05 
    คาของใชสำนักงาน 49,178.41 0.15 32,052.49 0.09 
     คาไฟฟา 47,128.92 0.14 55,247.73 0.16 
     คาน้ำประปา 0.00 0.00 353.00 0.00 
     คาโทรศัพท 3,026.88 0.01 3,043.40 0.01 
     คาอินเตอรเน็ต 4,800.00 0.01 4,800.00 0.01 
     คาจัดพิมพรายงานกิจการ 30,000.00 0.09 32,900.00 0.10 
     คาใชจายประชุมวสิามัญ 0.00 0.00 8,000.00 0.02 
  คาใชจายประชุมใหญ 167,950.00 0.50 156,042.00 0.45 
     คาน้ำมันเชื้อเพลิง 6,000.00 0.02 6,000.00 0.02 
     คาใชจายอ่ืนๆ       20,248.00   0.06          8,289.00   0.02 

รวมคาใชจายในการดำเนินงาน   2,969,035.04   8.88     3,039,511.09   8.81 

กำไรสุทธิ 26,860,780.33 80.43 27,267,123.02 79.01 
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สหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด 
งบกระแสเงินสด 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

 ป 2564  ป 2563 
 บาท  บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน    
     กำไรสุทธิ 26,860,780.33  27,267,123.02 
รายการปรับปรุงเพ่ือการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ  
เปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 
 คาเสื่อมราคา 1,767.89  9,036.34 
 คาเสื่อมราคาปปจจุบัน 32,759.39  25,652.19 
 หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงนิกู (462,663.95)  (26,244.65) 
     หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงนิกูขาดสมาชิกภาพ (3,334,540.00)  (583,875.99) 
 หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ตามคำพิพากษา 3,175,545.88  0.00 
 หนี้สงสัยจะสูญ – ดอกเบี้ยคางรับ (13,875.50)  0.00 
 สำรองบำเหน็จเจาหนาที่ 200,130.00  187,830.00 
 ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 41,084.00  97,480.00 
 ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ จำกัด คางรับ 0.00  24,597.26 
 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ จำกัด คางรับ 12,493.16  29,046.58 
 ดอกเบ้ียเงนิฝากออมทรัพยพิเศษชุมนุมสหกรณทหาร จำกัด คางรับ 930,178.08  0.00 
 ดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกชุมนุมสหกรณทหาร จำกัด คางรับ 3,287.68  0.00 
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย คางจาย 113.00  0.00 
 หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยคางรับ 13,875.50  0.00 
 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี คางจาย 50,000.00  52,000.00 
 คาธรรมเนียมสมัครสมาชิกรับลวงหนา (550.00)  550.00 
 คาวัสดุสำนักงาน ใชไป 0.00  16,125.93 
 คาเครื่องเขียนแบบพิมพใชไป       15,848.30               0.00 
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ 
หนี้สินดำเนินงาน 

27,526,233.76  27,099,320.68 

สินทรัพยดำเนินงาน    
 เงินสดจายลูกหนี้เงนิกูฉุกเฉิน (31,982,800.00)  (21,606,500.00) 
 เงินสดรับจากลูกหนี้เงนิกูฉุกเฉิน 25,019,400.00  21,905,400.00 
 เงินสดจายลูกหนี้เงนิกูสามัญ (136,991,500.00)  (188,047,800.00) 
 เงินสดรับจากลูกหนี้เงนิกูสามัญ 171,517,982.52  209,339,104.50 
 เงินสดจายจากลูกหนี้ตัวแทนหักเงินสง 0.00  (106,058,032.00) 
 เงินสดรับจากลูกหนี้ตัวแทนหักเงนิสง 0.00  106,058,032.00 
 เงินสดจายจากลูกหนี้ตามคำพิพากษา (4,280,986.75)  0.00 
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ป 2564 
  

ป 2563 
  บาท  บาท 
 เงินสดจายจากลูกหนี้ภาระค้ำประกัน (7,734,087.57)  0.00 
 เงินสดจายจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ (623,301.07)  (897,865.50) 
 เงินสดรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 13,832,506.07  2,775,552.19 
 เงินสดจายลูกหนี้ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 0.00  (648,580.25) 
 เงินสดรับจากลูกหนี้ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 1,343,758.73  46,279.50 
 เงินสดจายเงินยืมทดรองจาย 0.00  (52,000.00) 
 เงินสดรับเงินยืมทดรองจาย 0.00  52,000.00 
 เงินสดจายซื้อวัสดุสำนักงาน 0.00  (15,720.49) 
 เงินสดจายดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ (39,502.50)  (41,084.00) 
 เงินสดจายดอกเบี้ยรับเงินฝากประจำชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ จำกัด คางรับ (13,534.25)  (12,493.16) 
 เงินสดจายดอกเบี้ยรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษชุมนุมสหกรณทหาร จำกัด คางรับ (60,967.12)  (930,178.08) 
 เงินสดรับดอกเบ้ียรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษชุมนุมสหกรณทหาร จำกัด คางรับ 0.00  133,287.67 
 เงนิสดจายเงินฝากเผื่อเรียกชุมนุมสหกรณทหาร จำกดั คางรับ 0.00  (3,287.68) 
 เงนิสดจายดอกเบ้ียรับเงินฝากเผื่อเรียกชุมนุมสหกรณทหาร จำกัด คางรับ (9,665.77)  1,095.89 
หนี้สินดำเนินงาน    
 เงินสดรับเงินรอจายคืน 439,893.16  420,773.25 
 เงินสดจายเงินรอจายคนื (435,893.16)  (429,173.25) 
 เงินสดรับเงินประกันสังคมรอนำสง 0.00  58,051.00 
 เงินสดจายเงินประกันสังคมรอนำสง 0.00  (58,051.00) 
 เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ 25,985.00  6,600.00 
 เงินสดจายเงินรอตรวจสอบ (40,351.00)  (6,600.00) 
 เงินสดรับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 0.00  106,655.00 
 เงินสดจายภาษีเงนิไดหัก ณ ท่ีจาย 0.00  (106,655.00) 
 เงินสดจายคาธรรมเนียมสอบบัญชีคางจาย (52,000.00)  (50,000.00) 
 เงินสดจายดอกเบี้ยจายเงินรับฝากคางจาย (2,038,325.80)  (2,331,842.53) 
 เงินสดรับดอกเบี้ยจายเงินรับฝากคางจาย 1,879,104.26  2,038,325.80 
 เงินสดจายภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย              0.00          (210.00) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 57,281,948.51  48,744,704.54 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน    
 เงินสดจายซื้อหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ จำกัด (5,000,000.00)  0.00 
 ขายหุน บริษัทสหประกันชีวิต 50,000.00  0.00 
 เงินสดรับจากการไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ 0.00  4,000,000.00 
 เงินสดจายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ (31,463.17)  0.00 
 เงินสดจายซื้อเครื่องใชสำนักงาน     (88,797.10)      (19,260.00) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (5,070,260.27)    3,980,740.00 
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 ป 2564  ป 2563 
  บาท  บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
 เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย 5,380,076.90  7,486,441.72 
 เงินสดจายคืนเงินรับฝากออมทรัพย (4,591,233.63)  (5,532,120.74) 
 เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 2,355,606.40  2,793,801.31 
 เงินสดจายคืนเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ (5,310,093.90)  (6,105,000.73) 
 เงินสดจายคาบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (30,000.00)  (30,000.00) 
 เงินสดจายเงินปนผล (19,375,530.57)  (19,053,847.68) 
 เงินสดจายเงินเฉลี่ยคืน (3,326,147.33)  (3,556,329.78) 
 เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ (800,000.00)  (800,000.00) 
 เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 21,233,600.00  12,522,630.00 
 เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน (20,856,690.00)  (15,361,630.00) 
 เงินสดจายทุนเพ่ือสาธารณประโยชน (190,000.00)  (212,000.00) 
 เงินสดจายทุนเพ่ือสวัสดิการหรือการสงเคราะหสมาชิก (571,000.00)  (514,200.00) 
 เงินสดรับทุนเพ่ือสวัสดิการหรือการสงเคราะหสมาชิก 0.00  3,500.00 
 เงินสดจายทุนเพ่ือชวยเหลือผูค้ำประกัน (1) (188,824.00)  (189,024.00) 
 เงินสดรับทุนเพ่ือชวยเหลือผูค้ำประกัน (1) 491,271.75  31,823.00 
 เงินสดรับทุนเพ่ือชวยเหลือผูค้ำประกัน (2) 442,370.00  1,495,110.00 
 เงินสดรับทุนเพ่ือชวยเหลือผูค้ำประกัน (2)   (3,603,990.00)       (827,230.00) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (28,940,854.38)   (27,848,076.90) 
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 23,270,833.86  24,877,367.64 

เงินสด ณ วันตนป  120,996,930.40     96,119,562.76 

เงินสด ณ วันส้ินป 144,267,764.26  120,996,930.40 
 

ที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันท รับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน พ.ศ.2564 
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สหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
 
1.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 
 - สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง 
 - สหกรณรับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจำนวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบ้ียคูณดวยจำนวนเงินตน
ที่คางชำระตามระยะเวลาที่กูยืม 
 - สหกรณไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในระเบียบของนายทะเบียนสหกรณวาดวย  
การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 
 - โครงการชวยเหลือและผอนผันการชำระหนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ 
 * ลูกหนี้เงินใหกูสามัญ หยุดสงตนเงินไดไมเกิน 5 เดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 
 - สหกรณตรีาคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน 
 - คาเสื่อมราคาเครื่องใชสำนักงาน คำนวณโดยใชวิธีเสนตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด วาดวย
ระเบียบการบัญชีของสหกรณ พ.ศ.2560 
 - คาซอมบำรุง คาซอมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำหรับสินทรัพยรายการยอยๆ ถือเปนคาใชจายหัก
จากรายได 
 - เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณอ่ืน 
ทุกประเภท 
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย 
 ป 2564  ป 2563 
 บาท  บาท 
 เงินสด 6,895.78  21,271.76 
 เงินฝากธนาคาร    
     กระแสรายวัน 2,031.54  1,931.54 
      ออมทรัพย 11,447,352.94  11,160,916.23 

รวม 11,56,280.26  11,184,119.53 
 
3.  เงินฝากสหกรณอื่น ประกอบดวย 
 

 ป 2564  ป 2563 
 บาท  บาท 

 เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ จำกัด (ประจำ) 16,000,000.00  16,000000.00 

 เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยทหาร จำกัด (พิเศษ) 64,000,000.00  55,000,000.00 

 เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยทหาร จำกัด (เผื่อเรียก) 23,000,000.00  10,000,000.00 

 เงินฝากออมทรัพย สอ.อย.จำกัด 22,737,504.22  21,994,517.11 

 เงินฝากออมทรัพย สอ.บน. 6 จำกัด 7,073,979.78  6,818,293.76 

รวม 132,811,484.00  109,812,810.87 
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4.  เงินลงทุน ประกอบดวย 
 ป 2564  ป 2563 
 บาท  บาท 
 เงินลงทุนระยะยาว    
 เงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด    
      หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 15,000,000.00  15,000,000.00 

      หุนชุมนุมสหกรณทหาร จำกัด 10,000,000.00  5,000,000.00 

      หุนบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0.00  50,000.00 

รวมเงินลงทุนระยะยาว 25,000,000.00  20,050,000.00 

5.  เงินใหกูยืม–สุทธิ ประกอบดวย 
 ป 2564  ป 2563 
 บาท  บาท 
 ระยะสั้น  ระยะยาว  ระยะสั้น  ระยะยาว 
เงินใหกูยืมแกสมาชิก        

    ลูกหนี้เงนิใหกูฉุกเฉิน 10,598,000.00  0.00  3,634,600.00  0.00 

    ลูกหนี้เงนิใหกูสามัญ 52,255,073.00  405,277,535.73  59,652,673.00  432,406,418.25 

หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสญู 0.00  0.00  462,663.95  0.00 

    รวมเงินใหกูยืม–สุทธ ิ 62,853,073.00  405,277,535.73  62,824,609.05  432,406,418.25 

    เงินใหกูยืมอื่น-ที่เกิดจากการใหเงินกู 
    ลูกหนี้ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงนิกู 

 
0.00 

 
 

0.00 
 

 
68,400.00 

 
 

1,275,358.73 
 ลูกหนี้ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงนิกูสุทธ ิ 0.00  0.00  68,400.00  1,275,358.73 
 ลูกหนี้ภาระค้ำประกัน 7,734,087.57  0.00  0.00  0.00 
 ลูกหนี้ภาระค้ำประกัน-สุทธ ิ 7,734,087.57  0.00  0.00  0.00 
    ลูกหนี้ตามคำพิพากษา 4,280,986.75  0.00  0.00  0.00 
หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสญู-ลูกหนี ้
 ตามคำพิพากษา 

3,175,545.88  0.00  0.00  0.00 

 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา-สุทธ ิ 1,105,440.87  0.00  0.00  0.00 
 ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 0.00  0.00  13,209,205.00  0.00 
หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสญู-ลูกหนี ้
 ขาดสมาชิกภาพ 

0.00  0.00  3,334,540.00  0.00 

รวมเงินใหกูยืมทั้งสิ้น-สุทธ ิ 71,692,601.44  405,277,535.73  9,943,065.00  1,275,358.73 

 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  เปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ขาดสมาชิกภาพจำนวน 6 ราย เปนเงิน 3,175,545.88 บาท เปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย
ระเบียบการบัญชีของสหกรณ พ.ศ.2544 
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6.  ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ – สุทธิ ประกอบดวย 
 ป 2564  ป 2563 
 บาท  บาท 
    
     ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ 39,502.50  41,084.00 

     ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ – ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 0.00  13,875.50 

          รวม 39,502.50  54,959.50 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    

     หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบ้ียเงนิใหกูคางรับ–ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 0.00  13,875.50 

ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ – สุทธิ 39,502.50  41,084.00 

7.  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย                     
 ป 2564 

บาท 
 ป 2563 

บาท 
ดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกชุมนุมสหกรณทหาร จำกัด คางรับ 9,665.77  0.00 

ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณทหาร จำกัด คางรับ 60,967.12  933,465.76 

ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ จำกัด คางรับ 13,534.25  12,493.16 

เครื่องเขียนแบบพิมพ 27,316.24  0.00 

วัสดุคงเหลือ 0.00  11,701.37 

รวม 111,483.38  957,660.29 

8.  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ ประกอบดวย 
 ป 2564  ป 2563 
 บาท  บาท 
 เครื่องใชสำนักงาน 2,399.38  11,435.72 
 หัก คาเสื่อมราคา 1,767.89  9,036.34 
  ขาดทุนจากการเลิกใชทรัพยสิน 0.00  0.00 
     เครื่องใชสำนักงาน – สุทธ ิ 631.49  2,399.38 
 เครื่องใชสำนักงานใหม 204,517.11  115,720.01 
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม, 78,042.89  45,283.50 
    เครื่องใชสำนักงานใหม – สุทธ ิ 126,474.22  70,436.51 
 รวม    เครื่องใชสำนักงาน – สุทธ ิ 127,105.71  72,835.89 

 

 คาเสื่อมราคา จำนวน 79,810.78 บาท แยกเปนคาเสื่อมราคาปเกา จำนวน 1,767.89 บาท และ 
ปปจจุบัน สหกรณเปลี่ยนวิธีคิดคาเสื่อมราคา แบบสะสมยอดเปนคาเสื่อมราคาสะสม จำนวน 78,042.89 บาท 
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9.  เงินเบิกเกินบญัชแีละเงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย 
 ป 2564  ป 2563 
 บาท  บาท 
 ระยะสั้น  ระยะสั้น 
เงินกูยืมกองทุนการศึกษา 50 ป กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 3,500,000.00  3,500,000.00 

เงินกูยืมกองทุนการศึกษา 60 ป กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 5,000,000.00  5,000,000.00 

เงินกูยืมโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย สวนของผูรับใบอนุญาต 8,870,000.00  8,870,000.00 

เงินกูยืมชุมนุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 1,000,000.00  1,000,000.00 

รวม 18,370,000.00  18,370,000.00 

 - ในป 2564 สหกรณมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000,000.00 
บาท สัญญาลงวันที่ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2530 อัตราดอกเบี้ยไพรมเรต (Prime Rate) โดยมีคณะกรรมการ
ดำเนินการค้ำประกัน 

 - สหกรณกูยืมเงินจากกองทุนการศึกษา 50 ป จำนวนเงิน 3,500,000.00 บาท และกองทุนการศึกษา 
60 ป จำนวนเงิน  5,000,000.00 บาท ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย/ 
สวนของผู รับใบอนุญาต จำนวนเงิน 8,870,000.00 บาท และ ชุมนุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำนวน 
1,000,000.00 บาท  ทุกสัญญาอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.55 ตอป  

10.  เงินรับฝาก ประกอบดวย 
 ป 2564  ป 2563 
 บาท  บาท 
 เงินรับฝาก – สมาชิก    
      เงินรับฝากออมทรัพย 63,524,596.40  62,735,753.13 
      เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 93,434,418.20  96,388,905.70 

 รวมเงินรับฝาก 156,959,014.60  159,124,658.83 

11.  หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย 
 ป 2564  ป 2563 
 บาท  บาท 
 คาธรรมเนียมสมัครสมาชิกรับลวงหนา 0.00  550.00 

 ดอกเบ้ียเงินรับฝากคางจาย 1,879,104.26  2,038,325.80 

 เงินปนผลคางจาย 196.40  196.40 

 คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย 50,000.00  52,000.00 

 ภาษี หัก ณ ที่จาย คางจาย 113.00  0.00 

 เงินรอจายคืน 5,632.21  1,632.21 

 เงินรอจายคืนทุนเรือนหุน 800.00  800.00 

 เงินรอตรวจสอบ 3,000.00  17,366.00 

รวม 1,938,845.87  2,110,870.41 
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12.  ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบดวย 
 ป 2564  ป 2563 
 บาท  บาท 
 ทุนรักษาระดับอัตราเงนิปนผล 785,500.00  765,500.00 

 ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน 232,552.00  199,552.00 

 ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหสมาชิก 176,259.82  247,259.82 

 ทุนสะสมเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน 318,500.00  298,500.00 

 กองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสามัญ(1) 772,495.63  470,047.88 

 กองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสามัญ(2) 0.00  3,161,620.00 

รวม 2,285,307.45  5,142,479.70 

  

 สหกรณกำหนดระเบียบวาดวยกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสามัญ พ.ศ.2561 โดยการกระทำการ
ตาง ๆ ไมขัดตอพระราชบัญญัติ ประกันชีวิต พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 

13.  การดำรงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ 

 สหกรณไดปฏิบัติตามกฎกระทรวง วาดวยการดำรงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ พ.ศ.2550  
มีผลบังคับใชตั้งแต 17 ตุลาคม 2550 เปนตนไป โดยตองดำรงสภาพคลองเฉลี่ยรายเดือน อัตราไมต่ำกวารอยละ 1  
ของยอดเงินที่สหกรณรับฝากทั้งหมด 
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 4.2 จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2564 
    น.ท.จิรศักดิ์  เทพอัตถาพร กรรมการและเหรัญญิก ชี้แจง 
    ป 2564 สหกรณ มีกำไรสุทธิ 26,860,780.33 บาท พิจารณาแลว เห็นสมควรจัดสรร
ตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 28 ดังนี ้
 

ลำดับ รายการ 
ป 2564 ป 2563 

บาท % บาท % 
1 เปนทุนสำรอง ไมนอยกวารอยละ 10 ของ

กำไรสุทธิ 
2,686,078.03 10.000 2,972,175.22 10.900 

2 เปนคาบำรุงสันนิบาตสหกรณ รอยละ 1 
ของกำไรสุทธ ิแตไมเกิน 30,000.00 บาท 

30,000.00 0.112 30,000.00 0.110 

3 เปนเงินปนผลตามหุนที่ชำระแลว 
ในอัตรารอยละ 5.05 

18,995,306.13 70.718 19,375,530.57 71.058 

 
ลำดับ 

รายการ 
ป 2564 ป 2563 

บาท % บาท % 
4 เปนเงินเฉลี่ยคนืใหแกสมาชิกตามสวน

จำนวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 12 
3,488,565.90 12.988 3,326,417.33 12.199 

5 เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่
สหกรณ ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

800,000.00 2.978 800,000.00 2.934 

6 เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล     
ไมเกินรอยละ 2 แหงทุนเรือนหุนของ
สหกรณที่มีอยูในวันสิ้นป 

20,000.00 0.074 20,000.00 0.073 

7 เปนทุนสาธารณประโยชน 
ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธ ิ

200,000.00 0.745 223,000.00 0.818 

8 เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห 
ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธ ิ

620,830.27 2.311 500,000.00 1.834 

9 เปนทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน 20,000.00 0.074 20,000.00 0.073 
10 เปนทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสามัญ ไมจัดสรร  ไมจัดสรร  

รวม 26,860,780.33 100.00 27,267,123.02 100.00 

การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2564 จะมีผลดังนี้ 
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รายการ 
ป 2564 ป 2563 

บาท % บาท % 
1. กลับคืนมาเปนของสมาชิก 
    - เงินปนผล 
    - เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู 

22,483,872.03 83.705 22,701,947.90 83.258 

2.  เปนผลประโยชนแกสมาชิก 
     - ทุนสำรอง 
     - ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 
     - ทุนสาธารณประโยชน 
     - ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห 
     - ทุนเพ่ือการจัดตั้งสำนักงาน 
     - ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสามัญ 

3,546,908.30 13.26 3,735,175.12 13.698 

3.  เปนของกรรมการและเจาหนาที่ 800,000.00 2.978 800,000.00 2.934 
4.  เปนของสันนิบาตสหกรณ 30,000.00 0.112 30,000.00 0.110 

รวม 26,860,780.33 100.00 27,267,123.02 100.00 

สถานภาพเงินกองทุนตาง ๆ  

รายการ 
คงเหลือ 

ณ 30 ก.ย.64 
หลังจากจัดสรรกำไร 

ป 2564 
ลำดับที่ 1 ทุนสำรอง 52,247,224.77 54,933,302.80 
ลำดับที่ 6 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 785,500.00 805,500.00 
ลำดับที่ 7 ทุนสาธารณประโยชน 232,552.00 432,552.00 
ลำดับที่ 8 ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห 176,259.82 797,090.09 
ลำดับที่ 9 ทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน 318,500.00 338,500.00 
ลำดับที่ 10 ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสามัญ 772,495.63 772,495.63 

 
ที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจัดสรรกำไรสุทธิตามที่เหรัญญิกฯ เสนอ 
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 4.3  แผนงาน งบประมาณ รายได รายจาย ประจำป 2565 
  ผูจัดการฯ ชี้แจง แผนงานงบประมาณรายไดรายจายประจำป 2565  ซึ่งคณะกรรมการ
ดำเนินการไดพิจารณาแลวเพ่ือใหที่ประชุมฯ ไดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้  
  4.3.1 แผนงานสหกรณออมทรัพย 

    
 

สหกรณอาจเปดเผยคาตอบแทนแกคณะกรรมการ  กรรมการ  และผูมีอำนาจในการจดัสรร   
ที่เปนตวัเงนิและไมเปนตัวเงินไวในรายงานประจำป  ดังนี ้

คาตอบแทนเปนตัวเงนิ  เดือน  ต.ค.62 - ก.ย.63 

ลำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล ตำแหนง 
คาตอบแทนกรรมการ (บาท) 

