




รายงานกิจการประจำาปี 2559
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด
DIRECTORATE OF JOINT COMMUNICATIONS

SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

www.coopdjc.com

เสนอ  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559

ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 0900

โปรดนำาเอกสารนี้มาในวันประชุมด้วย



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการดำาเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด

ตั้งแต่ พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558

 1. สินทรัพย์  - ทุน - หนี้สิน  
 2. เงินให้สมาชิกกู้ - ทุนเรือนหุ้น - เงินรับฝาก
  ทุกประเภท 
 3. รายได้ - ค่าใช้จ่าย - กำาไรสุทธิ
 4. ทุนสำารอง - ทุนสะสมตามข้อบังคับ
 5. กำาไรสุทธิ - ปันผล - เฉลี่ยคืน - อื่นๆ
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สินทรัพย์ – ทุน – หนี้สิน พ.ศ.2554 - 2558
  จำานวนเงิน ลบ.

ปี 2554
จำานวนเงิน ลบ.

ปี 2555
จำานวนเงิน ลบ.

ปี 2556
จำานวนเงิน ลบ.

ปี 2557
จำานวนเงิน ลบ.

ปี 2558

สินทรัพย์ 406.38 616.53 999.67 1,108.41 1,388.24

ทุนของสหกรณ์ 228.46 272.88 322.80 344.90    379.51

หนี้สิน 177.91 343.64 676.86 763.51 1,008.73
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สินทรัพย์

ทนุของสหกรณ์

หนีส้ิน

สินทรัพย์ – ทุน – หน้ีสิน พ.ศ.2554 - 2558 
   จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2554 
จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2555 
จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2556 
จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2557 
จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2558 
สินทรัพย์ 406.38 616.53 999.67 1,108.41 1,388.24 
ทุนของสหกรณ์ 228.46 272.88 322.80 344.90    379.51 
หน้ีสิน 177.91 343.64 676.86 763.51 1,008.73 
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เงินให้สมาชิกกู้

ทุนเรือนหุ้น

เงินรับฝากทุกประเภท

เงิน
ให้สมาชิกกู ้– ทุนเรือนหุ้น – เงินรับฝาก พ.ศ.2554 - 2558 

รายการ จํานวนเงิน ลบ. 
ปี 2554 

จํานวนเงิน 
ลบ. 

ปี 2555 

จํานวนเงิน 
ลบ. 

ปี 2556 

จํานวนเงิน 
ลบ. 

ปี 2557 

จํานวนเงิน ลบ. 
ปี 2558 

เงินให้สมาชิกกูร้ะหว่างปี 283.05 467.86 871.31 463.96 391.30 
ทุนเรือนหุ้น 199.23 238.71 277.88 289.88 319.02 
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สินทรัพย์

ทนุของสหกรณ์

หนีส้ิน

สินทรัพย์ – ทุน – หน้ีสิน พ.ศ.2554 - 2558 
   จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2554 
จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2555 
จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2556 
จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2557 
จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2558 
สินทรัพย์ 406.38 616.53 999.67 1,108.41 1,388.24 
ทุนของสหกรณ์ 228.46 272.88 322.80 344.90    379.51 
หน้ีสิน 177.91 343.64 676.86 763.51 1,008.73 
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

เงินให้สมาชิกกู้

ทุนเรือนหุ้น

เงินรับฝากทุกประเภท

เงิน
ให้สมาชิกกู ้– ทุนเรือนหุ้น – เงินรับฝาก พ.ศ.2554 - 2558 

รายการ จํานวนเงิน ลบ. 
ปี 2554 

จํานวนเงิน 
ลบ. 

ปี 2555 

จํานวนเงิน 
ลบ. 

ปี 2556 

จํานวนเงิน 
ลบ. 

ปี 2557 

จํานวนเงิน ลบ. 
ปี 2558 

เงินให้สมาชิกกูร้ะหว่างปี 283.05 467.86 871.31 463.96 391.30 
ทุนเรือนหุ้น 199.23 238.71 277.88 289.88 319.02 

 

เงินให้สมาชิกกู้ – ทุนเรือนหุ้น – เงินรับฝาก พ.ศ.2554 - 2558

รายการ
จำานวนเงิน ลบ.

ปี 2554
จำานวนเงิน ลบ.

ปี 2555
จำานวนเงิน ลบ.

ปี 2556
จำานวนเงิน ลบ.

ปี 2557
จำานวนเงิน ลบ.

ปี 2558

เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี 283.05 467.86 871.31 463.96 391.30

ทุนเรือนหุ้น 199.23 238.71 277.88 289.88 319.02

เงินรับฝากทุกประเภท 145.93 163.36 225.22 307.45 565.55
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รายได้ – ค่าใช้จ่าย – กำาไรสุทธิ พ.ศ.2554 - 2558 

รายการ จำานวนเงิน ลบ.
ปี 2554

จำานวนเงิน ลบ.
ปี 2555

จำานวนเงิน ลบ.
ปี 2556

จำานวนเงิน ลบ.
ปี 2557

จำานวนเงิน ลบ.
ปี 2558

รายได้ 17.87 23.80 31.62 73.48 85.30

ค่าใช้จ่าย 4.41 6.74 11.48 39.35 49.69

กำาไรสุทธิ 13.46 17.05 20.14 34.13 35.60

ทุนสำารอง – ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ พ.ศ.2554 - 2558

รายการ จำานวนเงิน ลบ.
ปี 2554

จำานวนเงิน ลบ.
ปี 2555

จำานวนเงิน ลบ.
ปี 2556

จำานวนเงิน ลบ.
ปี 2557

จำานวนเงิน ลบ.
ปี 2558

ทุนสำารอง 11.86 13.77 15.79 19.20 23.19

ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ 0.30 0.25 0.40 1.67 1.68

 
 

 
 

 

เงินรับฝากทุกประเภท 145.93 163.36 225.22 307.45 565.55 
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รายได้

รายจ่าย

กําไรสทุธิ

รายได้ – ค่าใช้จ่าย – กําไรสุทธิ พ.ศ.2554 - 2558 
รายการ จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2554 
จํานวนเงิน 

ลบ. 
ปี 2555 

จํานวนเงิน 
ลบ. 