 เงินเดือน/
คาตอบแทน   โบนัส  

คา
พาหนะ 

คาลงทะเบียน
อบรม 

 คาเบี้ย
ประชุม  รวม 

1 พล.อ.ท.กานตชนก   หันหาบุญ 
ประธาน

กรรมการฯ  -  
        
47,430.00   -   -  

     
8,400.00  

        
55,830.00  

2 พล.อ.ต.แมน   
ปยะอิศรา
กุล รองประธาน(1)  -  

        
45,050.00   -   -  

     
6,000.00  

        
51,050.00  

3 พล.อ.ต.ศุภโชต ิ  ชัยวงษ รองประธาน(2)  -  
        
45,050.00   -   -  

     
5,500.00  

        
50,550.00  

4 น.อ.วันชยั   พ่ึงเจียม กรรมการ  -  
        
37,940.00   -   -  

     
5,500.00  

        
43,440.00  

5 น.อ.วรชาต ิ  ทองศริิ กรรมการ  -  
        
37,940.00   -   -  

     
4,500.00  

        
42,440.00  

6 น.อ.พเิศษ   อรกูล กรรมการ  -  
        
37,940.00   -   -  

     
5,000.00  

        
42,940.00  

7 น.อ.เสฏฐกร   
ชาตวัฒนา
นนท กรรมการ  -  

        
37,940.00   -   -  

     
6,000.00  

        
43,940.00  

8 น.อ.ฉัตรชัย   คชศิริพงศ กรรมการ  -  
        
35,570.00   -   -  

     
6,000.00  

        
41,570.00  

9 น.อ.ผดุง  โกมทุฉาย 
กรรมการและ

เลขาฯ  -  
        
40,310.00   -   -  

     
6,000.00  

        
46,310.00  

10 น.อ.สวัสดิ ์ ปานกลาง กรรมการ  -  
        
35,570.00   -   -  

     
5,500.00  

        
41,070.00  

11 น.อ.หญิง อญัจนา รวมจติร กรรมการ  -  
        
37,940.00   -   -  

     
5,500.00  

        
43,440.00  

12 น.ท.มานะ คงบุญ กรรมการ  -  
        
35,570.00   -   -  

     
6,000.00  

        
41,570.00  

13 น.อ.ราเมศ สอนด ี กรรมการ  -  
        
35,570.00   -   -  

     
6,000.00  

        
41,570.00  

14 น.ท.จิรศกัดิ ์
เทพอัตถา
พร กรรมการ  -  

        
35,570.00   -   -  

     
6,000.00  

        
41,570.00  

15 น.ท.หญิง มยุร ี มีใหญ 
กรรมการและ

เหรัญญิก  -  
        
40,310.00   -   -  

     
6,000.00  

        
46,310.00  

16 
น.อ.หญิง อรุณ
รัตน บุญเกษม ผูจัดการ 

            
315,600.00  

        
42,680.00  

        
3,200.00   -   -  

      
361,480.00  

17 น.อ.สชุาต ิ กล่ำสกุล ผูชวยผูจัดการ 
             
45,000.00  

        
31,620.00  

        
1,600.00   -   -  

        
78,220.00  

รวม       
          
360,600.00  

    
660,000.00  

      
4,800.00   -  

  
87,900.00  

   
1,113,300.00  
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   4.3.1.1 คาหุ น ณ วันที ่ 30 กันยายน 2564 สหกรณมีทุนเรือนหุ นทั ้งสิ้น  
385,921,100 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2563 จำนวน 376,910 บาท เนื่องจากมีสมาชิกฝากหุนเพ่ิมข้ึน, สมาชิกลาออก
จากสหกรณ  ในปบัญชี 2565 คาดวาสหกรณนาจะมีการฝากทุนเรือนหุนท้ังปประมาณ 18,000,000 บาท 
   4.3.1.2 เงินฝากออมทรัพย สหกรณยังคงวัตถุประสงคหลักของสหกรณคือ  
การสงเสริมการออมของสมาชิก หากสมาชิกมีเงินคงเหลือก็สามารถนำเงินฝากออมทรัพยไวกับสหกรณได 
สหกรณรับฝากเงินออมทรัพยไมเกินเดือนละ 2,000 บาทตอสมาชิก 1 คน และสหกรณอาจมีการปรับลดดอกเบี้ย
ใหเหมาะสมเปนไปตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยและประกาศของนายทะเบียนสหกรณ 
 การฝากเงินไวกับสหกรณยังไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาธนาคารพาณิชยทั่วไป คาดวาในปบัญชี 2565  
สมาชิกจะฝากเงินกับสหกรณไมนอยกวา 5,000,000 บาท 
   4.3.1.3 เงินกู 
    ปจจุบันสมาชิกสวนใหญมีความรัดกุมรอบคอบในการใชจายเงนิอันเปน
ผลเนื่องมาจากสถานการณเศรษฐกิจ สหกรณเพ่ิมมาตรการลดความเสี่ยงในการปลอยเงินกูแกสมาชิก 
    1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน    ไมนอยกวา   28,000,000 บาท 
    2) เงินกูสามัญ    ไมนอยกวา  120,000,000 บาท 
   4.3.1.4 การรับสมัครสมาชิก 
    ในป 2564 มีสมาชิก และสมาชิกสมทบ สมัครใหม จำนวน 43 คน 
    ในป 2565 คาดวาจะมีขาราชการและพนักงานราชการ ที่เขารับราชการ
ใหม หรือยายสังกัด สมัครเปนสมาชิกสหกรณ ประมาณ 36 คน 
   4.3.1.5 การกู ย ืมเงินเพื ่อรองร ับการดำเนินกิจการของสหกรณและรักษา 
สภาพคลองอยางเพียงพอสามารถบริการสมาชิกไดอยางทั่วถึง ในปบัญชี 2565 หากมีความจำเปนกรณีท่ีสมาชิก
ยื่นเรื่องขอกูยืมเงินจากสหกรณเกินกวาที่ประมาณการไวในขอ 1.3 สหกรณอาจขอกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
ภายในวงเงินไมเกิน 20,000,000 บาท 
   4.3.1.6 กำไรสุทธิ หากการดำเนินกิจการเปนไปตามแผนงานที่กำหนดไว คาดวา
ในป 2565 สหกรณจะมีกำไรสุทธิไมนอยกวา 23,947,120 บาท 
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  4.3.2 ประมาณการรายได–รายจาย 

 

ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายได – รายจาย กับการรับจายจริง ประจำป 2564 
และประมาณการรายได – รายจาย ประจำป 2565 

 

รายการ 
ป 2564 ป 2565 

ประมาณการ ประมาณการ รับ-จายจริง 
ประมาณการรายได    

1. รายไดดอกเบ้ีย 33,822,000.00 32,408,824.06 31,230,000.00 
2. รายไดจากการลงทุน 1,000,000.00 989,500.00 1,000,000.00 
3. รายไดที่ไมใชดอกเบ้ีย 3,000.00 681,933.57 2,400.00 

รวมรายได 34,825,000.00 34,080257.63 32,232,400 
ประมาณการรายจาย    

1. คาใชจายดอกเบี้ย 4,573,800.00 4,250,442.26 4,471,800.00 
2. คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่ 2,016,800.00 1,654,859.75 1,819,480.00 
3. คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ 242,000.00 84,729.28 192,000.00 
4. คาใชจายเก่ียวกับสมาชิก 852,000.00 538,800.00 852,000 
5. คาใชจายดำเนินงานอ่ืน 1,038,200.00 690,646.01 950,000.00 
6. คาหนี้สงสัยจะสูญ 0.00 0.00 0.00 

รวมรายจาย 8,722,800.00 7,219,477.30 8,285,280.00 
กำไรเบื้องตน 26,102,200.00 26,860,780.33 23,947,120.00 

7. คาครุภัณฑหรือทรัพยสินถาวร 150,000.00  60,000.00 
 

หมายเหต ุ   - หมวดรายจายใดไมเพียงพอเบิกจายใหนำเงินหมวดรายจายอ่ืนมาถัวเฉลี่ยจายได 
   ในวงเงินที่ไดรับอนุมัติ  
                  ยกเวนหมวด 7 คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร 
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รายละเอียดประมาณการรายได 
 

ประมาณการรายได 
ป 2564 ป 2565 

คำชี้แจงประกอบ 
ประมาณการ รับจริง ประมาณการ 

1. รายไดดอกเบี้ย     
   1.1 ดอกเบี้ยรับเงินกู 31,500,000.00 28,902,732.33 28,000,000.00 ยอดเงินกูของสมาชิก 

ดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป 
- เงินกูเมื่อสิ้นป 64 
- เงินกูระหวางป 65 

   1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 1,942,000.00 3,153,416.98 3,000,000.00 เงินฝากธนาคารทหารไทย 
เงินฝาก ชสอ., ช.น.ส.ท. 
เงินฝากสหกรณอ่ืน 

   1.3 ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ 
        ขาดสมาชิกภาพ 

380,000.00 352,674.75 230,000.00 ดอกเบี้ยเรยีกเก็บจาก 
ผูค้ำประกัน 
 

ประมาณการรายได 
ป 2564 ป 2565 

คำชี้แจงประกอบ 
ประมาณการ รับจริง ประมาณการ 

2. รายไดจากการลงทุน     
2.1 ดอกเบี้ยตั๋วสัญญา

ฯ 
0.00 0.00 0.00  ชสอ., ช.น.ส.ท. 

2.2 เงินปนผล 1,000,000.00 989,500.00 1,000,000.00 หุน ชสอ., ช.น.ส.ท. 
3. รายไดที่ไมใชดอกเบี้ย     

3.1 คาธรรมเนียมแรก
เขา 

2,500.00 2,150.00 1,800.00 คาธรรมเนียมสมาชิกเขาใหม 

     3.2 หนี้สูญรับคืน 3,000.00 
 

0.00 

677,333.57 
 

0.00 

0.00 
 

0.00 

- ลูกหนี้เงินกู ตัดหนี้สูญ 
  ขอผอนชำระคืน  
- ลูกหนี้ขอชำระหนี้ปด
บัญช ี

3.3 รายไดเบ็ดเตล็ด 500.00 2,450.00 600.00  
รวมรายได 34,827,500                           34,080,257.63 32,232,400.00  
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รายละเอียดประมาณการรายจาย 

ประมาณการรายจาย 
ป 2564 ป 2565 

คำชี้แจงประกอบ 
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ 

หมวดที่ 1 คาใชจายดอกเบี้ย    

> เงินรับฝากออมทรัพยและ 1,600,000.00 1,419,703.90 1,600,000.00 เงนิฝากออมทรัพย รอยละ 
2.25 ตอป, ออมทรัพยพิเศษ 
รอยละ 2.50 ตอป 

   เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ  2,500,000.00 2,355,606.40 2,400,000.00 

> เงินกูยืมและเงินเบิก 
   เกินบัญชี  

469,800.00 468,435.01 469,800.00 เงนิกูเจาของ รร.อ.ฤ.ว.,  
กองทุน 50 ป, 60 ป ยศ.ฯ,  
ชุมนุมสัญญาบัตร ยศ.ฯ,
ดอกเบี้ยบัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารทหารไทย 

> ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 2,000.00 6,696.95 0.00 ยกเลิกเงินฝากเขาทุนฯ 
เมื่อผูกูชำระปดบญัช ี

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 4,573,800.00 4,250,442.26 4,471,800.00  

หมวดที่ 2 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที ่    

> เงินเดือน 1,705,400.00 1,392,655.00 1,510,000.00 เงนิเดือน จนท.สอ.ยศ.ทอ. 
ดวงใจ 43,560x12=522,720 
รัชดา  26,410x12=316,920 
ชลธิชา 14,120x12=169,440 
นฤมล  13,480x12=161,760 
ปทมาพร 2,060x12=144,720 
จนท.ใหม 11,280x9=101,520 
สายพิณ 7,282x12=87,384 

> สำรองบำเหน็จเจาหนาที ่ 221,900.00 200,130.00 220,980.00 สำรองไวจายบำเหนจ็ จนท.  

> คาสวัสดิการเจาหนาที ่ 18,000.00 16,000.00 0.00 คาเครื่องแบบ จนท. 6 คน 
คนละ 3,000 บาทจายปเวนป 

> เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

40,000.00 25,273.00 47,000.00 จายสมทบกองทุนประกัน 
สังคมสวนนายจาง (5%) 

ประมาณการรายจาย 
ป 2564 ป 2565 

คำชี้แจงประกอบ 
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ 

> เงินสมทบกองทุน 
   เงินทดแทน 

1,500.00 1,110.00 1,500.00 จายไมเกินรอยละ 0.2 ของ
คาจาง สมทบกองทุน 

> คาลวงเวลา 20,000.00 19,691.75 30,000.00 จนท.ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ทำการ ชวงปดบัญชีประจำป 
หรือเมื่อมีงานเรงดวน 

> คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 10,000.00 0.00 10,000.00 จนท.ไปปฏิบัติงาน, ประชุม 
อบรม ศึกษาดูงาน และสัมมนา
ตางๆ 

รวมคาใชจายเกี่ยวกับ จนท. 2,016,800.00 1,654.859.75 1,819,480.00  
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หมวดที่ 3 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 

> คาเสื่อมราคา 40,000.00 34,527.28 40,000.00 คาเสื่อมราคาทรัพยสินตาม
ระเบียบ 

> คาปรับปรุงสำนักงาน 100,000.00 3,108.00 50,000.00 ทาสีภายใน , ปรับปรุงฝา
เพดาน 

> คาบำรุงรกัษาฐานขอมูล 
 ระบบคอมพิวเตอร 

36,000.00 36,000.00 36,000.00 คาเชาระบบโปรแกรมสหกรณ 

> คาวัสดุอุปกรณ 40,000.00 0.00 40,000.00 ซื้ออุปกรณสำรองขอมูล และ
ซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป 

> คาซอมบำรุงรักษา 
   ทรัพยสิน 

20,000.00 5,094.00 20,000.00 ซอมบำรุงทรัพยสนิ เชน 
คอมพิวเตอร, เครื่องพิมพ, 
เครื่องคิดเลข, โทรสาร,  
เครื่องปรับสมุดบัญชีเงินฝาก, 
เครื่องนับธนบัตร 

> คาระบบสารสนเทศ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 คาบริการระบบสารสนเทศ, 
website 

รวมคาใชจายเกี่ยวกับ 
อาคารสถานที่และอุปกรณ 

242,000.00 84,729.28 192,000.00  

หมวดที่ 4 คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก    

> คาสวัสดิการสมาชิก 300,000.00  300,000.00 คาของที่ระลึกสมาชิก,  
ทุนการศึกษา, สวสัดิการอ่ืนๆ 

> คาของที่ระลึกสมาชิก 552,000.00 538,800.00 552,000.00 คาของที่ระลึกสมาชิก 

รวมคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก 852,000.00 538,800.00 852,000.00  

หมวดที่ 5 คาใชจายดำเนินงานอื่น    

> คาตอบแทน 250,000.00 103,500.00 136,000.00 1) ผจก.5,500x12=66,000  
2) จนท.กง.หนวยตางๆ ที่ชวย
ดำเนินการหักเงนิ สงให  
สอ.ยศ.ทอ. 30,000.00 
3) ที่ปรึกษา คณก.ฯ 
20,000x2=40,000 
4) หนวยงานอ่ืนที่สนับสนุน 
30,000 
 
 
 

ประมาณการรายจาย 
ป 2564 ป 2565 

คำชี้แจงประกอบ 
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ 

> คาเบี้ยประชุม 200,000.00 121,450.00 200,000.00 คณก.ดำเนินการฯ, ที่ปรึกษา, 
จนท.กรมสงเสรมิฯ, คณก.ชุด
ตางๆ, และจนท.ผูเขารวม
ประชุมและผูเก่ียวของ 
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> คารับรอง 20,000.00 20,215.50 20,000.00 คารับรองการประชุมประจำเดือน
ของ คณก.ฯ, จนท.และรับรอง
แขกผูมาตดิตอหรือเยี่ยมชม
กิจการ 

> คาลวงเวลา 10,000.00 0.00 10,000.00 คณก.ฯ, และขาราชการท่ีมา
ชวยปฏิบัติงานเมื่อกรณีมีงาน
เรงดวนหรือในชวงปดบัญชี 

> คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 20,000.00 6,300.00 20,000.00 คณก.ฯ, จนท.,และผูเก่ียวของ 
ที่ไปปฏิบัติงาน,ประชุม, อบรม, 
ศึกษาดูงานและสัมมนาตางๆ 

> คาธรรมเนียมผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณ 

45,000.00 45,000.00 48,000.00 คาบริการตรวจสอบกิจการ 

> คาธรรมเนียมตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ 

60,000.00 50,000.00 50,000.00 คาจางผูตรวจสอบบญัชี
ภาคเอกชน 

> คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ 35,000.00 15,848.30 35,000.00 เพ่ือใชในกิจการของ สอ.ยศ.
ทอ.และบริการใหแกสมาชิก 
เชน ใบเสร็จรับเงนิ ทะเบียนหุน 
กระดาษถายเอกสาร สมดุเงิน
ฝาก แบบฟอรมตางๆ 
 

> คาของใชสำนักงาน 50,000.00 49,178.41 50,000.00 ของใชประจำสำนักงาน  

> คาใชจายประชุมใหญ
สามัญประจำป 

220,000.00 167,950.00 220,000.00 1) คาใชจายสถานที่ประชุม 
   สามัญและวิสามัญ(ถาจำเปน) 
2) คาสลากรางวลั(ประชุมใหญ) 
3) เครื่องดื่มอาหารวางสมาชิก  
4) คารับรอง คณก.ฯ,  
    แขกรับเชิญและ จนท.  
5) เบี้ยเลี้ยง จนท.  
6) โลรางวลั, ของที่ระลึก 
    และใชจายเบ็ดเตล็ด  

> คาจัดพิมพรายงานกิจการ
ประจำป 

35,000.00 30,000.00 35,000.00 คาจัดพิมพหนังสือรายงาน
กิจการประจำป,  
ขอแกไขขอบังคับสหกรณ 

> คาเชาเครื่องถายเอกสาร   30,000.00 แทนการซื้อเครื่องพิมพรายงาน 

> คาเชื้อเพลิง 10,000.00 6,000.00 10,000.00 คณก.ฯ, จนท., ไปตดิตอ
หนวยงาน, ธนาคาร และซื้อ
ของใชสำนักงาน 

> คาไฟฟา 50,000.00 47,128.92 50,000.00 คาไฟฟา สอ.ยศ.ทอ. 

ประมาณการรายจาย 
ป 2564 ป 2565 

คำชี้แจงประกอบ 
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ 

> คาน้ำประปา 1,200.00 0.00 1,200.00 คาน้ำประปา สอ.ยศ.ทอ. 
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> คาโทรศพัท 5,000.00 3,026.88 5,000.00 คาโทรศัพท ทศท. ใชติดตอกับ
สมาชิก บุคคล หรือหนวยงาน
นอก ทอ. 

> คาอินเตอรเน็ต 5,000.00 4,800.00 4,800.00 คาอินเตอรเนต็ สอ.ยศ.ทอ.
เดือนละ 400 บาท 

> คาใชจายอ่ืน (เบด็เตล็ด) 25,000.00 20,248.00 25,000.00 คาไปรษณียากร, หนังสือพิมพ, 
ของขวัญ, คาธรรมเนยีม, 
สนับสนุนกิจการตางๆ ของ
หนวยงานที่เก่ียวของ 

รวมคาใชจายดำเนินงานอื่น 1,041,200.00 690,646.01 2,654,000.00  

หมวดที่ 6 คาหนี้สงสัยจะสูญ     
หนี้สงสัยจะสูญท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหวางป  

> หนี้สงสัยจะสูญ–ลูกหนี ้ 0.00 0.00 0.00 

> หนี้สงสัยจะสูญ–ดอกเบี้ย 
 คางรับ 

0.00 0.00 0.00 ดอกเบี้ยหนีส้งสัยจะสญูที่อาจ
เกิดขึ้นระหวางป 

รวมคาหนี้สงสัยจะสูญ 0.00 0.00 0.00  

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 8,725,800.00 7,219,477.30 9,989,280.00  

 
 
หมวดที่ 7 คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร 

   

> คาครุภณัฑและทรัพยสนิ 
   ถาวร 

150,000.00  60,000.00 เครื่องใชสำนักงานตางๆ, เกาอ้ี
สำนักงาน, คอมพิวเตอร,
เครื่องพิมพสมดุเงนิฝาก, โตะ 
เกาอ้ี 

รวมคาครุภัณฑฯ 150,000.00  60,000.00  
 

 
ที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติแผนงบประมาณรายไดรายจายประจำป 2565 
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 4.4  กำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ ฯ อาจกูยืมหรือการค้ำประกันประจำป 2565 
  เลขานุการฯ เสนอตอที่ประชุมใหญฯ เกี่ยวกับวงเงินกูยืมของสหกรณ ตามขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด พ.ศ.2561 ขอ 18 “วงเงินกู ยืมหรือการค้ำประกัน 
ที่ประชุมใหญอาจกำหนดวงเงินกู ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปหนึ่งๆ ไดตามที ่จำเปนและสมควรแกการ
ดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังกลาวตองไดรับอนุมัติความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  ถาที่ประชุมยังมิได
ใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปใดก็ใหใชวงเงินกูยืมสำหรับปกอนไปพลาง” 
 ป 2564 ที่ประชุมใหญมีมติกำหนดวงเงินกู ยืมหรือการค้ำประกันไวจำนวน 50 ลานบาท ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบ  
 สำหรับป 2565 เพื่อรองรับการดำเนินกิจการของสหกรณ และรักษาสภาพคลองอยางเพียงพอ
สามารถใหบริการสมาชิกสหกรณไดอยางทั่วถึง คณะกรรมการดำเนินการเห็นวาสมควรที่จะกำหนดวงเงินกูยืม
หรือการคำ้ประกัน จำนวน 50 ลานบาท 

ที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหสหกรณกูยืมหรือการค้ำประกันในวงเงิน จำนวน 50 ลานบาท 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง เลือกผูตรวจสอบกจิการ ประจำป 2565 

 เลขานุการฯ เสนอตอที่ประชุมใหญฯ ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ จำกัด พ.ศ.2561 “ขอ 94  ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  
ผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไมมีลักษณะตองหาม
ของผูตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ จำนวนหนึ่งคน
หรือหนึ่งนิติบุคคล 
 ขอ 95 ขั ้นตอนและวิธีการเลือกตั ้งผู ตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดำเนินการประกาศ  
รับสมัครผูตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด และนำเสนอชื่อผูตรวจสอบกิจการที่ผานมาคัดเลือกใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนแบบเปดเผย และใหผูที่ไดรับเลือกตั ้งคะแนนสูงสุดเปนผู ตรวจสอบกิจการ หากมี
คะแนนเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ ่งเสียง และใหผูที ่ไดรับเลือกตั้งลำดับคะแนนรองลงมาเปน 
ผูตรวจสอบกิจการสำรอง จำนวนไมเกิน 1 คน หรือ 1 นิติบุคคล 
 กรณีผูตรวจสอบกิจการไดพนจากตำแหนงดวยเหตุตามขอ 97 (2),(3),(4),(5) ใหผูตรวจสอบ
กิจการสำรองปฏิบัติงานไดทันทีเทาระยะเวลาที่ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
ผูตรวจสอบกิจการใหม” 
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 มีผูยื่นใบสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการณสหกรณ จำนวน 2 คน  
 
1.  คุณกาญจนา  ปญญาวดี  
     คาตรวจสอบกิจการ  45,000 บาท 
    การศึกษา/ประสบการณดานสหกรณ 
     - ปริญญาตร ี(บริหารธุรกิจ) ม.รามคำแหง 
    -  หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
       (กรมตรวจบัญชีสหกรณ)      
    -  อดีตขาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ  
   ผูตรวจสอบกิจการ 
    1. สอ.กรมอุตนุิยมวิทยา จำกัด 
   2. สอ.ตำรวจทางหลวง จำกัด 
    3. ผูชวยผูตรวจสอบ สอ.บขส.จำกัด      
   การปฏิบตังิาน 
  1 ครั้ง/เดือน  

2. พล.อ.ต.หญิง พัสวี  อัมพรรัตน 
    คาตรวจสอบกิจการ  48,000 บาท 
   การศกึษา/ประสบการณดานสหกรณ 
   - ปริญญาตรี (การเงินการธนาคาร) ม.รามคำแหง 
   - หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
      (กรมตรวจบัญชีสหกรณ)      
   - อดีตขาราชการ ทอ.  
   ผูตรวจสอบกิจการ 
    1. สอ.ขส.ทอ. 
    2. สอ.พอ.ทอ.   
    3. รานสหกรณขนสง จำกัด 
   4.  สอ.บขส.จำกัด 
   การปฏิบตังิาน 
    1 ครั้ง/เดือน 

                  
ที่ประชุม   มีมตเิอกฉันทเลือก คุณกาญจนา  ปญญาวดี เปนผูตรวจกิจการสหกรณ และให พล.อ.ต.หญิง พัสวี  
อัมพรรัตน เปนผูตรวจกิจการสหกรณสำรองในกรณีที ่คุณกาญจนา  ปญญาวดี ไมสามารถปฎิบัติงานได  
 เลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมวา ให คุณกาญจนา  ปญญาวด ี เปนผูตรวจกิจการสหกรณ ประจำป 
2565 และให พล.อ.ต.หญิง พัสวี  อัมพรรัตน เปนผูตรวจกิจการสหกรณสำรองในกรณีที่ คุณกาญจนา  ปญญาวดี 
ไมสามารถปฏิบัติงานได 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง การเลือกผูตรวจสอบบัญชสีหกรณ ประจำป 2565 

 เลขานุการฯ เสนอตอที่ประชุมฯ  ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผูสอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ.2546 กำหนดให 
ที่ประชุมใหญคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีหรือผู ชำนาญตรวจสอบบัญชี
สหกรณตามประกาศอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไดข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีภาคเอกชนไวกับกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ และระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนยังไมขาดอายุเพ่ือรายงานขอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจำป 
 ตามคำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณวาดวยวิธีการคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแตงตั้งเปน
ผูสอบบัญชีสหกรณ แนะนำไวดังนี ้ กอนการประชุมใหญใหคณะกรรมการดำเนินการฯ สรรหาผูสอบบัญชี 
รับอนุญาตหรือผูชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณตามบัญชีรายชื่อที่กรมตรวจบัญชีสหกรณจัดทำและมอบให 
สหกรณ โดยสรรหาผูสอบบัญชีไวไมนอยกวา 2 รายขึ้นไป เสนอชื่อพรอมขอมูลประกอบการพิจารณาให 
ที่ประชุมใหญพิจารณาคัดเลือก 
 คณะกรรมการดำเนินการขอเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกผูสอบบัญชี เปนผูชำนาญงาน
ตรวจสอบบัญชีสหกรณที่เสนอบริการตรวจสอบบัญชี ประจำป 2565 จำนวน 2 คน ดังนี ้
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ผลงานท่ีผานมา 
คาจาง 
(บาท) 

รับเงินคาจาง 
ผูชวย 
(คน) 

การปฏิบัติงาน 
ครั้ง วัน/ครั้ง 

1 นายสุพัฒน  ศานติรัตน 
ผูชำนาญงาน 
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

1) สอ.พอ. 
2) สอ.คปอ 
3) สอ.มศว.จก. 

50,000 ปดงบบัญชี 2 3 2 

2 นางดวงกมล  ลิ้มประชาศักดิ์ 
ผูตรวจสอบบัญชีอิสระ 
บริษัท คิดดีทำดี จำกัด 

1) สอ.สป.ทบ. 
2) สอ.สลก.ทบ. 

50,000 ปดงบบัญชี 3 2 3 

 
ที่ประชุม  มีมติเอกฉันทเลือก นายสุพัฒน  ศานติรัตน เปนผู สอบบัญชีสหกรณ และให นางดวงกมล                 

ลิ้มประชาศกัดิ์ เปนผูสอบบัญชีสหกรณสำรองในกรณีที่ นายสุพัฒน  ศานติรัตน ไมสามารถปฏิบัติงานได 

 เลขานุการฯ แจงที่ประชุมวา ให นายสุพัฒน  ศานติรัตน ใหเปนผูสอบบัญชีสหกรณปบัญชี 2565  

และให นางดวงกมล  ลิ้มประชาศักดิ์ เปนผูสอบบัญชีสหกรณสำรองในกรณีที่ นายสุพัฒน  ศานติรัตน ไมสามารถ

ปฏิบัติงานได 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการทดแทนผูที่พนวาระหรือยายหนวยประจำป 2565 

  เลขานุการฯ เสนอตอที่ประชุมฯ  ตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 50 และขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด พ.ศ.2561 ขอ 67 คณะกรรมการดำเนินการ “ใหสหกรณ
มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีก 14 คน  
ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก ทั้งนี้วิธีการเลือกตั้งใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการเลือกตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ” 
 ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด วาดวยการเลือกตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2563 ขอ 7 การเลือกตั้ง “ใหประธานกรรมการ แตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
ขึ้นมาคณะหนึ่ง จำนวนไมเกิน 5 คน เพ่ือจัดการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยสามารถแตงตั้ง
เจาหนาท่ีชวยเหลือจากหนวยข้ึนตรงกรมยุทธศกึษาทหารอากาศไดตามความเหมาะสม 
 ประธานกรรมการดำเนินการ แตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง จำนวน 3 คน 
 1. น.อ.วันชัย  พึ่งเจียม  ประธาน 
 2. น.อ.หญิง อัญจนา  รวมจิตร กรรมการ 
 3. น.อ.จิรศักดิ์  เทพอัตถาพร  กรรมการและเลขานุการ 
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สิ้นป 2564 จำนวนกรรมการที่พนจากวาระ จำนวน 9 คน ดังนี ้
 1. พล.อ.ต.พิษณุ  เอกระ  วาระที่ 1 ปที่ 2 ยายหนวย 
 2. น.อ.เสฎฐกร  ชาตวัฒนานนท วาระที่ 2 ปที่ 2  ครบวาระที่ 2 
 3. น.อ.ผดุง  โกมุทฉาย  วาระที่ 2 ปที่ 2  ครบวาระที่ 2 
 4. น.อ.สวัสดิ์  ปานกลาง  วาระที่ 2 ปที่ 2  ครบวาระที่ 2 
 5. น.อ.จิรศักดิ์  เทพอัตถาพร  วาระท่ี 2 ปที่ 2  ครบวาระที่ 2 
 6. น.อ.หญิง อัญจนา  รวมจิตร วาระที่ 1 ปที่ 2  ครบวาระที่ 1 (เลือกใหม) 
 7. น.อ.ราเมศ  สอนดี  วาระที่ 1 ปที่ 2  ครบวาระที่ 1 (เลือกใหม) 
 8. น.ท.มานะ  คงบุญ  วาระท่ี 1 ปที่ 2  ครบวาระที่ 1 (เลือกใหม) 
 9. น.อ.พิเศษ  อรกูล   วาระที่ 2 ปที่ 2  ลาออกจากกรรมการ 

 

การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ป 2565 
 

กลุม รายชื่อกรรมการ 
สถานภาพป 2565 

หมายเหตุ 
วาระ ปที ่

ประธานกรรมการ 1.  พล.อ.ท.กานตชนก  หันหาบุญ 2 2 ครบวาระ 2 

กรรมการ 
(สวนกลาง) 

2. น.อ.วันชัย  พึ่งเจียม 2 2 ครบวาระ 2 
3.   2 2 ครบวาระ 2 
4.  น.อ.วินิจ  จันทรมณ ี 1 2 (เลือกใหม) 
5.  น.อ.สุรรัตน  จันทะนาขา 1 2 (เลือกใหม) 
6.  น.ท.อนุสรณ  ถาวรศกัดิ์ 1 2 (เลือกใหม) 

กรรมการ 
(สวน บก.และ 
สวนสนับสนุน) 

7.  2 1 ยายหนวย 
8.  2 1 ยายหนวย 
9.  1 1  

กรรมการ 
(สวนการศกึษา) 

10.  2 2 ครบวาระ 2 
11.    1 1  
12.  น.อ.สหรัฐ  ศรีบุญเกิด 1 2 (เลือกใหม) 

กรรมการ 
(สวน รร.จอ.) 

13.  1 1  
14.  1 1  
15.  2 1  

 ที่ประชุมฯ  เสนอรายชื่อสมาชิกเพ่ือใหที่ประชุมใหญลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและมีมติเลือก
กรรมการดำเนินการประจำป 2565 ดังนี ้ 
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          1. กรรมการดำเนินการตามระเบียบฯ ขอ 5.2 (สวนกลางลำดับ 3 วาระ 1 ป) 

  พล.อ.ต.ศุภโชติ  ชัยวงษ 
 2. กรรมการดำเนินการตามระเบียบฯ ขอ 5.2 (สวน บก.และสนับสนุน ลำดับ 7 - 9) 
  2.1 พล.อ.ต.วิสุทธิ์  สมภักด ี วาระ 2 ป 
  2.2 น.อ.หญิง อัญจนา  รวมจิตร วาระ 2 ป 
  2.3 น.อ.หญิง มยุรี  มีใหญ วาระ 2 ป 
 3. กรรมการดำเนินการตามระเบียบฯ ขอ 5.3.2 (สวนการศึกษา ลำดับ 10 - 11) 
  3.1 น.อ.สมภพ  เทียนบุญ วาระ 2 ป 
  3.2 น.ท.ยงยุทธ  แมนจิต วาระ 1 ป 
 4. กรรมการดำเนินการตามระเบียบฯ ขอ 5.3.2 (สวน รร.จอ.) 
  4.1 น.อ.ราเมศ  สอนดี วาระ 2 ป 
  4.2 น.ท.รุงกิจ  กมลกลาง วาระ 2 ป 
  4.3 น.ท.ธรีะพันธ  ทองบาล วาระ 2 ป 

 ประธานกรรมการเลือกตั้ง แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากที่ประชุมเสนอรายชื่อประธานกรรมการ
และกรรมการดำเนินการ เพื่อเขารับเลือกตั้งพอดีกับจำนวนผู ที ่พนวาระและไมมีผู ใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม  
จึงขอใหที่ประชุมมีมติเลือกประธานและกรรมการดำเนินการทดแทนผูที่พนวาระตามรายชื่อที่เสนอดังกลาว 

ที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันทเลือกประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ จำนวน 9 คน ตามที่สมาชิก
 เสนอในที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่อง  อื่นๆ 

 - ไมมี – 
 
ปดประชุมเวลา 1145 
 
 

(ลงชื่อ)  พลอากาศโท กานตชนก  หันหาบุญ 
(กานตชนก  หันหาบุญ) 

   ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 
      สหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด 

 
(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก ผดุง  โกมุทฉาย 

   (ผดุง  โกมุทฉาย) 
 กรรมการและเลขานุการ 

ผูจดบันทึกการประชุม 
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                                   รายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจำป 2565 
  สหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด 

  เมื่อวันอังคารที ่1 มีนาคม พ.ศ.2565, 1330 
ณ หองประชุมโรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

………………………………… 
 

สมาชิกเขารวมประชมุ  จำนวน 120 คน 
ผูมาประชุม 

 1. พล.อ.ท.กานตชนก   หันหาบุญ ประธานกรรมการ  

 2. พล.อ.ต.ศุภโชติ   ชัยวงษ รองประธาน (1) 

 3. พล.อ.ต.วิสุทธิ ์  สมภักดี รองประธาน (2) 

 4. น.อ.วันชัย   พึ่งเจียม    กรรมการ 

 5.   น.อ.วินิจ   จันทรมณี กรรมการ  

 6. น.อ.หญิง อัญจนา   รวมจิตร     กรรมการ 

 7.   น.อ.สหรัฐ   ศรีบุญเกิด กรรมการ  

 8. น.อ.ราเมศ   สอนดี กรรมการ 

 9. น.อ.หญิง มยุรี   มีใหญ กรรมการและเหรัญญิก  

 10.   น.ท.อนุสรณ   ถาวรศักดิ์ กรรมการ 

 11. น.ท.ยงยุทธ   แมนจิต กรรมการ 

 12. น.ท.ธีระพันธ   ทองบาล กรรมการ 

 13. น.ท.รุงกิจ   กมลกลาง กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 

 1. น.อ.สุรรัตน   จันทะนาขา กรรมการ 

 2.   น.อ.สมภพ   เทียนบุญ กรรมการ 

  

 

ผูเขารวมประชุม 
 1. น.อ.วิสิน   เทียนแพรนิมิตร ผูจัดการ สอ.ยศ.ทอ.   

 2. นางดวงใจ ฉายาธรรม ผูชวยผูจัดการ สอ.ยศ.ทอ. 

 3.    น.ส.ชลุีพร จันทรนอย ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ ฯ  

 4. นายกัณณพนต       จันทรเจริญ ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ ฯ  
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เริ่มประชุมเวลา    1330 
 

วาระที่ 1  เรื่อง  ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ 
 

                ประธาน กลาวเปดประชุม  และแจงวา สอ.ยศ.ทอ.มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือแบงเบาภาระ
ดานเศรษฐกิจแกสมาชิก การแกไขขอบังคับสหกรณในครั้งนี้เพ่ือใหสมาชิกของสหกรณมีสิทธิเพ่ิมขึ้นอยางเทา
เทียมกัน อีกทั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณยังมีแนวคิดที่จะแกไขระเบียบเงินกูเพ่ือใหสมาชิกสามารถกู
เงินไดเพ่ิมขึ้น เปนการชวยเหลือดานเศรษฐกิจและคาครองชีพแกสมาชิกในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด 
19 ขอใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ คณะกรรมการพรอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก ตอไปขอให
เลขาดำเนินการตามวาระการประชุม  
 

                ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 2  เรื่อง  พิจารณาแกไขขอบงัคับสหกรณฯ                      
 

              เลขานุการ  ขอใหที่ประชุมพิจารณาแกไขขอบังคับสหกรณ สอ.ยศ.ทอ. พ.ศ.2561 หมวด 5 ขอ 32 
คุณสมบัติของสมาชิก  เพ่ือแกไขคุณสมบัติของสมาชิกสมทบใหเปนสมาชิก  โดยมรีายละเอียดดงัตอไปนี้ 

ขอความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบงัคับ 
ของสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  จำกัด 

ท.ข.2 
ตารางเปรียบเทียบแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกดั พ.ศ.2565 

ขอความเดิม ขอความที่แกไข เหตุผล 
หมวด 5 
สมาชิก 

 ข อ  3 2   คุณ สมบั ติ ข อ งสม าชิ ก  
สมาชิกตองมีคณุสมบัติ  ดังนี ้
                     ( 1 )   เ ป น ผู เ ห็ น ช อ บ ใ น
วัตถุประสงคของสหกรณ 
                     (2)  เปนบุคคลธรรมดาและ
บรรลุนิติภาวะ 
                     (3 )  เป น ข าร าช ก า ร  ห รื อ
ลูกจางประจำสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
หรือเปนเจาหนาทีข่องสหกรณ 
                    
 
 
 
                     (4)  เปนผูมีความประพฤติและ
นิสัยดีงาม   

หมวด 5 
สมาชิก 

          ขอ 32  คุณสมบัติของสมาชิก 
สมาชิกตองมีคณุสมบัติ  ดังนี ้
 (1)  เปนผู เห็นชอบใน
วัตถุประสงคของสหกรณ 
 (2)  เปนบุคคลธรรมดา
และบรรลุนิติภาวะ 
 (3 )  เป น ข า ร าช ก า ร  
หรือ ลูกจางประจำ หรือ พนักงานราชการ 
สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  หรือเปน
เจาหนาที่ของสหกรณ หรือ บุคลากรของ
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย หรือ 
สถานรับเลี้ยงเด็กฤทธิยะวรรณาลัย 
 
                       ( 4 )   เ ป น ผู มี ค ว า ม
ประพฤติและนิสยัดีงาม 
 

 
 
- เพ่ือยกระดับสมาชิกสมทบ

ใหเปนสมาชิก 
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                     (5)  มิไดเปนสมาชิกในสหกรณ
ออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงนิ 

 

 

 

 

 
หมวด  6 

สมาชิกสมทบ 

           ขอ 48  สมาชกิสมทบ  สหกรณอาจรับ
สมาชิกสมทบไดตามที่เหน็สมควร  โดยตองสมัคร
เขาเปนสมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมี
ความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณ
เปนการประจำ 

  ขอ 49  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  
สมาชิกสมทบตองมีคณุสมบัติดังนี ้

       (1)  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงค
ของสหกรณ 
       (2)  เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุ
นิติภาวะ 
     (3)  เปนพนักงานราชการสังกัด 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ บุคลากรของ
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย, สถานรับเลี้ยง
เด็ ก ฤ ท ธิ ย ะ ว ร ร ณ า ลั ย  แ ล ะ โ ร ง พิ ม พ
กองทัพอากาศ ดอนเมือง  
                 (4)  เปนผูมีความประพฤติและนิสัย
ดีงาม 
       (5)  เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอบังคบั ระเบียบ มติ  และคำสั่งของสหกรณ 
       (6)  มิไดเปนสมาชิกหรือสมาชิก
สมทบในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงค
ในการกูยืมเงิน 

 

 

 

                       (5)  มิไดเปนสมาชิกใน
สหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคใน
การใหกูยืมเงิน            
                      สมาชิกสมทบของ
สหกรณที่มีอยูกอนขอบงัคับฉบับนี้ถือใช  
หากประสงคสมัครเปนสมาชิก ใหนับอายุ
การเปนสมาชิกตอเนือ่ง พรอมทั้งไดรับ
การยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขา 

 
ยกเลิกหมวด 6 

ขอ 48 – 60 ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากแกสมาชิกสมทบ
เปนสมาชิก ตามขอ 32 
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          ขอ  50  การเขาเปนสมาชิกสมทบ  
ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบ
สมัครถึงสหกรณตามแบบที่สหกรณกำหนดไว    
 โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวา
สองคนรับรอง เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได
สอบสวนพิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามที่กำหนดในขอ 49  ทั้งเห็นเปนการ
สมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบไดและ
ตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิกสมทบกับชำระคาธรรมเนียมแรกเขาและ
คาหุนตามจำนวนที่ถอืครบถวน 
   เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรค
กอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

 
            ขอ 51  คาธรรมเนียมแรกเขา 
ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชำระ
คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละหาสิบ
บาท  คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายได
ของสหกรณจะเรยีกคืนไมไดไมวากรณีใด ๆ 

           ข อ  52  สิท ธิ และหน าที่ ใน ฐาน ะ
สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ มีสิทธิและหนาท่ี
เฉพาะในสวนท่ีไมขัดกับกฎหมายสหกรณ 
                (1)  สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
                     1.1  เขารวมสังเกตการณและ
เสนอความคิดเห็นในทีป่ระชุมใหญ 
                     1.2  รับบริการทางธุรกิจฝาก
เงิน การกูเงนิและทางวิชาการจากสหกรณ 
                    1.3  มีสิทธิไดรับเงินปนผลและ
เฉลี่ยคืนตามมติที่ประชุมใหญ  
                    1.4  สิทธิ อ่ืนๆ ที่กำหนดไวใน
ขอบังคบัและระเบียบสหกรณ  
               (2)  หนาที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
                    2.1  ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย 
ระเบียบ ขอบังคบั มต ิและคำสัง่ของสหกรณ 
                    2.2  เขารวมประชุมทุกครั้งที่
สหกรณนัดหมาย 
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                    2.3  สงเสริมสนับสนุนกิจการ
ของสหกรณ  เพ่ือให สหกรณ เป นองคการที่
เขมแข็ง                     
                    2.4  สอดสองดูแลกิจการของ
สหกรณ 
                    2.5  รวมมือกับคณะกรรมการ
ด ำ เนิ น ก า ร ส ห ก รณ  พั ฒ น าส ห ก ร ณ ให
เจริญรุงเรืองและมั่นคง 
               (3)  สมาชิกสมทบไม ใหมีสิทธิใน
เรื่องตอไปนี ้
                    3.1 นับชื่อของสมาชิกสมทบเขา
เปนองคประชุมในการประชุมใหญ 
                    3.2 ออกเสียงในเรื่องใด ๆ ของ
สหกรณ 
                    3.3 เขาเปนกรรมการดำเนินการ
ของสหกรณ 
 
 
   การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

           ข อ  53  การขาดจากสมาชิกภาพ  
สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะ
เหตุใด ๆ ดังตอไปนี้   
                     (1)  ตาย 
                     (2)  ลาออกจากสหกรณ  และ
ไดรับอนุญาตแลว 
                     (3)  เปนคนไรความสามารถ  
หรือเสมือนไรความสามารถ หรือวิกลจริต 
                     (4)  ตองคำพิพากษาให
ลมละลาย  
                     (5)  ถูกใหออกจากสหกรณ 
                     (6)  ขาดคณุสมบัติตาม
ขอบังคับขอ 49  โดยมีความผิด 

            ขอ 54  การลาออกจากสหกรณของ
สมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบผูไมมีหนี้สินอยูตอ
สหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ำประกันอาจลาออก
จากสหกรณไดโดยแสดงความจำนงเปนหนังสือ
ต อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร แ ล ะ เมื่ อ
คณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณา
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เห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาต
แ ล ว จึ ง ใ ห ถื อ ว า อ อ ก จ า ก ส ห ก ร ณ ไ ด      
คณะกรรมการดำเนินงานอาจมอบหมายให
ประธานกรรมการ หรือรองประธาน  กรรมการ 
หรือกรรมการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปน
การชอบดวยขอบังคับ ใหถือวาออกจากสหกรณ
ต าม ค ว าม ใน วรรค ก อ น ได  แ ล ว ให เส น อ
คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบดวย 
  

            ขอ 55  การใหออกจากสหกรณของ
สมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจาก
สหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี ้

(1) ขาดชำระคาหุนรายเดือน
ถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดชำระรวมถึงหกงวด 
ทั้ งนี้ โดยมิ ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

(2) นำเงินกูไปใชผิดความมุง
หมายท่ีใหเงินกูนั้น 

(3) ไ ม จั ด ก า ร แ ก ไ ข
หลักประกันสำหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดี 
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด 

(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้   
ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึง
สองเดือน  หรือผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ดัง
วานั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 

(5) ไมใหขอความจริงเก่ียวกับ
หนี้ สินของตนแกสหกรณ เม่ือสมัครเขาเปน
สมาชิก หรือเมื่อจะกอความผูกพันในหนี้สินตอ
สหกรณ ในฐานะผูกูหรือผูค้ำประกัน หรือเมื่อมี
ความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว 

(6) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ
สหกรณ หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุให
เห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือ
ทำใหเสื่อมเสียตอสหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ  
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เมื่ อคณ ะกรรมการดำเนิ นการได สอบสวน
พิจารณา ปรากฏวา  สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ 
ดังกลาวขางตนนี้ และไดลงมติใหสมาชิกออกโดย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจำนวน
กรรมการดำเนินการที่มีอยูในท่ีประชุมแลว เปน
อันถือวา สมาชิกสมทบนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 
สมาชิกสมทบที่ถูกใหออกจากสหกรณ  มีสิทธิยื่น
อุทธรณตอท่ีประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอ
คณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวัน นับ
แตวันที่ ทราบมติการใหออกคำวินิ จฉัยของ             
ที่ประชุมใหญใหเปนสิ้นสุด 

 

       ขอ 56  การเปลี่ยนแปลงชื่อ  ชื่อ
สกุล  สัญชาติ  และที่อยูของสมาชิกสมทบ  
สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ  
ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู  ตองแจงใหสหกรณ
ท ราบ ภ าย ใน สิ บ ห าวั น  นั บ แต วั น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง 
      ขอ 57  การตั้งผูรับโอนประโยชน
ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบจะทำเปน
หนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  เพ่ือใหเปน
ผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตน
ตายนั้น มอบใหสหกรณถือไว หนังสือตั้งผูรับโอน
ประโยชน  ดังวานี้ตองทำตามลักษณะพินัยกรรม 
               ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน  
หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ได
ทำไวแลว ก็ตองทำเปนหนังสือตามลักษณะ
ดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 
         เม่ือสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณ
แจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอน
ทราบ และสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก  
เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือ
เงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผูตายมีอยูใน
สหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถา
มิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนำหลักฐานมา
แสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรม การดำเนินการ   
วาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจำนวนดังกลาวนั้น  
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ทั้งนี้ตามขอกำหนดในขอ 58 วรรคแรก และ   
ขอ 59 

               ใหผูรับโอนประโยชนตามความใน
วรรคแรก ยื่นคำขอรับ เงินผลประโยชน ตอ
สหกรณภายในกำหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิก
สมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณโดยใหแนบ
สำเนาใบมรณะบัตรที่ทางราชการออกใหแสดง 
วาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได ถึงแกความตายไป
ประกอบการพิจารณาดวย  เม่ือคณะกรรมการ
ดำเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว   สหกรณ
จะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน   
ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคำขอรับ
เงินผลประโยชน  หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอน
ประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทำใหสหกรณถือ
ไวไมมีตัวอยูก็ดี  เมื่อพนกำหนดอายุความฟองคดี 
ใหสหกรณโอนจำนวนเงินดังกลาวไปสมทบทุน
สำรองของสหกรณทั้งสิ้น 
 
 

                
            ขอ 58  การจายคืนจำนวนเงินของ
สมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่
สมาชกิสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม
ขอ  53 (1),(2),(4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน
เงินปนผล  และเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่
สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ  ใหกอนคาหุนของ
สมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงิน
ปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิก
สมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  
โดยเฉพาะคาหุนนั้น ผูมีสิทธิไดรับจะเรียกให
สหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเฉลี่ย
คืนสำหรับปที่ออกนั้น  หรือจะเรียกใหจายคืน
หลัง จากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงิน     
ปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปที่ออกนั้นดวย  
ในเมื่อที่ประชุมใหญ มีมติให จัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงิน          
รับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนให 
ตามระเบียบของสหกรณ 
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             ถ าในป ใดจำนวนคาหุ นที่ ถอนคืน
เนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะ
เกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที ่
มีอยูในวันตนปนั้น  คณะกรรมการดำเนินการ         
มีอำนาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกสมทบ
ที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงป
ทางบัญชีใหม  
            การคำนวณมลูคาหุนตามวรรค 5  ให
ใชเกณฑคำนวณ ดังนี้ 

มูลคาตอหุน  = ทุนเรือนหุนทั้งหมด  -  (ขาดทุนสะสม
คงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น) 

จำนวนหุนทั้งสิ้น 

            ในการปรับลดมูลคาตอหุนที่จะจายคืน
แกสมาชิก สหกรณไมตองทำการปรับปรุงบัญชีใด 
ๆ แตตองเปดเผยการคำนวณมูลคาเงินคาหุนจาย
คืนตอหุนที่จะจายคืนสมาชิกไวและใหผูสอบบัญชี
ตรวจสอบแสดงความเห็นตอ          งบการเงิน  
สำหรับสวนตางของมูลคาหุนที่กำหนดในขอ 
บังคับขอ 5 ซึ่งอยูในบัญชีทุนเรือนหุนและเงินคา
หุนจายคืนตอหุนแกสมาชิกในกรณีสหกรณ
ขาดทุนสะสมใหนำไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม 
            เมื่อสหกรณมีการคำนวณมูลคาเงิน คา
หุนจายคืนตอหุนแลว  ในปตอ ๆ ไป  สหกรณ
ตองคำนวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปน
ปจจุบันทุกป  และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวา
มูลคาตอหุนที่กำหนดไวในขอ 5 จนกวาสหกรณ
ไมมียอดขาดทนุสะสม 

      ขอ 59  การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิก
สมทบตองรับผิดตอสหกรณ   ในการจายคืน
จำนวนเงินของสมาชิกสมทบตามขอ 58 นั้น  
สหกรณมีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบ
ตองรับผิดตอสหกรณออกกอน  

          ขอ 60  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออก
จากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ออก จ ากส ห กรณ ไไม ว า เพ ร าะ เห ตุ ใด ให            
คณะกรรม การดำเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบ 
ออกจากทะเบียนสมาชิก 
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 ที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันท  อนุมัติใหแกไขขอบังคับของ สอ.ยศ.ทอ.พ.ศ.2561 หมวด 5 ขอ 32 
คุณสมบัติของสมาชิกและสมาชิกสมทบ  และยกเลิก หมวด 6 สมาชิกสมทบ ขอ 48 - 60 เสียท้ังหมด 
 

เลิกประชุมเวลา 1500 
 

 
                                                    (ลงชื่อ) พล.อ.ท. กานตชนก  หันหาบุญ 
 (กานตชนก  หันหาบุญ) 
                                                        ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.ยศ.ทอ. 
 
                                                    (ลงชื่อ) น.ท. รุงกิจ  กมลกลาง 
 (รุงกิจ  กมลกลาง) 
                                                        กรรมการและเลขานุการ สอ.ยศ.ทอ.  
                                                             ผูจัดทำรายงานการประชุม 
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ระเบยีบวาระท ี3 
เรอืงเพอืทราบ 

 

 

 

 

3.1  สมาชกิ – สมาชกิสมทบ เขา้ใหม ่ลาออกจากสหกรณ์ 
      ระหวา่งปี 2565 

3.2  รายงานผลการดําเนนิกจิการ ประจําปี 2565 

3.3  รายงานการตรวจสอบกจิการ ประจําปี 2565 

3.4  รายงานผลประโยชนแ์ละคา่ตอบแทน กรรมการ  

      ผูจั้ดการ ผูม้อํีานาจในการจัดการ ทปีรกึษาสหกรณ์ 

3.5 รายงานขอ้มลูรอ้งทุกข ์กลา่วโทษ การถกูดําเนนิคด ี 

     การถกูรอ้งเรยีนของสหกรณใ์นปี 2565 
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3.1  สมาชกิ – สมาชกิสมทบ เขา้ใหม ่ลาออกจากสหกรณ์ 
      ระหวา่งปี 2565 

เลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมฯ วา  ในวันสิ้นปทางบัญชี 2564 สหกรณ ฯ มีสมาชิกและสมาชิก

สมทบรวมทั้งสิ้น 1,304 คน สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 

ลำดับ รายการ สมาชิก 

(คน) 

สมาชิกสมทบ 

(คน) 

รวม 

(คน) 

1 ตนป 2565 (1 ตุลาคม 2564) 1,089 215 1,304 

2 บวก สมัครใหมระหวางป 58 21 79 

3 หัก ลาออก โอนหนวย ถึงแกกรรม พนสภาพ 50 16 66 

 สมาชิกสิ้นป 2565 (30 กันยายน 2565) 1,097 220 1,317 

 

สมาชิกซักถาม    

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

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

ที่ประชุม  .................................................................................................................................................. 
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3.2 รายงานผลการดําเนนิกจิการประจําปี 2565 

 

เลขานุการ ฯ ขอใหผูจัดการ ฯ รายงานผลการดำเนินกิจการประจำป 2565  

ผูจัดการ ฯ รายงาน :  ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยกรมยุทธ

ศึกษาทหารอากาศ จำกัด ชุดที่ 40 ใหเปนผูจัดการสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด 

ไดตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบที่จะตองดูแลรักษาเงินของสมาชิกสหกรณดวยความซื่อสัตยและ

เกิดผลประโยชนตอสมาชิกสหกรณสูงสุด โดยยึดระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายเปนหลักในการ

ปฏิบัติงาน   ขอรายงานผลการดำเนินกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด 

ประจำป 2565 ดังนี้ 

ผลการดำเนินงานทั่วไป 

รายการ หนวย ป 2565 ป 2564 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) % 

จำนวนสมาชิก คน 1,097 1,089 0.734 

จำนวนสมาชิกสมทบ คน 220 215 2.325 

ทุนดำเนินงาน บาท 641,241,577.50 646,515,993.02 (0.816) 

ทุนเรอืนหุนที่ชำระแลว บาท 384,053,750.00 385,921,100.00 (0.483) 

ทุนสำรองตามกฎหมาย บาท 54,933,302.80 52,247,224.77 5.141 

ทุนสะสมตามขอบังคับ บาท 2,103,743.72 2,285,307.45 (7.945) 

เงินรับฝากจากสมาชิก บาท 132,406,757.20 156,959,014.60 (15.642) 

เงินใหกูระหวางป บาท 283,669,400.00 168,974,300.00 67.877 

เงินชำระคืนระหวางป บาท 290,645,385.40 199,319,679.19 45.819 

ลูกหนี้เงินกู บาท 471,570,750.95 468,130,608.73 0.735 

กำไรสุทธิประจำป บาท 25,227,501.69 26,860,780.33 (6.081) 
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การบริการเงินกูแกสมาชิกตลอด ป 2565 

รายการ สัญญา (ฉบับ) จำนวนเงนิ (บาท) 

เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 794 36,354,800 

เงนิกูสามัญ 468 247,314,600 

เงนิกูพิเศษ - - 

รวม 1,262 283,669,400 

ลูกหนี้เงินกู ณ วันสิ้นป 

รายการ สัญญา (ฉบับ) จำนวนเงิน (บาท) 

ลูกหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 269 8,293,839.50 

ลูกหนี้เงินกูสามัญ 885 454,632,677.33 

ลูกหนี้เงินกูตามคำพิพากษา 5 3,728,251.25 

ลูกหนี้ภาระผูคำ้ประกัน 21 7,562,795.62 

   

รวม 1,180 474,217,563.70 

 

การใชเงินกองทุน 

1.  ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหสมาชิก 

1.1 มอบทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกประจำป 2565 จำนวน 66 ราย จำนวนเงิน 182,000 บาท 

1.2 สงเคราะหสมาชิกผูเกษียณอายุในป 2565 จำนวน 40 ราย เปนเงนิ 184,000  บาท 

1.3 สงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรม 13 ราย  เปนเงนิ 346,000  บาท 

ลำดับ 
เลขทะเบยีน 

สมาชิก 
รายชื่อสมาชิกถึงแกกรรม สังกัด 

เงินสงเคราะห 

(บาท) 

คาหรีด 

เคารพศพ 

1 232 พ.อ.อ.วิทยา  เจียมสากล เกษียณ 30,000 - 

2 807 น.ท.ทรงวิทย  รักษาสุวรรณ เกษียณ 30,000 1,000 

3 9221 นางสมร  ศิริมิรนิทร รร.อนุบาล 20,000 1,000 

4 3747 ร.อ.สมรัก  ทองละมูล เกษียณ 15,000 1,000 

5 121 น.อ.สายัณห  พานิช เกษียณ 30,000 1,000 

6 2874 ร.ท.คณิศร  สุขเจริญ รร.จอ. 30,000 1,000 

7 2483 พ.อ.อ.สุรชัย  ตันสุวรรณรตัน รร.จอ. 30,000 1,000 

8 2777 นายเจริญจิตร  เมืองหงษ ยศ.ทอ. 30,000 1,000 

9 676 ร.ต.กฤษณา  ศรีนา เกษียณ 30,000 1,000 

10 1310 น.อ.ทองแดง  ปดสาโย เกษียณ 30,000 - 
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ลำดับ 
เลขทะเบยีน 

สมาชิก 
รายชื่อสมาชกิถึงแกกรรม สังกัด 

เงินสงเคราะห 

(บาท) 
คาหรีด 

เคารพศพ 

11 3808 น.อ.หญิง กะริยา  ทวีวิวัฒน ยศ.ทอ. 30,000 1,000 

12 1781 น.ท.หญิง โภชนา  แหยมศรไืทร เกษียณ 30,000 1,000 

13 3144 น.อ.หญิง สายสวาท  ขมวิลัย เกษียณ - 1,000 

รวม 335,000 11,000 

รวมใชจายเงินทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหสมาชิก ทั้งสิ้น (1.1+1.2+1.3)  712,000.00  บาท 

2.  ทุนเพื่อสาธารณประโยชน 

2.1 การอมรมสัมมนา การวิจัย การคนควาและกิจกรรมอื่น ๆ ในทางสหกรณและการศึกษาทั่วไป 

     กิจกรรมทำบุญครบรอบ 40 ป สอ.ยศ.ทอ.       27,370 บาท 

 กิจกรรมกีฬา ทอ.              -   บาท 

 กิจกรรมวันเด็ก       -   บาท 

2.2 บำรุงหนวยที่ใหความชวยเหลือและสนับสนุนกิจการสหกรณ 

  กิจกรรมวันสถาปนา ยศ.ทอ.  150,000.00  บาท 

2.3 ชวยเหลือสมาชิก   

 ประสบอุทกภัย                            3,000.00  บาท 

รวมใชจายเงินทุนเพื่อสาธารณประโยชนท้ังสิ้น (2.1+2.2+2.3)   180,370.00  บาท 

สมาชิกซักถาม ........................................................................................................................................... 

ที่ประชุม  .................................................................................................................................................. 
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3.3  รายงานการตรวจสอบกจิการ ประจําปี 2565 
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ จำกัด 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2565 

…………………. 

เสนอที่ประชุมใหญส่หกรณอ์อมทรัพย์กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ   จำกัด 

                ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี                   
2564 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564   ได้คัดเลือกใหข้้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์                 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด  สำหรับปทีางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2565  ซึง่ข้าพเจ้าได้ทำการ                                 
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการดำเนินการเปน็ประจำทกุเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น                        
ข้าพเจ้าขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจำปีโดยสรุปดังนี ้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
               1.1   เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญช ี

                            1.2   เพื่อทราบว่ามีการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีที่เหมาะสม 
                        1.3   เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์ 

               2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
                2.1   ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชตีามเอกสารหลกัฐาน 
                2.2   ตรวจสอบการควบคุมการเงินให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ ์

                    2.3   ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และ                   
                       มติที่ประชมุฯ ที่กำหนด 

               3.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
                   3.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป   สหกรณ์มีการแบ่งส่วนงาน  และการกำหนดหน้าที่                              
ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งไว้ชัดเจน  การปฏิบัตงิานเป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
                     สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบต่างๆ ขึ้นถือใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน                            
และปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้  
                      สหกรณ์ได้จัดทำประมาณการรายรบั–รายจ่ายประจำปี  ไว้เป็นแนวทางในการ         
ปฏิบัติงานโดยได้รับอนุมัตจิากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
                      สหกรณ์ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน                     
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน  และแก้ไขปัญหาการดำเนิน งานของสหกรณ์  รวมทั้งได้มีการ 
บันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน  

                   3.2  ผลการดำเนินงาน   สหกรณ์มีสมาชกิเมื่อต้นปี  1,304  คน  ระหว่างปีมีสมาชิก                       
เพิ่มขึ้น  78  คน  ออกจากสหกรณ์  65 คน   สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี  1,317  คน  
                          สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน  641,241,577.50  บาท  ลดลงจากปกี่อน                   
จำนวน  5,274,415.52  บาท  หรือลดลงร้อยละ  0.82    มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน  32,800,068.33 บาท                               
มีค่าใช้จ่ายจำนวน  7,572,566.64 บาท  มกีำไรสุทธิจำนวน  25,227,501.69  บาท  หรือคดิเป็นร้อยละ                                        
76.91  ของรายได้ทั้งสิ้น  ปีก่อนร้อยละ  78.82 
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             3.3  ด้านการบัญช ี  สหกรณ์มกีารจัดทำบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด                 
เหมาะสมกับลักษณะ และธุรกิจของสหกรณ์   

                   3.4  ด้านการเงิน   สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ  ณ วันสิ้นปีทางบัญชี                     
ถูกตอ้งตรงตามบัญชี  และตามรายงานของธนาคาร   การใช้จา่ยเงินต่าง ๆ เปน็ไปตามข้อบงัคับ ระเบียบ                    
และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ      

                   3.5  ด้านสินเชื่อ   สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี  3  ประเภท คือ 

                          เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวน    794   สัญญา  จำนวนเงิน      36,354,800.00  บาท 
                          เงินกู้ประเภทสามัญ จำนวน    468   สัญญา  จำนวนเงิน    247,314,600.00  บาท 
                                                                                  รวม           283,669,400.00  บาท  
                          สหกรณม์ีการกำหนดระเบียบไว้เป็นแนวทางในการปฏบิัติงาน   มีการจัดทำสัญญาเงนิกู้                                  
และการค้ำประกันครบถ้วน   การจ่ายเงินกู้เปน็ไปตามระเบียบ  และมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 
ในวันสิ้นปีทางบัญชีมีลูกหนี้เงนิกู้คงเหลือดังนี้  
                          เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน     จำนวนเงิน                                 8,293,839.50   บาท 
                          เงินกู้ประเภทสามัญ     จำนวนเงิน                              454,632,677.33   บาท 
                                                       รวม                                     462,926,516.83    บาท 

  3.6  ด้านการลงทุน   ในวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์นำเงินไปลงทุน  จำแนกได้ดังนี ้

เงินลงทุนระยะยาวที่อยู่ในความต้องการของตลาด  
หุ้นกู้บรษิัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จำนวน                                           5,000,000.00    บาท                                                          
เงินลงทุนระยะยาวที่ไมอ่ยู่ในความต้องการของตลาด  
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  จำนวน                        15,000,000.00    บาท 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร  จำกัด  จำนวน                                                40,000,000.00    บาท 
                                 รวมเงินลงทุนระยะยาวทั้งสิน้                            60,000,000.00    บาท 
การลงทุนของสหกรณ์เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542  มาตรา 62 (1)   และประกาศของ                                  
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรือ่ง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ 

                   3.7  ด้านการรับฝากเงิน    สหกรณ์ได้รับฝากเงิน 2 ประเภท คือประเภทออมทรัพย์  และ                   
ประเภทออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก เป็นไปตามระเบียบและมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
                          ในวันสิ้นปีมีเงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือ ดังนี ้
                          เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์        จำนวนเงิน             42,423,718.71    บาท 
                          เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ  จำนวนเงิน            89,983,038.49    บาท       
                                                           รวม                              132,406,757.20    บาท 

                   3.8  ด้านหนี้สิน   สหกรณก์ู้ยมืเงินจากหน่วยงานภายใน  ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ                              
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องของสหกรณ์  ในวันสิน้ปีทางบัญชีสหกรณ์มีหนี้เงินกูย้ืม              
คงค้างทัง้สิน้จำนวน 38,370,000.- บาท  

 

 

58



 
                                                                      
                   3.9  ด้านทุนเรือนหุ้น    
                          สหกรณม์ีทุนเรือนหุ้นคงเหลือยกมาจำนวนเงิน              385,921,100.00   บาท                                         
                          ระหว่างปีเพิ่มขึ้นจำนวนเงิน                                      18,110,000.00   บาท                                  
                          ถอนหุ้นระหว่างปีจำนวนเงิน                                     19,977,350.00   บาท                             
                          คงเหลือในวันสิ้นปีจำนวนเงิน                                  384,053,750.00   บาท 

                   3.10  ด้านทุนสำรองและทุนสะสมต่างๆของสหกรณ์   

ประเภททุนของสหกรณ ์ ยกมา เพิ่ม ลดลง คงเหลือ 

ทุนสำรอง 52,247,224.77  2,686,078.03 0.00 54,933,302.80 
ทุนรกัษาระดับอัตราเงินปันผล 785,500.00      20,000.00 0.00 805,500.00 
ทุนสะสมเพื่อจดัตั้งสำนักงาน 
ทุนสวัสดกิารหรือการสงเคราะห์สมาชิก 

ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู ้
ทุนสาธารณประโยชน์ 
                รวม 

        318,500.00         
        176,259.82 
        772,495.63 

 232,552.00 
 54,532,532.22 

20,000.00 
620,830.27 

0.00 
200,000.00 

3,546,908.30 

55,000.00 
       682,000.00 
       125,024.00 

180,370.00 
 1,042,394.00 

283,500.00 
115,090.09 
647,471.63 
252,182.00 

 57,037,046.52 
 

                         การจ่ายเงนิทุนสะสมต่างๆ   เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งเงินทุน   และเป็นไปตามระเบยีบที่สหกรณ์
ได้กำหนดไว ้

                4.   สรุปผลการตรวจสอบ  การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์   ข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติที่ประชุม 

                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

 

                                                                                                               
                                                                   (นางสาวกาญจนา  ปัญญาวดี)   

                                                            ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
 

วันที่  25   ตุลาคม   2565 
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3.4  รายงานผลประโยชนแ์ละคา่ตอบแทน กรรมการ        

      ผูจ้ัดการ ผูม้อํีานาจในการจัดการ ทปีรกึษาสหกรณ์ 
เลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมฯ วา  ในวันสิ้นปทางบัญชี 2564 สหกรณ ฯ ไดตอบแทนแก กรรมการ 

ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ ท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงนิ 

 

 

สมาชิกซักถาม    

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

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

ที่ประชุม  .................................................................................................................................................. 
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เงินเดือน/ค่าตอบแทน โบนัส ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าเบ้ียประชุม รวม
1 พล.อ.ท.เสน่ห์ บัวช่ืน ท่ีปรึกษา 20,000.00               -                 - - -                20,000.00       

2 พล.อ.ท.กานต์ชนก  หันหาบุญ ประธานกรรมการฯ - 48,910.00        - - 8,400.00         57,310.00       

3 พล.อ.ต.วันชัย  พ่ึงเจียม รองประธาน(1) - 46,460.00        - - 6,000.00         52,460.00       

4 พล.อ.ต.พิษณุ เอกระ รองประธาน(2) - 46,460.00        - - 5,500.00         51,960.00       

5 น.อ.เสฏฐกร  ชาตวัฒนานนท์ กรรมการ - 39,130.00        - - 5,500.00         44,630.00       

6 น.อ.วินิจ จันทรมณี กรรมการ - 39,130.00        - - 5,000.00         44,130.00       

7 น.อ.พิเศษ  อรกูล กรรมการ - 39,130.00        - - 5,000.00         44,130.00       

8 น.อ.ผดุง โกมุทฉาย กรรมการและเลขาฯ - 40,370.00        - - 4,200.00         44,570.00       

9 น.อ.สวัสด์ิ ปานกลาง กรรมการ - 36,680.00        - - 5,000.00         41,680.00       

10 น.อ.สหรัฐ ศรีบุญเกิด กรรมการ - 36,680.00        - - 5,500.00         42,180.00       

11 น.อ.สุรรัตน์ จันทะนาข่า กรรมการ - 39,130.00        - - 5,500.00         44,630.00       

12 น.อ.หญิง อัญจนา รวมจิตร์ กรรมการ - 39,130.00        - - 6,000.00         45,130.00       

13 น.อ.จิรศักด์ิ เทพอัตถาพร กรรมการและเหรัญญิก - 41,570.00        1,000.00       - 5,500.00         48,070.00       

14 น.ท.มานะ คงบุญ กรรมการ - 37,880.00        - - 5,500.00         43,380.00       

15 น.อ.ราเมศ สอนดี กรรมการ - 36,680.00        1,000.00       - 5,500.00         43,180.00       

16 น.ท.อนุสรณ์ ถาวรศักด์ิ กรรมการ - 36,680.00        - - 5,500.00         42,180.00       

17 น.อ.วิสิน เทียนแพร่นิมิตร ผู้จัดการ(9เดือน) 49,500.00               33,010.00        4,300.00       - - 86,810.00       

18 น.อ.หญิง อรุณรัตน์ บุญเกษม ผู้จัดการ(3เดือน) 91,380.00               11,000.00        - - - 102,380.00     

19 นางดวงใจ ฉายาธรรม ผู้ช่วยผู้จัดการ(9เดือน) - 29,340.00        - - 6,000.00         35,340.00       

20 น.อ.สุชาติ กล่่าสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ(2เดือน) 9,000.00                 6,350.00          - - 6,000.00         21,350.00       

169,880.00            683,720.00      6,300.00      -                      95,600.00      955,500.00     

สหกรณ์อาจเปิดเผยค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ  กรรมการ  และผู้มีอ านาจในการจัดสรร  ท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินไว้ในรายงานประจ าปี  ดังน้ี

ยศ-ช่ือ-สกุล

รวม

ล าดับ ต าแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน  เดือน  ต.ค.63 - ก.ย.64
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3.5 รายงานขอ้มลูรอ้งทุกข ์กลา่วโทษ การถกูดําเนนิคด ี 

     การถกูรอ้งเรยีนของสหกรณใ์นปี 2565 
เลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมฯ วา  ในวันสิ้นปทางบัญชี 2565 สหกรณ ฯ ไมมีรายงานขอมูลกลาวโทษ 

การถูกดำเนินคดี  การถูกรองเรียนของสหกรณในป 2565 

 

สมาชิกซักถาม    

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

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

ที่ประชุม  .................................................................................................................................................. 
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ระเบยีบวาระท ี4 
เรอืงพจิารณา 

 
 
 
 
 

4.1  งบการเงนิ ประจําปี 2565 
4.2  การจัดสรรกําไรสทุธ ิประจําปี 2565 
4.3  แผนงาน งบประมาณ รายได ้รายจา่ย  
      ประจําปี 2566 
4.4  กําหนดวงเงนิซงึสหกรณอ์าจกูย้มืหรอืคําประกัน 
      ประจําปี 2566 
4.5  แกไ้ขขอ้บังคับสหกรณ์ ปี2565 

4.6  ขอโอนเงนิรอจ่ายคนืเขา้ทนุสาํรอง 

4.7  ขอจําหนา่ยพัสดคุรภุัณฑ ์  
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แบบ RQ 2

รายงาน-ระดบัสหกรณ์

รายงานผลการประเมนิช ั�นคณุภาพการควบคมุภายใน

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมยทุธศกึษาทหารอากาศ จาํกดั

สาํหรบัปีส ิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2565

 

 ระดบัช ั�นคณุภาพ

สว่นที� 1 สภาพแวดลอ้มการควบคมุ ดมีาก

สว่นที� 2 ความเสี�ยงและกจิกรรมควบคมุ ดมีาก

 ดา้นการเงนิการบญัชี ดมีาก

 ธรุกจิสนิเชื�อ ดมีาก

 ธรุกจิเงนิรับฝาก ดมีาก

 เงนิลงทนุในหลกักทรัพย์ ดมีาก

 ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ ดมีาก

 เจา้หนี�เงนิกู ้ ดมีาก

 สมาชกิและทนุเรอืนหุน้ ดมีาก

สว่นที� 3 ระบบขอ้มลูสารสนเทศ และการสื�อสาร ดมีาก

สว่นที� 4 ระบบการตดิตามและประเมนิผล ดมีาก

          สรปุการประเมนิจดัช ั�นคณุภาพ ดมีาก

 

โดย นางดวงกมล   ล ิ�มประชาศกัดิ�    ผูส้อบบญัช ีภาคเอกชน

31 ตลุาคม 2565
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4.2 การจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปี 2565 
 

น.อ.หญิง มยุรี  มีใหญ  กรรมการและเหรัญญิก  ชี้แจง  ป 2565 สหกรณมีกำไรสุทธิ  

25,227,501.69 บาท  พิจารณาแลวเห็นสมควรจัดสรรตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 28 ดังนี้ 

ลำดับ รายการ 
ป 2565 ป 2564 

บาท % บาท % 

1 เปนทุนสำรอง  
ไมนอยกวารอยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

2,523,051.84 10.001  2,686,078.03 10.000  

2 เปนคาบำรุงสันนิบาตสหกรณ 
รอยละ 1 ของกำไรสุทธ ิ

แตไมเกิน 30,000.00 บาท 

30,000.00  0.119  30,000.00  0.112  

3 เปนเงนิปนผลตามหุนที่ชำระแลว 

ในอัตรารอยละ 4.90 
18,367,789.04 72.809  18,995,306.13 70.718  

4 เปนเงนิเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก 
ตามสวนจำนวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู รอย

ละ 10 

2,795,660.81 11.082  3,488,565.90 12.988  

5 เปนเงินโบนัสแกกรรมการและ

เจาหนาที่สหกรณ  
ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธ ิ

720,000.00  2.854  800,000.00  2.978  

6 เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปน

ผล    ไมเกินรอยละ 2 แหงทุนเรอืนหุน

ของสหกรณที่มีอยูในวันสิ้นป 

20,000.00  0.079  20,000.00  0.074  

7 เปนทุนสาธารณประโยชน 
ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธ ิ

200,000.00 0.793  200,000.00 0.745  

8 เปนทุนสวัสดิการหรือการ

สงเคราะห 
ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธ ิ

551,000.00 2.184  620,830.27 2.311  

9 เปนทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน 20,000.00  0.079 20,000.00  0.074  

10 เปนทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

เงินกูสามัญ 
ไมจัดสรร    ไมจัดสรร    

รวม 25,227,501.69 100.00 26,860,780.33 100.00 
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การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2565 จะมีผลดังนี้ 

รายการ 
ป 2565 ป 2564 

บาท % บาท % 

1. กลับคืนมาเปนของสมาชิก 

    - เงินปนผล 

    - เงินเฉลี่ยคืนดอกเบ้ียเงินกู 

21,163,449.85 83.890 22,483,872.03 83.705 

2.  เปนผลประโยชนแกสมาชิก 

     - ทุนสำรอง 

     - ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 

     - ทุนสาธารณประโยชน 

     - ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห 

     - ทุนเพ่ือการจัดตั้งสำนักงาน 

     - ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงนิกูสามัญ 

3,314,051.83 13.136 3,546,908.30 16.295 

3.  เปนของกรรมการและเจาหนาที่ 720,000.00 2.854 800,000.00 2.978 

4.  เปนของสันนิบาตสหกรณ 30,000.00 0.119 30,000.00 0.112 

รวม 25,227,501.69 100.00 26,860,780.33 100.00 

 

หมายเหตุ  ยอดเงินกองทุนตาง ๆ  

รายการ 
คงเหลือ 

ณ 30 ก.ย.65 

หลังจากจัดสรรกำไร 

ป 2565 

ลำดับที่ 1 ทุนสำรอง 54,933,302.80 57,456,052.97 

ลำดับที่ 6 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 805,500.00 825,500.00 

ลำดับที่ 7 ทุนสาธารณประโยชน 252,182.00 452,182.00 

ลำดับที่ 8 ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห 115,090.09 666,090.09 

ลำดับที่ 9 ทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน 283,500.00 303,500.00 

ลำดับที่ 10 ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงนิกูสามัญ 647,471.63 647,471.63 

 

สมาชิกซักถาม   ........................................................................................................................................ 

ที่ประชุม         ........................................................................................................................................ 
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4.3 แผนงาน งบประมาณรายได ้รายจ่าย ประจําปี 2566 
ผูจัดการฯชี้แจงแผนงานงบประมาณรายไดรายจายประจำป 2566  ซึ่งคณะกรรมการ

ดำเนินการไดพิจารณาแลวเพื่อใหที่ประชุมฯ ไดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้  

1.  แผนงานสหกรณออมทรัพย 

     1.1 คาหุน 

          ณ วันที ่ 30 กันยายน 2565 สหกรณมีทุนเรือนหุนทั้งสิ้น  384,053,750  บาท 

ลดลงจากป 2564 จำนวน  1,876,350 บาท  เนื่องจากมีคณะกรรมการดำเนินงานมีมติใหลดการฝากหุน, 

สมาชิกลาออกจากสหกรณ 

           ในปบัญชี 2566 คาดวาสหกรณนาจะมีการฝากทุนเรือนหุ นทั ้งปประมาณ 

17,000,000 บาท 

     1.2 เงินฝากออมทรัพย 

  สหกรณยังคงวัตถุประสงคหลักของสหกรณ คือการสงเสริมการออมของสมาชิก  

หากสมาชิกมีเงินคงเหลือก็สามารถนำเงินฝากออมทรัพยไวกับสหกรณได   สหกรณรับฝากเงินออมทรัพย

ไมเกินเดือนละ 2,000 บาทตอสมาชิก 1 คนและสหกรณอาจมีการปรับลดดอกเบี้ยใหเหมาะสมเปนไปตาม

แนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยและประกาศของนายทะเบียนสหกรณ   

          การฝากเงินไวกับสหกรณยังไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาธนาคารพาณิชยทั่วไป  

คาดวาในปบัญชี 2566  สมาชิกจะฝากเงินกับสหกรณไมนอยกวา  5,000,000 บาท 

     1.3 เงินกู   

          ปจจุบันสมาชิกสวนใหญมีความรัดกุมรอบคอบในการใชจายเงินอันเปนผล

เนื่องมาจากสถานการณเศรษฐกิจ   สหกรณเพ่ิมมาตรการลดความเสี่ยงในการปลอยเงินกูแกสมาชิก  

  1.3.1 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน   ไมนอยกวา  28,000,000 บาท  

  1.3.2 เงินกูสามัญ  ไมนอยกวา  180,000,000  บาท 

     1.4 การรับสมัครสมาชิก 

ในป 2565 มีสมาชิกและสมาชิกสมทบสมัครใหม 78 คน ลาออก 65 คน 

ในป 2566 คาดวาจะมีขาราชการและพนักงานราชการ ที่เขารับราชการใหม  

หรือยายสังกัด สมัครเปนสมาชิกสหกรณ ประมาณ 20 คน 

     1.5 การกูยืมเงินเพื่อรองรับการดำเนินกิจการของสหกรณและรักษาสภาพคลอง

อยางเพียงพอสามารถบริการสมาชิกไดอยางทั่วถึง  ในปบัญชี 2566 หากมีความจำเปนกรณีที่สมาชิกย่ืน

เรื่องขอกูยืมเงินจากสหกรณเกินกวาที่ประมาณการไวในขอ 1.3  สหกรณอาจขอกูยืมเงินจากสถาบัน

การเงนิ ภายในวงเงินไมเกิน 20,000,000 บาท  
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     1.6 กำไรสุทธิ  หากการดำเนินกิจการเปนไปตามแผนงานที่กำหนดไว คาดวาในป 

2566  สหกรณจะมีกำไรสุทธิไมนอยกวา  25,401,175 บาท 

2. ประมาณการรายได – รายจาย 

ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายได – รายจาย กับการรับจายจริง ประจำป 2565 

และประมาณการรายได – รายจาย ประจำป 2566 

รายการ 
ป 2565 ป 2566 

ประมาณการ ประมาณการ รับ-จายจริง 

ประมาณการรายได    

1. รายไดดอกเบี้ย      31,230,000.00       31,051,262.36       31,970,000.00  

2. รายไดจากการลงทุน        1,000,000.00         1,172,922.84         2,051,500.00  

3. รายไดท่ีไมใชดอกเบี้ย             2,400.00           575,883.13              2,600.00  

รวมรายได 32,232,400.00  32,800,068.33  34,024,100.00  

ประมาณการรายจาย    

1. คาใชจายดอกเบี้ย        4,469,800.00         4,375,163.45         4,478,435.00  

2. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่        1,819,480.00         1,759,424.00         2,052,490.00  

3. คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี 

   และอุปกรณ          192,000.00           104,299.55           212,000.00  

4. คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก          852,000.00           664,600.00           860,000.00  

5. คาใชจายดำเนินงานอ่ืน          950,000.00           669,079.64         1,020,000.00  

6. คาหนี้สงสัยจะสญู                     -                       -                       -   

รวมรายจาย     8,283,280.00  7,572,566.64     8,622,925.00  

กำไรเบื้องตน 23,949,120.00  25,227,501.69   25,401,175.00  

 

 
   

    

รายการ 
ป 2565 ป 2566 

ประมาณการ ประมาณการ รับ-จายจริง 

7. คาครุภณัฑหรอืทรัพยสินถาวร         60,000.00          55,430.00       100,000.00  

 

หมายเหตุ  - หมวดรายจายใดไมเพียงพอเบิกจายใหนำเงินหมวดรายจายอื่นมาถัวเฉลี่ยจายได 

                       ในวงเงินที่ไดรับอนุมัติ  

                       ยกเวนหมวด 7 คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร 
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รายละเอียดประมาณการรายได 

ประมาณการรายได 
ป 2565 ป 2566 

คำช้ีแจงประกอบ 
ประมาณการ รับจริง ประมาณการ 

1. รายไดดอกเบี้ย     

   1.1 ดอกเบี้ยรับเงินกู 28,000,000.00 28,190,575.03 30,000,000.00 ยอดเงินกูของสมาชกิ 

ดอกเบ้ียรอยละ 6 ตอป 

-เงินกูเมือ่สิน้ป 64 

-เงินกูระหวางป 65 

   1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 3,000,000.00 2,690,216.08 1,800,000.00 เงินฝากธนาคารทหารไทย 

เงินฝาก ชสอ., ช.น.ส.ท. 

เงินฝากสหกรณอืน่ 

   1.3 ดอกเบี้ยรับลูกหนี ้

        ขาดสมาชิกภาพ 

230,000.00 170,471.25 170,000.00 ดอกเบ้ียเรียกเก็บจากผูค้ำ

ประกนั 

2. รายไดจากการลงทุน     

2.1 ดอกเบี้ยหุนกู 0.00 55,619.17 151,500.00  หุนกู. 

2.2 เงนิปนผล 1,000,000.00 1117,303.67 1,900,000.00 หุน ชสอ., ช.น.ส.ท. 

3. รายไดท่ีไมใชดอกเบี้ย     

3.1 คาธรรมเนยีมแรกเขา 1,800.00 -3,900.00 2,000.00 คาธรรมเนียมสมาชกิเขาใหม 

     3.2 หนี้สูญรับคืน 35,000.00 

0.00 

570,933.13 0.00 -ลูกหนีเ้งินกู ตัดหนี้สูญ 

 ขอผอนชำระคนื  

-ลูกหนีข้อชำระหนี้ปดบญัช ี

3.3 รายไดเบ็ดเตลด็ 600.00 1,050.00 600.00  

รวมรายได 32,232,400.00 32,800,068.33 34,024,100.00  
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รายละเอยีดประมาณการรายจาย 

ประมาณการรายจาย 
ป 2565 ป 2566 

คำช้ีแจงประกอบ 
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ 

หมวดที่ 1 คาใชจายดอกเบ้ีย    

>เงินรับฝากออมทรพัย และ 1,600,000.00 1,473,195.19 1,300,000.00 เงนิฝากออมทรัพยรอยละ 2.25 

ตอป,  ออมทรัพยพิเศษ 

รอยละ 2.50 ตอป 
  เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ   2,400,000.00 2,283,122.25 2,260,000.00 

>เงินกูยืมและ 

  เงินเบิกเกินบัญชี  

469,800.00 618,846.01 918,435 เงนิกูเจาของ รร.อ.ฤ.ว., กองทนุ 

50ป, 60 ป ยศ.ฯ,  

ชุมนุมสญัญาบัตร ยศ.ฯ ,ดอกเบ้ีย

บัญชีกระแสรายวันธนาคารทหาร

ไทย 

>ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00 ยกเลิกเงินฝากเขาทนุฯเมื่อผูกู

ชำระปดบัญช ี

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 4,469,800.00 4,375,163.45 4,478,435.00  

หมวดที่ 2 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่    

>เงินเดือน 1,510,000.00 1,457,551.00 1,650,000.00 เงนิเดอืน จนท.สอ.ยศ.ทอ. 

ดวงใจ 46,960x12=563,520 

รัชดา  28,360x12=340,320 

ชลธิชา14,760x12=177,120 

นฤมล  14,440x12=173,280 

ปทมาพร12,890x12=154,680 

กัณฐมณี 11,280x12=135,360

สายพิณ    7,766x12=93,129 

>สำรองบำเหนจ็เจาหนาที่ 220,980.00 242,680.00 292,990.00 สำรองไวจายบำเหน็จ จนท.  

>คาสวัสดิการเจาหนาที ่ 0.00 3,000.00 18,000.00 คาเครื่องแบบ จนท. 6 คน 

คนละ 3,000 บาท จายปเวนป 

>เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

47,000.00 31,197.00 50,000.00 จายสมทบกองทุนประกันสังคม

สวนนายจาง (5%) 

>เงนิสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,500.00 1,170.00 1,500.00 จายไมเกินรอยละ 0.2 ของ

คาจาง สมทบกองทนุ 

>คาลวงเวลา 30,000.00 15,126.00 30,000.00 จนท.ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 

ชวงปดบัญชีประจำป หรอืเมือ่มี

งานเรงดวน 

>คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 10,000.00 8,700.00 10,000.00 จนท.ไปปฏิบัติงาน, ประชมุ 

อบรม ศกึษาดูงาน และสัมมนา

ตางๆ 

รวมคาใชจายเกี่ยวกับ

เจาหนาที่ 

1,819,480.00 1,759,424.00 2,052,490.00  
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ประมาณการรายจาย 
ป 2565 ป 2566 

คำช้ีแจงประกอบ 
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ 

หมวดที่ 3 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอปุกรณ   

>คาเสื่อมราคา 40,000.00 54,795.05 60,000.00 คาเสื่อมราคาทรัพยสินตาม

ระเบยีบ 

>คาปรับปรุงสำนักงาน 50,000.00 2,254.50 50,000.00 ทาสีภายใน , ปรับปรุงฝาเพดาน 

>คาบำรุงรกัษาฐานขอมลู

ระบบคอมพิวเตอร 

36,000.00 36,000.00 36,000.00 คาเชาระบบโปรแกรมสหกรณ 

>คาวัสดุอุปกรณ 40,000.00 2,020.00 40,000.00 ซื้ออุปกรณสำรองขอมูล และซือ้

โปรแกรมบญัชีสำเรจ็รูป 

>คาซอมบำรุงรักษาทรัพยสิน 20,000.00 3,230.00 20,000.00 ซอมบำรุงทรัพยสิน เชน 

คอมพิวเตอร, เครื่องพมิพ, เครือ่ง

คิดเลข, โทรสาร, เครือ่งปรับสมดุ

บัญชีเงินฝาก, เครือ่งนับธนบัตร 

>คาระบบสารสนเทศ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 คาบริการระบบสารสนเทศ, 

website 

รวมคาใชจายเกี่ยวกับ 

อาคารสถานท่ีและอปุกรณ 

192,000.00 104,299.55 212,000.00  

หมวดที่ 4 คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก    

คาสวัสดิการสมาชิก 300,000.00 143,000.00 300,000.00 คาของที่ระลกึสมาชิก,  

ทุนการศกึษา, สวัสดิการอืน่ๆ 

คาของท่ีระลึกสมาชิก 552,000.00 521,600.00 560,000.00 คาของที่ระลกึสมาชิก 

รวมคาใชจายเกี่ยวกับ 

สมาชิก 

852,000.00 664,600.00 860,000.00  

หมวดที่ 5 คาใชจายดำเนินงานอืน่    

>คาตอบแทน 136,000.00 94,900.00 186,000.00 1) 1) ผจก.7,500x12=90,000  

2) จนท.กง.หนวยตางๆ ที่ชวย

ดำเนนิการหักเงิน สงให สอ.ยศ.

ทอ. 30,000.00 

3) ที่ปรึกษา คณก.ฯ 

20,000x3=60,000 

4) หนวยงานอื่นที่สนบัสนุน 

6,000 

>คาเบี้ยประชุม 200,000.00 124,150.00 200,000.00 คณก.ดำเนนิการฯ, ที่ปรกึษา, จน

ท.กรมสงเสรมิฯ, คณก.ชุดตางๆ, 

และจนท.ผูเขารวมประชุมและ

ผูเกีย่วของ 
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ประมาณการรายจาย 
ป 2565 ป 2566 

คำช้ีแจงประกอบ 
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ 

>คารับรอง 20,000.00 25,796.00 20,000.00 คารับรองการประชุมประจำเดือน

ของ คณก.ฯ,จนท. และรับรอง

แขกผูมาติดตอหรอืเยี่ยมชม

กิจการ 

>คาลวงเวลา 10,000.00 0.00 10,000.00 คณก.ฯ, และขาราชการที่มาชวย

ปฏิบัติงานเมือ่กรณีมีงานเรงดวน

หรือในชวงปดบัญช ี

>คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 20,000.00 7,300.00 20,000.00 คณก.ฯ, จนท.,และผูเกีย่วของที่

ไปปฏิบัติงาน,ประชุม, อบรม, 

ศึกษาดูงานและสัมมนาตางๆ 

>คาธรรมเนียมผูตรวจสอบ

กิจการสหกรณ 

48,000.00 45,000.00 48,000.00 คาบริการตรวจสอบกิจการ 

>คาธรรมเนียมตรวจสอบ

บัญชีสหกรณ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 คาจางผูตรวจสอบบัญชี

ภาคเอกชน 

>คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 35,000.00 17,884.62 35,000.00 เพื่อใชในกิจการของ สอ.ยศ.ทอ.

และบรกิารใหแกสมาชกิ เชน 

ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนหุน 

กระดาษถายเอกสาร สมุดเงิน

ฝาก แบบฟอรมตางๆ 

>คาของใชสำนักงาน 50,000.00 27,655.23 50,000.00 ของใชประจำสำนกังาน  

>คาใชจายประชุมใหญสามัญ

ประจำป 

220,000.00 152,531.00 220,000.00 1) คาใชจายสถานที่ประชุม 

   สามัญและวิสามัญ(ถาจำเปน) 

2) คาสลากรางวัล(ประชุมใหญ)  

3) เครื่องดืม่อาหารวางสมาชกิ  

4) คารับรอง คณก.ฯ,  

    แขกรับเชิญและ จนท.  

5) เบ้ียเลี้ยง จนท.  

6) โลรางวัล, ของท่ีระลึก 

    และใชจายเบ็ดเตล็ด  

>คาจัดพิมพรายงานกิจการ

ประจำป 

35,000.00 15,000.00 35,000.00 คาจัดพิมพหนังสอืรายงานกจิการ

ประจำป,  

ขอแกไขขอบังคบัสหกรณ 

>คาเชาเครื่องถายเอกสาร 30.000.00 23,540.00 30,000.00 แทนการซื้อเครื่องพิมพรายงาน 

>คาเช้ือเพลิง 10,000.00 6,300.00 10,000.00 คณก.ฯ, จนท., ไปติดตอ

หนวยงาน, ธนาคาร และซือ้ของ

ใชสำนักงาน 

>คาไฟฟา 50,000.00 46,629.85 70,000.00 คาไฟฟา สอ.ยศ.ทอ. 

>คาน้ำประปา 1,200.00 221.00 1,200.00 คาน้ำประปา สอ.ยศ.ทอ. 

>คาโทรศัพท 5,000.00 2,615.01 5,000.00 คาโทรศัพท ทศท. ใชติดตอกับ

สมาชิก บุคคล หรือหนวยงาน

นอก ทอ. 
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ประมาณการรายจาย 
ป 2565 ป 2566 

คำช้ีแจงประกอบ 
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ 

>คาอินเตอรเนต็ 4,800.00 4,800.00 4,800.00 คาอินเตอรเนต็ สอ.ยศ.ทอ.เดอืน

ละ 400 บาท 

>คาใชจายอื่น(เบ็ดเตล็ด) 25,000.00 24,756.93 25,000.00 คาไปรษณียากร, หนังสือพิมพ, 

ของขวัญ, คาธรรมเนียม, สนับสนนุ

กิจการตางๆ ของหนวยงานที่

เกีย่วของ 

รวมคาใชจายดำเนินงานอื่น 950,000.00 669,079.64 1,020,000.00  

หมวดที่ 6 คาหนี้สงสัยจะสูญ     

หนี้สงสัยจะสญูท่ีอาจเกิดขึน้

ระหวางป  
>หนี้สงสัยจะสญู – ลูกหนี ้ 0.00 0.00 0.00 

>หนี้สงสัยจะสญู – ดอกเบี้ย

คางรบั 

0.00 0.00 0.00 ดอกเบ้ียหนี้สงสัยจะสูญที่อาจ

เกิดขึ้นระหวางป 

รวมคาหนี้สงสัยจะสูญ 0.00 0.00 0.00  

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 8,725,800.00 7,219,477.30 8,285,280.00  

หมวดที่ 7 คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร    

>คาครุภัณฑและทรัพยสิน 

  ถาวร 

60,000.00 55,430.00 100,000.00 เครื่องใชสำนกังานตางๆเกาอี้

สำนักงาน,คอมพิวเตอร,

เครื่องพมิพสมุดเงนิฝาก,โตะ 

เกาอี้, 

รวมคาครุภัณฑฯ 60,000.00 55,430.00 100,000.00  

 

สมาชิกซักถาม 

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

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

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

ที่ประชุม  มีมติ  

.................................................................................................................................................................... 
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4.4 กําหนดวงเงนิซงึสหกรณ์ฯ อาจกูย้มืหรอืการคําประกัน 
     ประจําปี 2566 
 

เลขานุการฯ เสนอตอที่ประชุมใหญฯ    

เกี่ยวกับวงเงินกูยืมของสหกรณ ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหาร

อากาศ จำกัด พ.ศ.2552 ขอ 18 “วงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญอาจกำหนดวงเงินกูยืม

หรือการค้ำประกันสำหรับปหนึ ่งๆ ไดตามที ่จำเปนและสมควรแกการดำเนินงาน วงเงินซึ ่งกำหนด

ดังกลาวตองไดรับอนุมัติความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  ถาที่ประชุมยังมิไดใหความเห็นชอบ

วงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปใดก็ใหใชวงเงินกูยืมสำหรับปกอนไปพลาง” 

ป 2565   ที่ประชุมใหญมีมติกำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันไวจำนวน 50 ลาน

บาท ซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบ  

สำหรับป 2566 เพื่อรองรับการดำเนินกิจการของสหกรณ และรักษาสภาพคลองอยาง

เพียงพอสามารถใหบริการสมาชิกสหกรณไดอยางทั่วถึง คณะกรรมการดำเนินการเห็นวาสมควรที่จะ

กำหนดวงเงินกูยืมหรอืการค้ำประกัน จำนวน 50 ลานบาท 

 

สมาชิกซักถาม  

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

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

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

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

ที่ประชุม  มีมติ 

.................................................................................................................................................................... 
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4.5 แกไ้ขขอ้บังคับสหกรณ์ฯ ปี 2565 
 

เลขานุการฯ เสนอตอที่ประชุมใหญฯ    

เนื่องจาก กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรพัยและ 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ไดมีผลบังคับใชตั้งแต กุมภาพันธ พ.ศ.2564 และทางสหกรณฯ ได

แกไขขอบังคบับางสวน เรื่องสมาชิกสมทบ จึงจำเปนจะตองแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมยุทธ

ศึกษาทหารอากาศ จำกัด พ.ศ. 2561 ใหถูกตอง และคระกรรมการดำเนินการไดมีมติเปนเอกฉันท เมื่อ

การประชุมคระกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/65 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ใหกำหนดแกไขขอบังคับ

สหกรณไวในวาระการประชุมใหญ 

 ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด พ.ศ. 2561 ขอ 101 

“(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทำไดแตเฉพาะในการประชุมใหญที่มีองค

ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิก หรือไมนอยกวาหนี่งรอยคนแลวแตกรณ”ี 

  จึงขอใหที่ประชุมใหญพิจารณาการแกไขขอบังคับตามรายละเอียดตอไปนี้ 

สมาชิกซักถาม  

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

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

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

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

ที่ประชุม  มีมติ 

.................................................................................................................................................................... 
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

ขอบังคบัสหกรณ  หนา  1 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 

 

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด 

พ.ศ.2565 

 

 

ตามมติของที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด เมื่อ

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ไดลงมติเปนดวยคะแนนเสียง                  ใหแกไขขอ บังคับโดย

ยกเลิกขอบังคับสหกรณเสียทั้งหมดและใหใชขอบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดรับจด

ทะเบียนแลวมีความดงันี้ 

ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศจำกัด  

พ.ศ.2565” 

ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนให

ยกเลกิขอบังคับสหกรณที่มีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับที่ใชบังคับ นับแตวันที่ขอบังคับสหกรณฉบับนี้

มีผลบังคบัใช 
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~ 

 

พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  2 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ขอบังคับ 

 

 สหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด  

พ.ศ. 2565 

หมวด  1 

ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งสำนักงาน 

ขอ 1 ช่ือ ประเภทและท่ีต้ังสำนักงาน 

                   ชื่อ  สหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด 

     มีคํายอวา สอ.ยศ.ทอ.  

                         เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “ Directorate of Education and Training Royal 

Thai Air Force Savings and Credit Cooperative Limited” 

     มีคํายอภาษาอังกฤษวา E & T RTAF SACCO  

ประเภท สหกรณออมทรัพย  
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~ 

 

พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  3 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ที่ต้ังสํานักงาน เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง  

                                       จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณยี 10210 

สหกรณอาจยายที่ตั้งสำนักงานไดตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร 

โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปด

ประกาศ 

ไวที่สำนักงานของสหกรณเดิม สำนักงานสวนราชการสหกรณ และที่วาการอำเภอแหง

ทองที่สหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และใหดำเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในการ

ประชุมใหญคราวตอไปดวย 

 

 

 
ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังนี้ 

เปนรูปคบเพลิงไขวรองรับดวยชอชัยพฤกษอยูภายในวงกลมดานนอกขอบบนของ

วงกลมเขียนคําวา สหกรณออมทรัพยแลวคั่นดวยดอกประจํายามขางละดอก สวนดานลาง เขียน           

คําวา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จํากัด เขียนตามแนวโคงของวงกลม ทั้งหมดอยูภาย ในวงกลม 

อีกวงหนึ่ง 

หมวด  2 

วัตถุประสงคและอำนาจกระทำการ 

ขอ 2 วัตถุประสงคของสหกรณ สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชน  ทาง

เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ 

รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไว 

ในทางอันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร 
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~ 

 

พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  4 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(2) สงเสรมิการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก 

(3) ใหบริการทางการเงนิแกสมาชิก 

 (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ 

 (5) รวมมือกับสหกรณอ่ืน สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ องคกรชุมชน 

ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพ่ือสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

 (6) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

ขอ 3 อำนาจกระทำการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ใหสหกรณมีอำนาจกระทำการ 

ดังตอไปนี ้

(1) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ อ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมี 

สมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวาก่ึงหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ  

(2) จัดหาทุนเพ่ือดําเนนิกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ  

(3) ใหเงินกูแกสมาชิก  

(4) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน  

(5) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ  

(6) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณ  

(7) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญ 

แกกิจการของสหกรณ  

(8) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ  

(9) ออกตั๋วสัญญาใชเงิน  

(10) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ  

แหงชาติกําหนด  

(11) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ  

(12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว  

(13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก  

(14) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือ 

บุคคลอ่ืนใด  

(15) กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพื่อใหเปนไปตาม 

วัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึงซื้อถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กูยืม เชาหรือใหเชา 
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  5 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

เชาซื้อ หรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนายจํานอง 

หรือรับจํานอง จํานํา หรือรับจํานํา ดวยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพยสนิแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

หมวด  3 

ทุน 

ขอ 4 ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพ่ือดำเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) ออกหุนโดยวิธีการขายหุนใหแกสมาชิก  
(2) รับฝากเงินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ   

(3) กูยืมเงนิ หรือรับเงนิจากการออกตั๋วสัญญาใชเงิน  

(4) สะสมเงนิสาํรองและทุนอื่น ๆ  

(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให  

หุน 

ขอ 5 การออกหุน การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจำกัดจำนวน มีมูลคา 

หุนละสิบบาท 

ขอ 6 การถือหุน สมาชิกทุกคนตองสงเงินคาหุนเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปน 

สมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดอืนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  

เงิน ไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงิน เดือน  หรือค าจางประจํา 

และเงินเพ่ิมคาครองชีพ หรือเงินที่จายควบกับเงินเดือน หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจาก 

หนวยงานเจาสังกัดและหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับ 

จากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราสูงกวาอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบของ 

สหกรณก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แตจํานวนหุน 

ทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของสหกรณ 

สมาชิกจะโอนหุนซึ่งตนถือใหผูอื่นไมได และจะถอนคืนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิก 

อยูก็ไมได  

ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิก ยังไมสิ้นสุดลง ห ามมิให เจาหนี้ ของสมาชิก 

ใชสิทธิ เรียกรอง หรืออายัดคาหุนของสมาชิกผูนั้นและเมื่ อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง 
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  6 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ ท่ีสมาชิกผูกพันตองชําระหนี้  

แกสหกรณไดและสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น 

ขอ 7 การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุนรายเดือนนั้นใหชําระโดยวิธีหักจาก 

เงินไดรายเดือนของสมาชิกในวันจายเงนิไดรายเดือน ประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน    

เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็น 

วาสมาชิกนั้นตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึน้ดวย เจตนา 

อันไมสุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาต ใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือน 

ชั่วระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได 

ขอ 8 การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน  สมาชิกที่ ไดชําระคาหุนไมนอยกวาหนึ่ งรอย 

แปดสิบเดือนหรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวาหนึ่งแสนบาทและไมมีหนี้สินกับสหกรณ หรือไมมีภาระ 

ผูกพันในฐานะผูค้ำประกันจะงดชําระเงินคาหุนรายเดือนหรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือน            

ลงก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 9 การแจงยอดจำนวนหุน สหกรณจะแจงยอดจำนวนหุนท่ีสมาชิกชำระเต็มมูลคาแลวให

สมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

หมวด  4 

 การดำเนินงาน  

ขอ 10 การรับฝากเงิน  สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือฝากประจํา 

จากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวา 

ก่ึงหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณได ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

สหกรณ  

ขอกําหนดเก่ียวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและขอกําหนดอื่น ๆ วาดวย 

เงินฝากออมทรัพยหรือเงินฝากประจํานั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณที่ไดรับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

ใหสหกรณ ดํ ารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลัก เกณฑ  และวิธีการที่ กํ าหนดใน           

กฎกระทรวง 
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  7 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

การใหเงินกู 

ขอ 11 การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก  

 (1) สมาชิกของสหกรณ  

 (2) สหกรณอ่ืน  

การให เงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย 

ใหเงินกูไดตามขอบังคบันี้และตามระเบียบของสหกรณ  

ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูประเภทและวงเงนิใหกู 

หลักประกันสําหรับเงนิกู ลําดับแหงการใหกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู การสงเงนิงวดชําระหนี้ 

การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู  การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ กับการทํา 

ธุรกรรมดานสินเชื่อหรือการใหเงนิกู และอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนด ไวในระเบียบของสหกรณ 

การให เงิน กู แกสหกรณ อ่ืนนั้ น  คณะกรรมการดํ าเนินการจะพิ จารณ า ให กู ได                  

ตอเม่ือสหกรณมีเงินทุนเหลือจากการให เงิน กูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ ไดรับ 

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

 สมาชิกหรือสหกรณ อ่ืนซึ่ งประสงคจะขอกู เงินจากสหกรณนี้ตองเสนอคําขอกูเงิน         

ตามแบบ และระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว 

ขอ 12 วัตถุประสงคแหงเงินกู เงนิกูซึง่ใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะ 

เพ่ือการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  

 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสองและกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตาม 

วัตถุประสงคที่ใหเงินกูนั้น  

ขอ 13 ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้ 

(1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจำเปนรีบดวน และมี

ความประสงคขอกูเงนิ คณะกรรมการดำเนินการอาจใหเงินกูเพ่ือเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ 

(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสำหรับใชจายเพื่อการอัน 

จำเปน หรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นได

ตามระเบียบของ สห กรณ 

(3) เงินกูพิ เศษ เม่ือสหกรณ มีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือให เงินกู เพ่ือ 

สงเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกไดโดยจํานวนเกินกวา 
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  8 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

จํากัดที่สมาชิกนั้นอาจไดรับเงินกูสามัญ (ตามที่กลาวใน (2) ขางบนนี้คณะกรรมการดำเนินการอาจ

ใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร โดยผูขอกูตองระบุวัตถุประสงคแตละอยางของเงินกู

ประเภทนี้ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 14 ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิกในอัตราตามที่

กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 15 การควบคมุหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดำเนินการตรวจตรา

ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการ

ดำเนินการเห็นวาหลักประกันสำหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกำหนด

สงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้ งดอกเบี้ย ในทัน ที โดยมิพักตองคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ ให ไว และให

คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคนืโดยมิชักชา 

(1) เม่ือสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 

(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดำเนินการวาผูกูนำเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคที่ใหเงินกูนั้น 

(3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นวาหลักประกันสำหรับเงินกูรายใด เกิดบกพรองและ

ผูกูมิไดจัดการแกไขใหคนืดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

(4) เมื่อผิดนัดชำระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบีย้ตดิตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด

การสงเงนิงวดชำระหนี้ดังวานัน้ถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ  

ในกรณีที่ผูค้ำประกันจะตองรับผิดชำระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไม

สามารถชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได  เม่ือผูค้ำประกันรองขอคณะกรรมการดำเนินการอาจผอนผันใหผูค้ำ

ประกันชำระเปนงวดรายเดือนจนครบจำนวนเงินกู  แตทั้งนี้ตองไมเกินจำนวนงวดสำหรับเงินกูประเภท

นั้น ๆ 

ขอ 16 ความผูกพันของผูกูและผูค้ำประกัน ผูกูหรือผูค้ำประกันตองรับผูกพันวา ถาตน

ประสงคจะขอโอนหรือยาย หรือลาออกราชการ หรืองานประจำตามขอ 32 (3) จะตองแจงเปนหนังสือ

ใหสหกรณทราบ และจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน (เวนแตกรณีที่ยังคง

เปนสมาชิกอยูตามขอ 41) 
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ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

  ขอ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ  เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝาก 

หรือลงทุ น ได ตามกฎหมายว าด วยสหกรณ และตามที่ คณ ะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ  

แหงชาติกําหนดภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ  โดยใหคำนึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดท่ี

สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ 

การกูยืมเงินหรือการค้ำประกัน 

ขอ 18 วงเงินการกูยืมหรือการค้ำประกัน ใหที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินการกูยืม หรือการ

ค้ำประกันสําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปน และสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดตองเปนไป

ตามท่ีกฎหมายวาดวยสหกรณกำหนดไว และไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

ขอ 19 การกูยืมเงินหรือการค้ำประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงนิ  

หรือโดยวิธีอื่นใดสําหรับใชเปนทนุดําเนินงานตามวัตถุประสงคได ตามทีค่ณะกรรมการดําเนินการเห็น 

สมควร ทั้งนี้จะตองอยูภายในวงเงนิการกูยืมหรือการค้ำประกัน ประจําปตามขอ 18 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 

ขอ 20 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ  การลงลายมือชื่อเพื่อให มีผลผูกพันสหกรณ                    

ในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกำหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี ้ ใหปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกู ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู การจำนอง ซึ่ง

สหกรณเปนผูจำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณและในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะตองลงลายมือชื่อของ

ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูที่

คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายกับผูจัดการ รวมเปนสองคน 

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนนี้จะตอง

ลงลายมือชื่อของผูจัดการ  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย                  

อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน ของสหกรณนั้น 

ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคญัดวย 

ขอ 21 การเงินของสหกรณ คณะกรรมการดำเนินการตองดำเนินการในทางอันสมควร

เพ่ือใหการเงินของสหกรณเปนไปโดยเรียบรอยและเกิดประโยชนแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
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ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(1) การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กำหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ 

(2) การรับจายเงินของสหกรณตองกระทำที่สำนักงานของสหกรณเทานั้น เวนแตมีกรณี

อันจำเปนที่ไมอาจปฏิบัติได ใหคณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดวิธีปฏิบัติไดตามสมควร 

ขอ 22 การบัญชีของสหกรณ คณะกรรมการดำเนินการมีหนาที่ทำบัญชีตามแบบและ

รายการที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่

สำนักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด 

ใหบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันท่ีเกิดเหตุนั้น สำหรับเหตุ

อ่ืนที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตอง

บันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณโดยครบถวน 

ใหสหกรณจัดทำงบการเงินอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบป

บัญชีของสหกรณ ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทนุของสหกรณ กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุน 

ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด 

วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกป 

ขอ 23  การเสนองบการเงินประจำปตอท่ีประชุมใหญ  ใหคณะกรรมการดำเนินการเสนอ 

งบการเงินซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวตอที่ประชุมใหญเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่ง

รอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 

ใหคณะกรรมการดำเนินการเสนอรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณตอ

ที่ประชุมใหญดวยในคราวที่เสนองบการเงินและใหสงสำเนารายงานประจำปกับงบการเงินไปยังนาย

ทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการประชุมใหญ 

อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ งบการเงินพรอม

ทั้งขอบังคับ ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สำนักงานของสหกรณเพ่ือใหสมาชิกขอตรวจดู

ไดโดยไมตองเสยีคาธรรมเนียม 

ขอ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ สหกรณตองจัดทำทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน 

ซึ่งทะเบียนดังกลาวอยางนอยตองมีชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ ท่ีอยูของสมาชิก และ

รายการเก่ียวกับการถือหุนของสมาชิก และจัดทำสมุดรายงานการประชุมใหญ  การประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ การประชุมคณะกรรมการอ่ืน ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ

ดำเนินการเห็นสมควรใหมีข้ึน  
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ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุน        

ตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสบิวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชขีองสหกรณ  

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคแรกกอนได ณ สํานักงานของสหกรณ 

ในระหวาง เวลาทํางาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝากหรือเงินกูของสมาชิก 

รายอ่ืนไมไดนอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชกินั้นและไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน  

การตรวจสอบบัญชีและการกำกับดูแลสหกรณ 

ขอ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละ             
หนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนด 
โดยผูสอบบัญชีซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณแตงตั้ง 

ข อ  26 การกำกั บ ดูแลสหกรณ  คณ ะกรรมการดำเนิ นการ คณ ะกรรมการ อ่ืน 
คณะอนุกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ สมาชิกสหกรณ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับ
สหกรณ ซึ่งไดรับคำสั่งจากนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบ
บัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย ใหชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณหรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเขามาตรวจสอบใน
สำนักงานของสหกรณระหวางเวลาทำงานของสหกรณ  

ใหผูซึ่งเก่ียวของตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคำสั่งและอำนวยความสะดวกให                     
ความชวยเหลือ รวมทั้งใหคำชี้แจงตามสมควร 

ขอ 27 การสงรายการหรือรายงาน สหกรณตองสงรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของ

สหกรณตอหนวยงานท่ีกำกับดูแล ตามแบบรายการและระยะเวลาที่หนวยงานนั้น หรือตามที่กฎหมาย

กำหนดไว 

กำไรสุทธิประจำป 

ขอ 28 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณแลว ปรากฏวาสหกรณมีกำไรสุทธิให

จัดสรรเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละสิบของกำไรสุทธิ  และเปนคาบำรุงสันนิบาตสหกรณ                      

แหงประเทศไทยตามอัตราท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  

กำไรสุทธิประจำปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะ

จัดสรรได ดังตอไปนี้ 

102



~ 

 

พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  12 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชำระแลวใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราที่กำหนด               

ในกฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล

ตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผลสำหรับปใดดวยจำนวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสำหรับปนั้นก็ตองไมเกิน

อัตราดังกลาวมาแลว 

(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทำไวกับสหกรณในระหวางป 

เวนแตสมาชิกที่ผดินัดการชำระหนี้สหกรณ มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืน สำหรับงวดที่ผิดนัดนั้น 

    (3) เป น เงินโบนั สแกกรรมการและเจ าหน าที่ ของสหกรณ ไม เกินรอยละสิบของ                   

กำไรสุทธิ 

(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ

ตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงท่ีประชุมใหญเพื่อจาย

เปนเงินปนผลตามหุนตาม (1) และหามจายทุนนี้หากสหกรณขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจรติ 

(5) เปนทนุการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ  

(6) เปนทนุสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ 

(7) เปนทุนสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัวไมเกินรอยละ

สบิของกำไรสุทธิ 

(8) เปนทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน ไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ 

(9) เปนทนุชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสามัญ ไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ 

(10) กำไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสำรองท้ังสิ้น 

การใชจายทุนตามวรรคกอน ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณและใหกำหนดระเบียบ

สำหรับแตละทุนเปนการเฉพาะ  

ทนุสำรอง 

ขอ 29 ที่มาแหงทุนสำรอง นอกจากจัดสรรจากกำไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงินอุดหนุน

หรือทรัพยสินท่ีมีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกำหนดวาใหใชเพ่ือการใด ใหนำเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพยสินนั้นสมทบเปนทุนสำรองของสหกรณ 

จำนวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกำหนดอายุ

ความก็ใหสมทบจำนวนเงินนั้นเปนทุนสำรอง 

กำไรสุทธิประจำปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญ

จัดสรรตามขอ 28 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนให
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  13 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

นอยลงก็ดี หรือปรากฎวาจำนวนที่จัดสรรไปแลวไมถูกตองหรือขัดตอกฎหมาย ยอดเงินจำนวนดังกลาว

ใหสมทบเปนทุนสำรองทั้งสิ้น 

ขอ 30 สภาพแหงทุนสำรอง ทุนสำรองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปน

กันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 

ทุนสำรองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรร

เขาบัญชีทุนสำรองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียน  แบงแยกจากสหกรณเดิม 

หมวด 5 

สมาชิก 

ขอ 31 สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คอื 

(1) ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณไดชำระ

คาธรรมเนยีมแรกเขา และชำระคาหุนตามจำนวนที่จะถือครบถวนแลว 

(2) ผู ไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก                

ไดชำระคาธรรมเนียมแรกเขา คาหุนตามจำนวนที่จะถือครบถวนแลว 

ขอ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคณุสมบัตดิังนี้ 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถปุระสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 

(3)  เปนขาราชการ  หรือ ลูกจางประจำ หรือ พนักงานราชการ สังกัดกรมยุทธศึกษา

ทหารอากาศ  หรือเปนเจาหนาที่ของสหกรณ หรือ บุคลากรของโรงเรยีนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย หรือ 

สถานรับเลี้ยงเด็กฤทธิยะวรรณาลัย 

(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น 

ขอ 33 การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมท้ังสมาชิกสหกรณออม

ทรัพย อ่ืนซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิกตามขอ 37) ตองยื่นใบสมัครพรอมลงลายมือชื่อถึง 

สหกรณตามแบบที่กําหนด ไวโดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมตํากวาหัวหนาแผนก 

หรือเทียบเทาขึ้นไปคนหนึ่ง รับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมตํากวาหัวหนาแผนกหรือ 

เทียบเทาขึ้นไปไมตองมีผูรับรอง 

เม่ือคณะกรรมการดำเนินการไดตรวจสอบคุณสมบัติแลวเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติ

ถูกตองตามที่กำหนดไวในขอ 32 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครชำระ
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  14 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

คาธรรมเนียมแรกเขา และชำระคาหุนตามจำนวนท่ีจะถือใหครบถวน แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม

ใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 

ถาคณะกรรมการดำเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ  เมื่อผูสมัคร

รองขอ ก็ใหคณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพ่ือวินจิฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญ

ใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณดีงัวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิก ซึ่งมาประชุม 

ขอ 34 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชำระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก

สหกรณคนละหาสิบบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 

ขอ 35 สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 

และชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวน เม่ือไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

(1) สิทธิของสมาชิกมีดังนี ้

1.1 เขาประชุมใหญ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

1.2 เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

1.3 เสนอหรือไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการหรือผูตรวจสอบกิจการ 

1.4 ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 

1.5 สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไวในขอบังคับของสหกรณ 

(2) หนาที่ของสมาชิก มีดังนี้ 

2.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ 

2.2 เขาประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 

2.3 สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง 

2.4 สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 

2.5 รวมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจรญิรุงเรืองและมั่นคง 

ขอ 36 สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงคจะ 

ส มั ค ร เข า เป น ส ม าชิ ก ข อ งส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ซึ่ ง ตั้ ง ขึ้ น ใน สั ง กั ด นั้ น  ห าก ส ห ก ร ณ  

นั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลวถา

สมาชิกนั้นมีความประสงคจะโอนเงินคาหุนเงินกูและเงนิฝาก (ถามี) ที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณ

ที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหมสหกรณ จะจัดการโอนเงินคาหุนเงินกูและเงินฝากที่สมาชิกนั้น มีอยู               

ตอสหกรณใหตามวิธีการท่ีไดกําหนด ไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 37 การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยายหรือโอน 
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  15 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

มารับราชการในสังกัดตามขอ 32(3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกใหย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ 

ตามที่กําหนดไวในขอ 37 และจะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 35 ตั้ งแต วันที่ ไดลงลายมือชื่อ               

ในทะเบียนสมาชิกกับไดชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงิน                

คาหุนใหสหกรณนี้แลว  

การรับ โอน เงินค าหุ นและการปฏิ บั ติ เ ก่ี ยว กับหนี้ สินที่ มี อยู ในสหกรณ เดิมนั้ น 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 38 การเปล่ียนแปลงช่ือ ช่ือสกุล คำนำหนาช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู สมาชิกคนใด

เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหนาชื่อ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับ

แตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 

ขอ 39 การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน 

เปนผูรับโอนประโยชนในเงนิคาหุน เงินฝาก หรือเงนิอื่นใดจากสหกรณเม่ือถึงแกความตายโดยมอบให 

สหกรณเปนหลักฐานหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี ้ใหทําตามแบบทีส่หกรณกําหนด  

ถาสมาชิกประสงค จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลวก็

ตองทำเปนหนังสือตามแบบในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

เม่ือสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ 

สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ ในบรรดาท่ีสมาชิกผูตายมีอยูในสหกรณ

ใหแกผูรับโอนประโยชนที่ตั้งไวหรือถามิไดต้ังไวก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐาน แสดงใหเปนที่พอใจ 

คณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ตามขอกําหนดใน           

ขอ 45 และขอ 46  

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรกย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ  

ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณโดยใหแนบสําเนามรณะบัตรที่ทาง 

ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกนั้นๆไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เม่ือคณะกรรมการ 

ดาํเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวันในกรณี 

ผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชน 

ที่สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมี ตัวอยู ก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอน 

จํานวนเงินดงักลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  16 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ 

ดงัตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออกจากสหกรณ 

(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือวิกลจริต 

(4) ตองคำพิพากษาใหลมละลาย 

(5) ตองคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดย

ประมาท 

(6) ขาดคุณสมบัติตามขอตามขอ 32 เวนแตสมาชิกตาม ขอ 32 (3) ที่โอน หรือยาย 

หรือออกจากราชการหรืองานประจำโดยไมมีความผดิ และมิไดลาออกจากสหกรณ 

(7) ถูกใหออกจากสหกรณ  

ขอ 41 สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา โดยไมมี ความผิด 

สมาชิกที่โอนหรือยาย หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามขอ 32 (3) โดยไมมีความผิด ถามิไดลา 

ออกจากสหกรณดวยก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยูและจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อมีหนี้สินไมเกินคาหุน 

สมาชิกเชนวานั้นอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 

ขอ 42 การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกู หรือผูค้ำ

ประกันเงินกูอาจขอลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสอืตอคณะกรรมการดําเนินการ 

และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ และอนุญาต 

แลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได  

 คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 

หรือกรรมการดำเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับก็ใหถือวาออกจาก

สหกรณตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 

ขอ 43 การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยาง

ใดดังตอไปนี้ 

(1) ขาดชำระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดย

มิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ  
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  17 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(2) นำเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคที่ใหเงนิกูนั้น  

(3) ไมจัดการแกไขหลักประกันเงินกูทีเ่กิดบกพรองใหคนืดี ภายในระยะเวลาที่ 

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

(4) คางสงเงนิงวดชําระหนี้ไมวาเงินตน หรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน 

หรือผิดนดัการสงเงนิงวดชําระหนี้ดงัวานั้นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ   

(5) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนีส้ินของตนแกสหกรณ เมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือ 

เม่ือจะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณ ในฐานะผูกูหรือผูคําประกันหรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สิน          

ตอสหกรณอยูแลว  

(6) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ  

หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทำใหเสื่อมเสีย

ตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 

เม่ือคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาว

ขางตนนี้และไดลงมตใิหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนกรรมการ

ดำเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอผู

ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงใหออกจากสหกรณ  คำวินิจฉัยของท่ีประชุม 

ใหญใหเปนสิ้นสุด 

ขอ 44 การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวา

เพราะเหตุใด ๆ หรือมีคำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญเปนที่สุดใหออกจากสมาชิก ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  

ขอ 45 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก 

ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1), (2), (3) และ(5) สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกมี 

อยูในสหกรณคืนใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออก เพราะเหตุอ่ืนพรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน 

คางจายบรรดาที่สมาชิกนั้น มีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับโดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิ์ไดรับ 

จะเรียกใหสหกรณจายคืนทันที โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกนั้น หรือจะเรียก 

ใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออกโดยไดรับเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย 
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ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  18 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้น แลวก็ไดสุดแตจะเลือกสวนเงินรับฝาก 

และดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ  

ถาในปใดจํานวนคาหุนที่ถอนคืน เนื่องจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ 

แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการ 

จายคืนคาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะ 

สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนไดโอน หรือยาย หรือออกจากราชการหรืองานประจํา    

ตามขอ 32 (3) โดยไมมีความผดินั้นคณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (4) สหกรณจะจายเงินคาหุน 

เงินรับฝาก เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ 

คนืใหตามกฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (6) และ (7) นั้น สหกรณจะ

จายคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนให

ภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิก

ขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่

ประชมุใหญไดพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายให

ตามระเบียบของสหกรณ  

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคนืคาหุนแก

สมาชิกท่ีพนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจำป และใหคำนวณเงินคาหุนจายคืนตอ

หุนที่จะจายคืนแกสมาชิกโดยนำทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแลว

นำมาเฉลี่ยโดยใชจำนวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคำนวณ   

เมื่อสหกรณมีการคำนวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตอง

คำนวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอ

หุนที่กำหนดไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมยีอดขาดทุนสะสม 

ขอ 46 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ  ในการจายคืนจํานวนเงิน 

ดังกลาวในขอ 45 นั้น สหกรณมอีํานาจหักจํานวนเงนิซึ่งสมาชิกตองรับผิดชอบตอสหกรณออกกอน 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ 
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ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  19 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ขอ 47 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณจำกัดเพียงไม

เกินจำนวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 

หมวด  6 

การประชุมใหญ 

ขอ 48 การประชุมใหญสามัญ สหกรณสามารถจัดการประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่ง

รอยหาสิบวันนับแตวนัสิน้ปทางบัญชีของสหกรณ  

      ขอ 49 การประชุมใหญวิสามัญ สหกรณสามารถจัดการประชุมใหญวิสามัญไดดวยเหตุดังนี้ 

(1) คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ไดเมื่อมีเหตุอันสมค 

(2) นายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ  

(3) สหกรณขาดทุนเกินก่ึงของจำนวนทุนเรือนหุนที่ชำระแลว เพื่อพิจารณาแผนปรับปรุง

การดำเนินงาน และตองเรียกโดยไมชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ  

(4) สมาชิกจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่ง

รอยคน  ลงลายมือชื่อทำหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดำเนินการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

 คณะกรรมการดำเนินการตองเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับ คำ

รองขอ ถาคณะกรรมการดำเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกลาว                

ใหนายทะเบียนสหกรณมีอำนาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร             

ขอ 50 การแจงกำหนดการประชุมใหญ  เมื่อจะมีการประชุมใหญทุกคราวใหสหกรณมี 

หนังสือแจงวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 

แตถาการประชุมนั้นเปนการดวนอาจแจงลวงหนาไดตามสมควร และอาจแจงสมาชิกใหทราบทาง 

อิเล็กทรอนิกสก็ได  ทั้งนี้ใหประธานกรรมการหรือรองประธาน หรือเลขานุการ เปนผูลงลายมือชื่อใน 

หนังสือนั้น และตองแจงใหเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา 

ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกทราบดวย 

ขอ 51 องคประชุมในการประชุมใหญ  การประชุมใหญ ของสหกรณตองมีสมาชิก 

มาประชุมไมน อยกว ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนของสมาชิกทั้ งหมดหรือไมน อยกว าหนึ่ งรอยคน 

จึงจะเปนองคประชุมในการประชุมใหญ สมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได  

ขอ 52 การเรียกประชุมใหญครั้งท่ีสอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกมาประชุม

ไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก ใน

การประชุมครั้งหลังนี้  ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมา
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นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  20 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองค

ประชุม แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมี

จำนวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 51 ก็ใหงดประชุม 

ขอ 53 อำนาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอำนาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัย

เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ ในขอตอไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ  และวินิจฉัยขออุทธรณ

ของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก  และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ 

(2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการ หรือถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการและ

ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

(3) อนุมตัิงบการเงนิประจำป และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปของสหกรณ 

(4) รับทราบรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการ

ดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปจากผูตรวจสอบกิจการ                  

(5) กำหนดคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่หรือคาตอบแทนอ่ืนของผูตรวจสอบกิจการ 

(6) กำหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ                             

(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจำป หรือแผนปรับปรุงการดำเนินงาน 

หรือแผนการจายคืนคาหุนบางสวนแกสมาชิก                           

(8) กำหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบ้ียประชุมของกรรมการ

ดำเนินการ กรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา                              

(9) แกไขเพ่ิมเตมิขอบังคับ                              

(10) เหน็ชอบใหแยกสหกรณ ควบสหกรณ เลกิสหกรณ เขารวมจัดตั้งหรือเปนสมาชิก

ชุมนุมสหกรณ                                

(11) รบัทราบเรื่องการดำเนินงานของสนันิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุม

สหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู                        

(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือหรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ 

รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง นายทะเบียน

สหกรณมอบหมาย                              

(13) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณคดิจะทำเปนเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค

ของสหกรณ                              
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ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  21 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(14) วินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ขอบังคับไมไดกำหนดใหเปนอำนาจของผูใดเปนการเฉพาะ 

หมวด  7 

คณะกรรมการดำเนินการ และคณะอนุกรรมการ  

คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 54 คณะกรรมการดำเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดำเนินการประกอบดวย

ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดำเนินการอีกสิบสองคน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 

โดยกรรมการอยางนอยหนึ่ งคนตองเปนผูมีคุณวุฒิดานการเงิน  การบัญชี การบริหารจัดการ 

เศรษฐศาสตร หรือผานการฝกอบรมตามหลักสูตรในดานดังกลาวหรือดานอ่ืนตามที่คณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด 

การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกใหกระทำโดยวิธีเปดเผย และใหกรรมการดำเนินการ

เลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดำรงตำแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคน

หนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงาน

สหกรณ หรือประกาศทางอิเล็กทรอนิกส 

 

ขอ 55 หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทำหนาที่กรรมการดำเนินการ 

(1) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคกุ เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่

ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                        

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐหรือ 

เอกชนฐานทุจริตตอหนาที ่                        

(3) เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือผูจัดการหรือมีคำวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจาก

ตำแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ                  

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตำแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอ

หนาที ่                  

(5) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเตมิ                         

(6) ผิดนัดชำระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณท่ีตนเปนสมาชิกในระยะเวลาสองปทาง

บัญชีกอนวันท่ีไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ                   
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ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  22 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(7) ผูซึ่งถูกสหกรณที่ตนเปนสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณฟองดำเนินคดีในทาง

แพงหรือทางอาญาในขอกลาวหาที่กระทำใหสหกรณเสียหาย หรือเคยตองคำพิพากษาถึงที่สุดใหชดใช

คาเสียหายแกสหกรณในการกระทำท่ีกอใหเกิดความเสียหาย                     

(8) เปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้                        

ขอ 56 อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง  

(1) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้    

1.1 เปนประธานในท่ีประชุมใหญ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

และควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย    

1.2 ควบคุมดแูลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปน ไปดวยความเรยีบรอย 

และอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ                                   

1.3 ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไว                 ใน

ขอบังคับนี้    

1.4 ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต กฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ  

(2) รองประธานกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้     

2.1 ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ 

เม่ือประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานวางลง                 

2.2 ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให                                  

2.3 ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต กฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ  

(3) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้  

3.1 จัดทํ ารายงานการประชุม ใหญ และรายงานการประชุ มคณ ะกรรมการ

ดาํเนินการทุกครั้ง                                

3.2 ดแูลรักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ  

3.3 แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการดําเนนิการ แลวแตกรณี         

3.4 ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต กฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ  

(4) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังนี้  
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ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  23 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

4.1 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จาย และการเก็บรักษาเงนิและทรัพยสิน 

ของสหกรณใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย                   

4.2 ดําเนินการอืน่ ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ 

ขอ 57 กำหนดเวลาอยูในตำแหนง คณะกรรมการดำเนินการ มีวาระอยูในตำแหนงคราวละ

สองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการทั้ง

คณะใหกรรมการดำเนินการออกจากตำแหนงเปนจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการทั้งหมด

โดยวิธีจับฉลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตำแหนงตามวาระ ในปตอไปให

กรรมการดำเนินการที่อยูในตำแหนงจนครบวาระออกจากตำแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 

 เมื่อครบกำหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหนงที่วาง

ลงตามวาระ ก็ใหคณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรม การ

ดำเนินการแทนตำแหนงที่วางลงตามวาระ แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของ

สหกรณ            

กรรมการดำเนินการซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซำ้อีกได แตตองไมเกินสองวาระ

ติดตอกัน         

ในกรณทีี่กรรมการดำเนินการตองพนจากตำแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการดำเนิน การท่ี

ไดรับเลือกตั้งใหมอยูในตำแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก และใหนำความในวรรค

แรกมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ 58 การพนจากตำแหนง กรรมการดำเนินการตองพนจากตำแหนง เพราะเหตุใด ๆ 

ดังตอไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ           

(2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเปนหนังสอืตอคณะกรรมการดำเนินการ หรือลาออกตอที่

ประชุมใหญของสหกรณ                               

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ                               

(4) มลีักษณะตองหามตามขอ 55                         

(5) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล                

(6) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะหรือรายบุคคล                        

(7) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร 
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  24 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ใหกรรมการดำเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (6) อุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ

ได ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่สุด 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา กรรมการดำเนินการมีเหตุ

ตาม (7) และไดลงมติโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู

ทั้งหมดในขณะนั้นยกเวนผูมีสวนไดเสีย ก็เปนอันถือวากรรมการดำเนินการรายนั้นตองพนจากตำแหนง 

 กรณีท่ีที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดำเนินการพนจากตำแหนงท้ังคณะ  ใหที่

ประชุมใหญครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหมทั้งคณะ และอยูในตำแหนงไดเชนเดียวกับ

คณะกรรมการดำเนินการชุดแรก 

ขอ 59 ตำแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตำแหนงกรรมการดำเนินการวางลงกอน

ถึงคราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 58 (6) ) ใหกรรมการดำเนินการที่ยังดำรงตำแหนงอยู

ดำเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลอืกตั้งกรรมการดำเนินการแทนในตำแหนง

ที่วาง แตถาในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการ

ดำเนินการที่ดำรงตำแหนงอยูจะประชุมดำเนินการใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญ

วิสามัญขึ้นโดยเร็ว เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการดำเนนิการแทนตำแหนงที่วางลง 

ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการดำเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค

กอน เปนตำแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทำหนาที่แทนและยังมิไดมีการ

ประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งใหม คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอ่ืนขึ้น

ทำหนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลอืกตั้งใหม 

กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งข้ึนแทนในตำแหนงที่วาง ใหอยูในตำแหนงได

เพียงเทากำหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได 

ขอ 60 การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดํ าเนินการประชุม กันตาม 

คราวที่มกิีจธุระแตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอย  

ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุม 

คณะกรรมการดําเนินการไดในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบขอบังคับ 

และเรื่องที่สําคัญอื่นๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

ทราบดวยทุกคราว  

ใน ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร  ต อ ง มี ก ร ร ม ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร 

มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  25 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ขอ 61 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ

หนาที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ

สหกรณกับทั้งในทางอันจะทำใหเกิดความจำเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1)  พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิก และสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก

ปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ                    

(2)  พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงนิ การกูยืมเงนิ การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนของ

สหกรณ                           

(3)  พิจารณาดำเนินการตาง ๆ เก่ียวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(4)  ค้ำประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ำประกัน

ในฐานะสวนตัว             

(5) กำหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ                           

(6) กำหนดและดำเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ การเสนองบการเงินประจำปและ

รายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ                           

(7) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปตอที่ประชุมใหญ                           

(8) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจำป1หรือแผนปรับปรุงการดำเนินงาน 

หรือแผนการจายคืนคาหุนบางสวนแกสมาชิก ใหที่ประชุมใหญอนุมัติ                           

(9) เสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากการเปน

สมาชิกชุมนุมสหกรณ และองคการอื่น     

(10) พิจารณามอบหมายอำนาจหนาที่ในการดำเนินงานใหแกประธานกรรมการ รอง

ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลที่เก่ียวของไดตามความเหมาะสม       

(11) พิจารณาดำเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทำงานเพ่ือประโยชนในการดำเนินกิจการของสหกรณ               

(12) พิจารณาดำเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกำหนดคาตอบแทนของผูจัดการ ตลอดจน

ควบคุมดูแลการปฏิบัตงิานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง                      

(13 ) พิจารณ ากำหนดตั ว เจ าหน าที่ ของสหกรณ ให ปฏิบั ติหน าที่ แทนผู จั ดการ              

       (14) พิจารณาดำเนินการแตง ต้ังและกำหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน              
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  26 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

       (15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาของสหกรณ ตลอดจนกำหนดคาตอบ 

แทนใหตามท่ีเห็นสมควร                      

(16) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา

อุปกรณดำเนินงานของสหกรณ     

(17) พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการ

และสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ     

(18) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ 

ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย      
(19) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาท่ีสหกรณ ตลอดจนสอดสอง

ดูแลโดยทั่วไปเพ่ือใหกิจการของสหกรณดำเนินไปดวยดี                           

(20) ฟอง ตอสู หรือดำเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ 

หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด     

(21) พิจารณาแตงตั้งผูแทนสหกรณเพื่อเขาประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญของ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคกรอ่ืนซึ่งสหกรณนี้เปนสมาชิก ทั้งนี้ ให

เปนไปตามท่ีขอบังคบัของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการนั้นกำหนดไว                                  

ขอ 62 ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการกระทำ

การ หรืองดเวนกระทำการ หรือกระทำการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ีของตน จนทำให

เสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การ

บัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุให

สหกรณไดรับความเสียหาย คณะกรรมการดำเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

คณะกรรมการอื่น 

ขอ 63 คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกูจาก

คณะกรรมการดำเนินการจำนวนสามคน โดยใหมีตำแหนงประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการ

คนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ 

คณะกรรมการเงนิกูใหอยูในตำแหนงไดเทากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ 

ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกูนั้น         

ใหคณะกรรมการเงนิกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละ

หนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการเงินกูหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
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~ 

 

พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  27 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ในการประชุมคณะกรรมการเงนิกู ตองมีกรรมการเงนิกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จำนวนกรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม      

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงนิกู ใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบใน

การประชุมคราวถัดไป 

ขอ 64 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกู มีอํานาจหนาที่ 

พิจารณา วินิจฉัยอนุมัติการให เงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง 

ของสหกรณรวมทั้งขอ ตอไปนี้  

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ใหเงินกูนั้น 

(2) ตรวจสอบและควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามท่ีกำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

และเมื่อเห็นวาหลักประกันสำหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกำหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี

ภายในระยะเวลาที่กำหนด                         

(3) แลและตดิตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา      

(4) รายงานและสอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสง

เงินงวดชำระหนี้ เงินกู  หรือผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณาผอนผันหรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ หรือ

พิจารณาวาตกเปนผูผดินัดชำระหนี้ตามขอ 55 (6) โดยจะตองรายงานเปนประจำทุกเดือน 

ขอ 65 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้ ง

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธจากคณะกรรมการดำเนินการจำนวนสามคน โดยใหมีตำแหนง

เปนประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 

 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตำแหนงไดเทาที่กำหนดเวลาของคณะ 

กรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น             

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และใหประธาน

กรรมการศกึษาและประชาสัมพันธ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได             
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย

กวากึ่งจำนวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ

ดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ 66 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการศึกษา
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  28 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

และประชาสัมพันธมอีำนาจและหนาที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ

สหกรณในสวนที่เก่ียวของ ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปนี้  

 (1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิกและผู

ที่สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ                          

(2) ประชาสมัพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเก่ียวกับลักษณะ ประโยชนรวมทั้งผลงาน

ของสหกรณใหสมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ          

(3) ดำเนินการในการประชาสัมพันธและใหความรูแกผูสนใจสมัครเขาเปนสมาชิก       

(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพยและการใชจายเงินอยาง

รอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดำเนินงานของสหกรณอ่ืนทั้งในและ

นอกประเทศ เพ่ือนำตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแกสมาชิกตาม

ความเหมาะสม  

(6) ศึกษา พิจารณา แกไข ปรับปรุงขอบังคับและระเบียบของสหกรณเสนอคณะกรรม 

การดำเนินการพิจารณา 

ขอ 67 คณะกรรมการการลงทุน ใหคณะกรรมการดำเนินการแตงต้ังกรรมการดำเนินการ

เปนคณะกรรมการการลงทุนจำนวน สามคน โดยมีตำแหนงประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการ

กรรมการคนหนึง่ นอกนั้นเปนกรรมการ 

คณะกรรมการดำเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา

คณะกรรมการได   

คณะกรรมการการลงทุนใหอยูในตำแหนงไดเทากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดำเนินการซึ่งต้ังคณะกรรมการการลงทุนนั้น   

ใหคณะกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละ

หนึ่งครั้งเปนอยางนอยและใหประธานกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได  

ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการการลงทุน ใหเสนอคณะกรรมการดำเนินการในการ

ประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  29 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ขอ 68 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการการลงทุน ใหคณะกรรมการการลงทุนมีอำนาจและ

หนาที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณในสวนที่เก่ียวของ ซึ่ง

รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

 (1) ศึกษา วิเคราะห และกำหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการลงทุนประจำปให

สอดคลองกับนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

เพ่ือเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ      

(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจัดการการลงทุน ภายใตขอบเขตท่ี

คณะกรรมการดำเนินการกำหนด      

(3) ประเมิน ตดิตาม กำกับดูแลผลประโยชนจากการลงทุน และจัดใหมีการควบคุมภายใน

ทีเ่หมาะสม      

(4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน     

(5) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานในที่ประชุมใหญทราบในรายงานประจำป     

(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย   

ขอ 69 คณะกรรมการอื่น ในกรณีจำเปนแกการดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินการอาจมี

คำสั่งแตงตั้งกรรมการอ่ืน ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอำนาจหนาที่ตามที่

คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

ประธานในที่ประชุม 

ขอ 70 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการให

ประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรองประธาน

กรรมการเปนประธานในท่ีประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย ก็ใหที่ประชุม

เลือกตั้งกรรมการดำเนินการคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการ เชน คณะอนุกรรมการเงินกู คณะอนุกรรมการศกึษาและ

ประชาสัมพันธ หรือคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ  ใหประธานของคณะอนุกรรมการนั้น ๆ เปนประธานในที่

ประชุม ถาประธานอนุกรรมการของคณะอนุกรรมการนั้น ๆ ไมอยูในที่ประชุม ก็ใหท่ีประชุมเลือก

อนกุรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น   
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  30 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ท่ีประชุมใหญ  ไดมีมติ

ถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะหรือตำแหนงประธานกรรมการ ใหผูตรวจสอบกิจการเปน

ประธานในที่ประชุม 

   การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 

ขอ 71 การออกเสียง สมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชมุ 

ใหญสมาชิกจะมอบใหผูอ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได  

ถาในปญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัวผูนั้นจะออก 

เสียงในเรื่องนั้นไมได 

ขอ 72 การวินิจฉัยปญหา การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ  หรือท่ีประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ หรือที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือ

เสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1)  การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ                   

(2)  การควบสหกรณ                   

(3)  การแยกสหกรณ                   

(4)  การเลิกสหกรณ       

การอื่นใดที่ขอบังคบันี้กำหนดการลงคะแนนเสียงไวเปนการเฉพาะ ก็ใหถือปฏิบัติเปนไป

ตามขอกำหนดน้ัน      

ถาในปญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ันจะออกเสยีงในเรื่องนั้น

ไมได 

 

รายงานการประชุม 

ขอ 73 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  หรือ

การประชุมคณะอนุกรรมการนั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณา

วินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ หรือ อนุกรรมการ 

แลวแตกรณี  อีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  31 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตองจัดทำใหแลวเสร็จภายในไมเกินสามสิบ

วัน 

หมวด  8 

ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

ขอ 74 การจางและแตงตั้งผูจัดการ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่

มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแตงต้ังหรือจางเปนผูจัดการของ

สหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 55 (1) (2) (3) (4) (5) และ(7)  หรือผูท่ีผิดนัด

ชำระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณท่ีตนเปนสมาชิกในระยะสองปทางบัญชีกอนวันที่ไดรับการจางหรือ

แตงตั้งเปนผูจัดการของสหกรณ หรือเปนที่ปรึกษาสหกรณ หรือเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ และใน

การจางผูจัดการตองทำหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดำเนินการเรียกใหมี

หลักประกันใหเปนไปตามกฎหมาย 

ในการแตงตั้ง หรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดัง

กำหนดไวในขอ 76 เปนลายลักษณอักษร       

ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณเก่ียวกับการคัดเลือก

หรือสอบคดัเลือก การแตงตั้งหรือจาง การกำหนดอัตราเงนิเดือน การใหสวัสดิการ และการใหออกจาก

ตำแหนงของผูจัดการ 

ขอ 75 การดำรงตำแหนงผูจัดการ สหกรณอาจจางผูจัดการไดสองวิ ธี คือ มีกำหนด

ระยะเวลาจางหรือไมมีกำหนดระยะเวลาจางก็ได 

ขอ 76 อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอำนาจหนาที่ในการ

จัดการทั่วไป และรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

 (1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิก ใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขา

เปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับ

ของสหกรณ                  

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงนิคาหุนรายเดือน แจงยอดจำนวนหุน จายคืนคาหุนและชักชวน

การถือหุนในสหกรณ                   

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงนิฝาก และสงเสริมการรับฝากเงนิของสหกรณ    
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~ 

 

พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  32 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(4) เปนธุระในการตรวจสอบคำขอกู จายเงินกู จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกูใหเปนไปตาม

แบบและระเบียบของสหกรณ    

(5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงนิใหกู   พรอมกับแจงให

สมาชิกทราบเปนรายบุคคลทุกสิ้นปทางบัญชีสหกรณ  การแจงใหสมาชิกทราบนั้นอาจแจงทาง

อิเล็กทรอนิกสก็ได              

(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอำนาจหนาที่ที่กำหนดในระเบียบของ

สหกรณรวมถึงกำหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนเปน

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสำคัญโดยครบถวน 

รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสำคัญและเอกสารตาง ๆ 

เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กำหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ               

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง

ครบถวนและเปนปจจุบัน    

(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ              

(10) รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปและรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของ

สหกรณเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(11) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ หรือแผนปรับปรุงการ

ดำเนินงาน หรือแผนการจายคืนคาหุนบางสวนแกสมาชิก เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพ่ือ

เสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ                        

(12) จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมใหญ    

(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและ

ประชุมคณะอนุกรรมการ เวนแตกรณีซึ่งท่ีประชุมน้ัน ๆ มิใหเขารวมประชุม    

(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ                        

(15) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของ 

สหกรณใหอยูในสภาพอันดแีละปลอดภัย                   

(16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดำเนินการ        
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  33 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง

ราชการกำหนด                   

(18) ค้ำประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ำประกัน

ในฐานะสวนตัว    

(19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของสหกรณ

มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทำเพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 

ขอ 77 การพนจากตำแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตำแหนงดวยเหตุ

อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย                    

(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ           

(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามที่ขอบังคับและ

กฎหมายสหกรณกำหนด                    

(4) อายุครบหกสิบปบริบูรณ หรือครบกำหนดตามสัญญาจาง สุดแตเงื่อนไขใดถึงกำหนด

กอน และใหพนจากตำแหนงในวัน 30 พฤศจิกายน. ที่อายุครบหกสิบปบริบูรณ                    

(5) ถูกเลิกจาง             

(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาได

กระทำการหรือละเวนการกระทำการใด ๆ อันอาจทำใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแก

ประชาชนหรือไมเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่ผูจัดการ 

ขอ 78 การลาออกจากตำแหนงผูจัดการ ใหผูจัดการย่ืนหนังสือถึงสหกรณกอนวันท่ีจะออก

ไมนอยกวาสามสิบวัน และใหเลขานุการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนนิการพิจารณาการลาออก

นั้น การยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทำไดไมเกินหกสิบวันนับจากวันท่ีจะลาออก 

ขอ 79 การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหคณะกรรมการดําเนินการ ภายใน 5 หาป 

นับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจางและแตงตั้งผูจัดการ หรือสหกรณ 

ไมอยูในฐานะจะจัดจางเจาหนาที่สหกรณในตําแหนงอื่นดวยได ใหคณะกรรมการดาํเนินการดําเนินการ 

มอบหมายในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดาํเนินการคนใดคนหนึ่งไดตามที่เห็นสมควร 

ขอ 80 การแตงต้ังผูรักษาการแทนผู จัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลงและยังไมได 

แตงตั้งใหผูใดดํารงตําแหนงแทน หรือเม่ือผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว 
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  34 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ใหรองผูจัดการ หรือผูชวยผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการกำหนด 

ไวเปนผูรักษาการแทน   

ขอ 81 การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ

ดำเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน 

ตลอดจนจัดทำงบการเงิน ของสหกรณเพ่ือทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน   

ขอ 82 เจาหนาท่ีของสหกรณ นอกจากตำแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้ง

เจาหนาที่อ่ืนตามความจำเปนเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตาม

ขอ 55 (1) (2) (3) (4) (5) (7) หรือผูที่ผิดนัดชำระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณท่ีตนเปนสมาชิกใน

ระยะสองปทางบัญชีกอนวันที่ไดรับการจางหรือแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีสหกรณ หรือเปนที่ปรึกษาสหกรณ 

หรือเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ 

หมวด  9 

ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 83 ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู

ความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาของสหกรณ เพ่ือใหความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไป

ของสหกรณ จำนวนไมเกินหาคน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ   

ผลประโยชนและคาตอบแทนหรือคาใชจายที่มีชื่อเรียกเปนอยางอ่ืน ของผูทรงคุณวุฒิที่

เปนที่ปรึกษาซึ่งจะตองไดรับใหอยูภายใตงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติตอที่ประชุมใหญ และจะตอง

แสดงไวในรายงานประจำปและเสนอตอที่ประชุมใหญทราบเปนรายบุคคล 

ผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 84 ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเปน  

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และเปนผูที่มีคุณวุฒิความรูความสามารถในดานการเงิน การบัญชี การ

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การสหกรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัตเิปนผูผาน

การอบรม การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการรับรอง

หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เปน

ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ จำนวนหนึ่งคน หรือหนึ่งนิติบุคคล  
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ขอ 85 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดำเนินการประกาศ

ข้ันตอนและวิธีการเลือกต้ังเปนลายลักษณอักษรใหสมาชิกทราบกอนวันประชุมใหญ และใหประกาศรับ

สมัครบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการกอนวันประชุมใหญ และพิจารณาคัดเลือกผู

ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด    

เพ่ือนำเสนอชื่อผูท่ีผานการคัดเลือกเสนอใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งตามประกาศ โดยผูสมัครเขารับการ

เลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการตองแสดงตนตอที่ประชุมใหญดวย และใหผูที่ไดรับเลือกตั้งคะแนนสูงสุด

เปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันใหประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด               

ทั้งน้ี ใหผูที่ไดรับเลือกตั้งลำดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสำรอง จำนวนหนึ่ง

คน         

กรณีมีผูตรวจสอบกิจการคนใดตองขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการตามขอ 87 (2) (3) 

(4) หรือ (5) ใหผูตรวจสอบกิจการสำรองเขาปฏิบัติหนาที่ไดทันทีเทาระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตน

แทน หรือจนกวาจะมีการเลอืกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม 

ขอ 86 การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงไดมี

กำหนดเวลาสองปบัญชีสหกรณ เมื่อครบกำหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม 

ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่อยูตอไปจนกวาที่ประชุมใหญมีมติเลอืกตั้งผูตรวจสอบกิจการ

คนใหม       

ผูตรวจสอบกิจการท่ีพนจากตำแหนงตามวาระอาจจะไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญอีก

ไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน         

กรณีผูตรวจสอบกิจการขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการกอนครบวาระ ใหกำหนด

ระเบียบวาระการประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ในคราวประชุมใหญครั้งแรก

หลังจากผูตรวจสอบกิจการคนเดิมขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดำรงตำแหนง

ของผูตรวจสอบกิจการคนใหมตอเนื่องจากคนเดมิ  

ขอ 87 การขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการตองขาดจากการเปน ผู

ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) พนจากตำแหนงตามวาระ                     

(2) ตาย                     

(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือย่ืนตอประธานคณะกรรมการดำเนินการและใหมี

ผลวันที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณมีมติรับทราบ                    

(4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการ                
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(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณวินิจฉัยวาขาดคณุสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณกำหนด 

ขอ 88 อำนาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอำนาจหนาที่ตรวจสอบการ

ดำเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ ทั้งดานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และดานปฏิบัติการ  ในการ

ดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไวในขอบังคับของสหกรณ รวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศของสหกรณ และการตรวจสอบในเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีเพ่ือใหเปนไปตามแบบและรายการท่ีนาย

ทะเบียนสหกรณกำหนด                  

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนิน 

การเพ่ือใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนิน การให

เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ                  

(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ รวมทั้งคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ สํานักงาน

สงเสรมิสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ กำหนดใหตองปฏิบัติ 

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพยสินของสหกรณ วิเคราะห

และประเมินความมีประสิทธิภาพการใชทรัพยสินของสหกรณ เพ่ือใหการใชทรัพยสินเปนไปอยาง

เหมาะสมและคุมคา       

(5) ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหกรณในการพิจารณาแกไข ขอสังเกตหรือขอบกพรอง

เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ไดรับแจงจากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 สำนักงานตรวจบัญชี

สหกรณ หรือผูสอบบัญชี         

ขอ 89 การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบกิจการมหีนาที่รายงานผลการตรวจสอบ 

เปนลายลักษณอักษรประจำเดือนและประจำป เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมท้ังขอสังเกตขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชน และเขารวมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือแจงผลการตรวจสอบประจำเดือนที่

ผานมา เขารวมประชุมใหญเพื่อรายงานผลการตรวจสอบประจำปเสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณ

ดวย 

กรณีพบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณมี

การปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้ง

ขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกหรือ

สหกรณอยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบกิจการตอคณะกรรมการดําเนินการทันที เพ่ือดําเนินการ
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แกไข และใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสํานักงานสงเสริม

สหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยเร็ว       

ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกต และใหรายงานผล การ

ติดตามการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกตของสหกรณไวในรายงานผลการตรวจสอบกิจการดวย 

ขอ 90 ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณี ผู ตรวจสอบกิจการ ปฏิบัติหรือ 

ละเวนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จนเปนเหตุใหสหกรณ 

ไดรับความเสียหาย ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบ 

ขอบกพรองของสหกรณตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตอง             

รับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตไุมแจงนั้น  

การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติท่ีประชุมใหญ  

ขอ 91  สหกรณมีหนาที่ตอผูตรวจสอบกิจการดังนี้ 

(1) อำนวยความสะดวก ใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการ ในการใหคำชี ้แจง

ตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของ

สหกรณ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบกิจการ 

(2 ) กำหนดระเบี ยบวาระการประชุม ให ผู ต รวจสอบ กิจการรายงานผล                      

การตรวจสอบกิจการประจำเดือนและจัดทำหนังสือเชิญใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุม

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณทุกครั้ง  

(3) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ เพื่อใหการ

ดำเนนิกิจการของสหกรณเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ 

 

หมวด  10 

การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ขอ 92 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้  

(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และใหแจง 

ไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ                         

(2) คณะกรรมการดำเนินการจะเสนอวาระแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับได เมื่อมีการพิจารณา

เรื่องท่ีจะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โดยมติใหแกไขเพิม่เติมขอบังคับนัน้ 

ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้น  
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~ 

 

พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  38 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

กรณีที่สมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน 

ลงลายมือชื่อทำหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดำเนินการ กอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันให

แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับก็ยอมทำได โดยตองระบุขอความที่ขอแกไขเพ่ิมเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทำไดแตเฉพาะในการประชุมใหญ

ที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือมีองคประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน 

แลวแตกรณ ี                        

(4) ขอบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกำหนดระเบียบ หรือ

คำสั่งใหสอดคลองกันก็ใหนำความที่ไดกำหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และใหผูเก่ียวของถือ

ปฏิบัติ 

หมวด 11 

ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ 93 ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตาง ๆ 

เพ่ือดําเนินการให เปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้  และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ  

งานของสหกรณรวมทั้งในขอตอไปนี้  

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงนิฝากจากสมาชิกสหกรณ  

(2) ระเบียบวาดวยการรับเงนิฝากจากสหกรณอ่ืน  

(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก  

(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน  

(5) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ  

(6) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน  

(7) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทาํงาน  

(8) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน  

(9) ระเบยีบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

(10) ระเบียบวาดวยการตรวจสอบและแกไขปญหาหรือขอรองเรียนของสมาชิก 

(11) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมีเพ่ือสะดวก 

และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ  
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~ 

 

พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  39 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ระเบียบใน (1) (2) และ (4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใช

บังคับได  สวนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใชแลว ใหสงสำเนาใหนายทะเบียนสหกรณ 

และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบภายในสามสิบวัน 

ขอ 94 การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอกหรือ

เสียหายโดยประการใด ๆ หรือในกรณีท่ีสหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 15 และขอ 90 (3) (4) แตมิไดรับ

ชำระตามเรียก คณะกรรมการดำเนินการตองรองทกุขหรือฟองคดีภายในกำหนดอายุความ 

ขอ 95 การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเก่ียวกับการตีความในขอบังคับขอใด ให

คณะกรรมการดำเนินการเสนอปญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือขอคำวินิจฉัย และใหสหกรณถือ

ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น 

ขอ 96 ทรัพยสินของสหกรณ การจำหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ โดยมติใหจำหนายอสังหาริมทรัพยนั้น ใหถือเสียงไมนอยกวาสอง

ในสามของจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยูในขณะนั้น และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ

ดวย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิก

ซึง่มาประชุม 

ขอ 97 การจำหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการชำระ

บัญชีโดยจำหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ย

และชำระหนี้สินอ่ืน ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผูชำระ

บัญชีจายตามลำดับ ดังตอไปนี้ 

(1)  จายคืนเงนิคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชำระแลว                       

(2)  จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชำระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ

กำหนด                       

(3) จายเปนเงนิเฉลี่ยคืนตามขอ 28 (2)           

เงินท่ีจายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจำนวนเงินกำไรสุทธิที่

สหกรณหาได ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงนิปนผลที่ถอนไปตามขอ 28 (4) ในป

นั้น          
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พลอากาศโท 

นาวาอากาศโท 

 

ขอบงัคบัสหกรณ  หนา  40 

ประเภทสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก ใหโอนใหแกสหกรณอ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ

ไทยตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณทีี่ไมอาจเรียก

ประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชำระบัญชีเสร็จ 

ขอ 98 ในกรณี ท่ีขอบังคับนี้มิไดกำหนดขอความเรื่องใดไว ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่
กำหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคำสั่ง ระเบียบ หรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ
มาใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคบันี้ดวย 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 99 นับแตวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้ถือ
ใช และไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหถือใชตามระเบียบนั้นไปกอน จนกวาจะไดกำหนดระเบียบข้ึนถือ
ใชใหมตามขอบังคับนี้ 
 
 
 
                                                     พลอากาศโท                            ประธานกรรมการ 
                                                                    (กานตชนก  หันหาบุญ) 
 

 
                                       นาวาอากาศโท                         เลขานุการ 

                                                                        (รุงกิจ  กมลกลาง) 
 
 

 
เหตุผล  ที่ตองยกเลิกขอบังคับเดิมและใชขอบังคับฉบับนี้แทน 
           เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน  
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4.6 ขอโอนเงนิรอจ่ายคนืเขา้ทนุสาํรอง 
 

เลขานุการฯ เสนอตอที่ประชุมใหญฯ    

จำนวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมยุทธ

ศึกษาทหารอากาศ จำกัด พ.ศ.2561 ขอ 29 วรรค2 “อนึ่ง จำนวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็

ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกำหนดอายุความก็ใหสมทบจำนวนเงินนั้นเปนทุนสำรอง” 

  หมายเหตุ อายุความ 10 ป 

1. รอจายคืนคาหุนป 2555   จำนวน      800.00 บาท 

2. เงินปนผล เงินเฉลี่ยคนื ป 2551-2554 จำนวน      196.40 บาท 

3. รอจายคืน ป2551-2555  จำนวน    1,632.21 บาท 

4. เงินรอตรวจสอบ ป2554  จำนวน    3,000.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น       5,628.61 บาท 

 

                          สหกรณอ์อมทรพัยก์รมยุทธศึกษาทหารอากาศ จาํกดั 

                                        รายละเอียดรอจ่ายคืนค่าหุน้ ปี 65 

ปี, ยศ - ชือ - สกลุ เลขทสีมาชิก  เงินหุน้    รวม  

ปี 2555        

ร.ต.จาํนงค ์

โอ

สถานนท ์ 1998 

         

800.00   

           

800.00  

          

           

รวม                   800.00  
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                           .  สหกรณอ์อมทรพัยก์รมยทุธศกึษาทหารอากาศ จาํกดั 

                                        รายละเอียดรอจ่ายคืนค่าหุน้ ปี 65 

ลาํดบั ยศ – ชือ 
หมายเลข

สมาชกิ 

ค่าใชจ้า่ย           

วนัประชมุใหญ่ 
เงินปันผล รวมทงัสิน 

  ปี 2551           

1 ร.ต.จาํนง โอสถานนท ์ 1998            50.00           50.00  

    รวม              50.00           50.00  

  ปี 2552           

1 ร.ต.จาํนง โอสถานนท ์ 1998            50.00           50.00  

    รวม              50.00           50.00  

  ปี 2553           

1 ร.ต.จาํนง โอสถานนท ์ 1998            48.00           48.00  

    รวม              48.00           48.00  

  ปี 2554           

1 ร.ต.จาํนง โอสถานนท ์ 1998            48.40           48.40  

    รวม              48.40           48.40  

  

รวมทงัสิน ปี 2551 – 

2554            196.40         196.40  
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                                    .  สหกรณอ์อมทรพัยก์รมยุทธศึกษาทหารอากาศ จาํกัด 

                                                    รายละเอยีดรอจ่ายคืน ปี 65 

ปี, ยศ - ชือ - สกลุ เลขทสีมาชิก 
 ค่าของที

ระลกึ  
 ดอกเบียเงินรบัฝาก   รวม  

ปี 2551           

ร.ต.จาํนงค ์ โอสถานนท ์ 1998 

          

300.00  
 

            300.00  

ปี 2552           

ร.ต.จาํนงค ์ โอสถานนท ์ 1998 

          

300.00                300.00  

ปี 2553           

พ.อ.อ.บุญทรง รืนกาญจนถาวร 1170   

                         

1.19                  1.19  

จ.อ.นครนพ หมีทอง 2903   

                         

5.02                  5.02  

ร.ต.จาํนงค ์ โอสถานนท ์ 1998 

          

300.00                300.00  

ปี 2554           

พ.อ.อ.บุญทรง รืนกาญจนถาวร 1170   

                         

1.19                  1.19  

จ.อ.นครนพ หมีทอง 2903   

                         

5.00                  5.00  

ปี 2555  
        

ร.ต.จาํนงค ์ โอสถานนท ์ 1998 

          

300.00                300.00  

จ.อ.นครนพ หมีทอง 2903   

                     

339.16              339.16  

พ.อ.อ.บุญทรง รืนกาญจนถาวร 1170   

                       

80.65                80.65  
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รวม    

       

1,200.00  

                     

432.21           1,632.21  

 

 

                       4. สหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด 

                                            เงนิรอตรวจสอบ ณ 30 ก.ย.65 

25 ต.ค.54  2,000.00 

30 พ.ย.54  1,000.00 

 

 

สมาชิกซักถาม  

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

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

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

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

ที่ประชุม  มีมติ 

.................................................................................................................................................................... 
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4.7 ขอจําหน่ายพัสดคุรภัุณฑ ์
 

เลขานุการฯ เสนอตอที่ประชุมใหญฯ    

ในป 2564 สหกรณ ฯ ไดจำหนายครุภัณฑ 4 รายการ คณะกรรมการดำเนินการเห็น

ควรใหสมาชิกทราบ 

รายการพัสดุครภุัณฑจำหนาย 4 รายการ 

ลำดับ รายการ วันทีร่ับ จำนวน ราคาทุน ราคาสินทรัพย

สุทธิ 

1 เครื่องปรับอากาศ EMINENT   19 ก.พ.46 1 เครื่อง 32,500 1 

2 เกาอี้ผูจัดการ 12 ก.พ.52 1 ตัว 4,900 1 

3 เกาอี้ผูชวยผูจัดการ 20 มี.ค.55 1 ตัว 4,815 1 

4 เครื่องพริ้นเตอรสมุดฝากเงนิ  30 พ.ค.57 1 เครื่อง 29,000 1 

 รวมท้ังสิ้น   71,215 4 

 

 

 

สมาชิกซักถาม  

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

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

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

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

ที่ประชุม  มีมติ 

.................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระท ี5 
เลอืกผูต้รวจสอบกจิการ ประจําปี 2566 

 

เลขานุการฯ เสนอตอท่ีประชุมใหญฯ    

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด  พ.ศ.2561 

“ขอ 94  ผูตรวจสอบกิจการ  ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ 

ความรู ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ กฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไมมีลักษณะตองหามของ 

ผูตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ จำนวนหนึ่งคน

หรือ  หนึ่งนิติบุคคล 

ขอ 95 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดำเนินการประกาศ 

รับสมัครผูตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด และนำเสนอชื่อผูตรวจสอบกิจการที่ผานมาคัดเลือกใหที่ประชุมใหญ

เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนแบบเปดเผย และใหผูที ่ไดรับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเปนผูตรวจสอบกิจการ หากมี

คะแนนเทากันใหประธานออกเสียงเพิ ่มอีกหนึ่งเสียง และใหผู ที ่ไดรับเลือกตั้งลำดับคะแนนรองลงมาเปน         

ผูตรวจสอบกิจการสำรอง จำนวนไมเกิน 1 คน หรือ 1 นิติบุคคล 

กรณีผูตรวจสอบกิจการไดพนจากตำแหนงดวยเหตุตามขอ 97 (2),(3),(4),(5) ใหผูตรวจ

สอบกิจการสำรองปฏิบัติงานไดทันทีเทาระยะเวลาที่ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวาจะมีการ

เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม”  
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มีผูยื่นใบสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ จำนวน  2  คน 

1. น.ส.กาญจนา  ปญญาวดี  

    คาตรวจสอบกิจการ  48,000 บาท 

   การศึกษา/ประสบการณดานสหกรณ 

    - ปริญญาตร(ีบริหารธุรกิจ) ม.รามคำแหง 

    - หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

      (กรมตรวจบัญชีสหกรณ)      

    - อดีตขาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ  

   ผูตรวจสอบกิจการ 

   1. สอ.กรมอุตุวิทยา จก. 

   2. สอ.พนง.บริษัทขนสง จก. 

  การปฏิบัติงาน 

  1 ครั้ง/เดือน  

2. น.ส.นิ่มนวล  ดวงโต 

    คาตรวจสอบกิจการ  50,000 บาท 

   การศึกษา/ประสบการณดานสหกรณ 

   - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ(การบัญชี)  

   - หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

      (กรมตรวจบัญชีสหกรณ)      

 

   ผูตรวจสอบกิจการ 

    1. สอ.มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     

  การปฏิบัติงาน 

  1 ครั้ง/เดือน 

 

ที่ประชุม  มีมติเลือก ..........................................................................................เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

และเลือก...................................................................................................เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณสำรอง 
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ระเบยีบวาระท ี6 
เลอืกผูส้อบบัญชสีหกรณ์ประจําปี 2566 

 

เลขานุการฯ เสนอตอท่ีประชุมฯ    

ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผูสอบ

บัญชีภาคเอกชนเพ่ือแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ.2546 กำหนดใหท่ีประชุมใหญคัดเลือกผูสอบบัญชี รับ

อนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีหรือผูชำนาญตรวจสอบบัญชีสหกรณตามประกาศอธิบดีกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ และไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีภาคเอกชนไวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ และระยะเวลาในการ

ขึ้นทะเบียนยังไมขาดอายุเพ่ือรายงานขอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจำป 

ตามคำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณวาดวยวิธีการคัดเลือกผู สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อ

แตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสหกรณ แนะนำไวดังนี้  กอนการประชุมใหญใหคณะกรรมการดำเนินการฯ สรรหา

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผูชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณตามบัญชีรายชื่อที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ

จัดทำและมอบใหสหกรณ  โดยสรรหาผูสอบบัญชีไวไมนอยกวา 2 รายขึ้นไป เสนอชื่อพรอมขอมูลประกอบการ

พิจารณาใหที่ประชุมใหญพิจารณาคัดเลือก 

คณะกรรมการดำเนินการขอเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือ 

ผูชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณที่เสนอบริการตรวจสอบบัญชี ประจำป 2565 จำนวน 3 คน ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ผลงานที่ผานมา 
คาจาง 

(บาท) 
รับเงินคาจาง 

ผูชวย 

(คน) 

การปฏิบัติงาน 

ครั้ง วัน/

ครั้ง 

1 นางดวงกลม  ลิ้มประชาศักดิ ์

ผูตรวจสอบบัญชีอิสระ 

บริษัท คิดดีทำดี จำกดั 

1) สอ.สป.ทบ. 

2) สอ.สลก.ทบ. 

3) สอ.ยศ.ทอ. 

50,000 ปดงบบัญช ี 3 2 3 

2 นายพุฒิภาณุ  บุญโงวสุขคณา 

ผูตรวจสอบบัญชีอิสระ 

หางหุนสวนสามัญ เอซเีอ โค

ออฟเพอรเรช่ัน 

 50,000 ปดงบบัญช ี 2-3 2 2-3 

3 น.ส.บุณยวีร  เลิศลอยกลุชัย 

ผูตรวจสอบบัญชีอิสระ 

บริษัท คิดดีทำดี จำกดั 

 60,000 ปดงบบัญช ี 3 2 3-4 

 

สมาชิกซักถาม ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ที่ประชุม มีมติเลือก .....................................................................เปนผูสอบบัญชีสหกรณ  
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และให............................................................................................เปนผูสอบบัญชีสำรอง ในกรณีที่ผูสอบบัญชี

ที่ไดรับคัดเลือกไมสามารถปฏิบัติงานได 

140



ระเบยีบวาระท ี7 
เลอืกตังคณะกรรมการดําเนนิการประจําปี 2566 

 

เลขานุการฯ เสนอตอที่ประชุมฯ    

ตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 50 และขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมยุทธ

ศึกษาทหารอากาศ จำกัด พ.ศ.2561 ขอ 67 คณะกรรมการดำเนินการ “ใหสหกรณมีคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่

ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก ทั้งนี้วิธีการเลือกตั้งใหเปนไปตามระเบียบ วาดวยการเลือกตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ” 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด วาดวยการเลือกตั้ง

ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2563 ขอ 7 การเลือกตั้ง “ใหประธานกรรมการ แตงตั้ง

คณะกรรมการเลือกตั้งขึ้นมาคณะหนึ่ง จำนวนไมเกิน 5 คน เพื่อจัดการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความ

บริสุทธิ์ยุติธรรม โดยสามารถแตงตั้งเจาหนาที่ชวยเหลือจากหนวยขึ้นตรงกรมยุทธศึกษาทหารอากาศได

ตามความเหมาะสม 

ประธานกรรมการดำเนินการ แตงต้ังคณะกรรมการเลือกตั้งจำนวน 3 คน  

1.  พล.อ.ต.วันชัย  พึ่งเจียม  ประธาน 

2.  น.อ.ราเมศ  สอนดี   กรรมการ 

3.  น.ท.ธีระพันธ  ทองบาล  กรรมการและเลขานุการ 

สิ้นป 2565 จำนวนกรรมการที่พนจากวาระจำนวน 10 คน  ดังนี้ 

1) พล.อ.ท.กานตชนก หันหาบุญ  วาระที่ 2 ปที่ 2 ครบวาระท่ี 2 

2) พล.อ.ต.ศุภโชติ  ชัยวงษ  วาระที่ 2 ปที่ 2 ครบวาระท่ี 2 

3) พล.อ.ต.วันชัย  พึ่งเจียม  วาระที่ 2 ปที่ 2 ครบวาระท่ี 2 

4) น.อ.วินิจ  จันทรมณี     วาระที่ 1 ปที่ 2  ครบวาระที่ 1 (เลือกใหม) 

5) น.อ.สุรรัตน จันทะนาขา  วาระที่ 1 ปที่ 2  ครบวาระที่ 1 (เลือกใหม) 

6) น.ท.อนุสรณ  ถาวรศกัดิ์  วาระที่ 1 ปที่ 2  ครบวาระที่ 1 (เลือกใหม) 

7) พล.อ.ต.วิสุทธิ์  สมภักดี   วาระที่ 2 ปที่ 1  ยายหนวย (เหลือ 1 ป) 

8) น.อ.หญิงอัญจนา  รวมจิตร  วาระที่ 2 ปที่ 1  ยายหนวย (เหลือ 1 ป) 

9) น.อ.สหรัฐ  ศรีบุญเกิด   วาระที่ 1 ปที่ 2  ครบวาระที่ 1 (เลือกใหม) 

          10) น.ท.ยงยุทธ  แมนจิต  วาระที่ 2 ปที่ 2 ครบวาระที่ 2 
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การเลือกต้ังกรรมการดำเนินการ ป 2566 

กลุม รายชื่อกรรมการ 
สถานภาพป 2566 

หมายเหต ุ
วาระ ปที ่

ประธานกรรมการ 1.  1 1  

กรรมการ 

(สวนกลาง) 

2   1 1  

3.  1 1  

4.  2 1  

5.  2 1  

6.  2 1  

กรรมการ 

(สวน บก.และ 

สวนสนับสนุน) 

7.  2 2  

8.  2 2  

9. น.อ.หญิง มยุรี  มีใหญ 1 2  

กรรมการ 

(สวนการศึกษา) 

10. น.อ.สมภพ  เทียนบุญ 1 2  

11. น.ท.รุงกิจ  กมลกลาง   1 2 ครบวาระ 1 ยาย รร.จอ. 

12.  2 1  

กรรมการ 

(สวน รร.จอ.) 

13. น.อ.ราเมศ  สอนด ี 2 2 ครบวาระ 2 

14. น.ท.ธีระพันธ  ทองบาล 1 2 ครบวาระ 1 

15.  1 1  

ที่ประชุม ฯ เสนอรายชื่อสมาชิกเพ่ือใหที่ประชุมใหญลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและมีมติ

เลือกกรรมการดำเนินการประจำป 2566 ดังน้ี 

1.  กรรมการดำเนินการระเบียบ ฯ ขอ 5.2 (สวนกลางลำดับ 1-6 วาระ 1 ป) 

1.1 ……………………………………………….………..ได....................คะแนน  วาระ 2 ป 

1.2 ……………………………………………….………..ได....................คะแนน  วาระ 2 ป 

1.3 ……………………………………………….………..ได....................คะแนน  วาระ 2 ป 

1.4 ……………………………………………….………..ได....................คะแนน  วาระ 2 ป 

1.5 ……………………………………………….………..ได....................คะแนน  วาระ 2 ป 

1.6 ……………………………………………….………..ได....................คะแนน  วาระ 2 ป 

2.  กรรมการดำเนินการตามระเบียบ ฯ ขอ 5.2 (สวน บก.และสนับสนนุ ลำดับ 7-8) 

2.1 ……………………………………………….………..ได....................คะแนน  วาระ 1 ป 

2.2 ……………………………………………….………..ได....................คะแนน  วาระ 1 ป 

3.  กรรมการดำเนินการตามระเบียบ ฯ ขอ 5.3.2 (สวนการศกึษา ลำดับ 12) 

 ….......………………………………………………..ได....................คะแนน  วาระ 2 ป 

4.  กรรมการดำเนินการตามระเบียบ ฯ ขอ 5.3.2 (สวน รร.จอ.) 
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 ……………………………………………….………..ได....................คะแนน  วาระ 2 ป 
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ระเบยีบวาระท ี8 
เรอืงอนืๆ 

เลขานุการฯ เสนอตอที่ประชุมฯ    

1. ขอเชิญสมาชิกที่มีขอสงสัย หรือขอเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินกิจการของ

สหกรณ ซักถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2. ประธานกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 แถลงนโยบาย 

3. ประธานกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 มอบรางวัลสมนาคุณ 

เงื่อนไข รางวัลที่ 1 และ 2 ตองอยูในที่ประชุม  

จำนวนรางวัลท้ังหมด  35 รางวัล 

รางวัลที่ 1    1 รางวัล      10,000 บาท      รวมเปนเงิน 10,000 บาท 

รางวัลที่ 2    4 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท     รวมเปนเงิน 20,000 บาท 

รางวัลที่ 3   10 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท    รวมเปนเงิน 30,000 บาท 

รางวัลที่ 4   20 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท    รวมเปนเงิน 40,000 บาท 

 

144