ปี 2556 

จํานวนเงิน 
ลบ. 

ปี 2557 

จํานวนเงิน ลบ. 
ปี 2558 

รายได้ 17.87 23.80 31.62 73.48 85.30 
ค่าใช้จ่าย 4.41 6.74 11.48 39.35 49.69 
กําไรสุทธิ 13.46 17.05 20.14 34.13 35.60 
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ทนุสํารอง

ทนุสะสมตามข้อบงัคบั

ทุนสํารอง – ทุนสะสมตามข้อบงัคับฯ พ.ศ.2554 - 2558 
รายการ จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2554 
จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2555 
จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2556 
จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2557 
จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2558 
ทุนสํารอง 11.86 13.77 15.79 19.20 23.19 
ทุนสะสมตาม
ข้อบังคับฯ 

0.30 0.25 0.40 1.67 1.68 

 

 
 

 
 

 

เงินรับฝากทุกประเภท 145.93 163.36 225.22 307.45 565.55 
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รายได้

รายจ่าย

กําไรสทุธิ

รายได้ – ค่าใช้จ่าย – กําไรสุทธิ พ.ศ.2554 - 2558 
รายการ จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2554 
จํานวนเงิน 

ลบ. 
ปี 2555 

จํานวนเงิน 
ลบ. 

ปี 2556 

จํานวนเงิน 
ลบ. 

ปี 2557 

จํานวนเงิน ลบ. 
ปี 2558 

รายได้ 17.87 23.80 31.62 73.48 85.30 
ค่าใช้จ่าย 4.41 6.74 11.48 39.35 49.69 
กําไรสุทธิ 13.46 17.05 20.14 34.13 35.60 
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ทนุสํารอง

ทนุสะสมตามข้อบงัคบั

ทุนสํารอง – ทุนสะสมตามข้อบงัคับฯ พ.ศ.2554 - 2558 
รายการ จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2554 
จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2555 
จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2556 
จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2557 
จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2558 
ทุนสํารอง 11.86 13.77 15.79 19.20 23.19 
ทุนสะสมตาม
ข้อบังคับฯ 

0.30 0.25 0.40 1.67 1.68 
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กำาไรสุทธิ – ปันผล - เฉลี่ยคืน - ทุนสะสมเพื่อสมาชิกฯ - อื่นๆ พ.ศ.2554 - 2558

  รายการ
จำานวนเงิน ลบ.

ปี 2554
จำานวนเงิน ลบ.

ปี 2555
จำานวนเงิน ลบ.

ปี 2556
จำานวนเงิน ลบ.

 ปี 2557
จำานวนเงิน ลบ.

 ปี 2558

กำาไรสุทธิ 17.059 20.143 28.715 34.13 35.60

ปันผล 11.193 (6.10%) 13.047 (6.10%) 15.462 (6.15%) 17.04 (6.20%) 18.47 (6.20%)

เฉลี่ยคืน 1.900 (8%) 2.790 (9%) 6.485 (12%) 9.73 (13.50%) 9.88 (11.75%)

ทุนสะสมเพื่อสมาชิก 3.006 3.262 5.257 6.10 5.50

อื่นๆ 0.960 1.067 1.010 1.251 1.73
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ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

อ่ืนๆ

ทนุสะสมเพ่ือสมาชิก

เฉลี่ยคืน

ปันผล

กําไรสทุธิ

กําไรสุทธิ –ปันผล-เฉล่ียคืน - ทุนสะสมเพ่ือสมาชิกฯ-อื่นๆ พ.ศ.2554 - 2558 
  รายการ จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2554 
จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2555 
จํานวนเงิน ลบ. 

ปี 2556 
จํานวนเงิน ลบ. 

 ปี 2557 
จํานวนเงิน ลบ. 

 ปี 2558 
กําไรสุทธิ 17.059 20.143 28.715 34.13 35.60 
ปันผล 11.193 (6.10%) 13.047 (6.10%) 15.462 (6.15%) 17.04 (6.20%) 18.47 (6.20%) 
เฉล่ียคืน 1.900 (8%) 2.790 (9%) 6.485 (12%) 9.73 (13.50%) 9.88 (11.75%) 
ทุนสะสมเพ่ือ
สมาชิก 

3.006 3.262 5.257 6.10 5.50 

อ่ืนๆ 0.960 1.067 1.010 1.251 1.73 
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	 “...สหกรณเ์กดิจากการรวมตวัของสมาชิกทีม่ี
แนวคิด	ที่เชื่อว่าวิธีการสหกรณ์	จะช่วยแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก	 ให้มี 
ความอยู่ดีกินดีและมีสันติสุข	โดยการช่วยตนเอง	
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน...”
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สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

โทร. 02-197-1289 โทรทหาร 5011688

ที่  สอ.สส.ทหาร 563 / 59

              19  สิงหาคม  2559

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559

เรียน ท่านสมาชิก

 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ได้มีมติกำาหนดการประชุม

ใหญส่ามญัประจำาป ี2559 ขึน้ในวนัเสารท่ี์  10  กันยายน 2559 เวลา 0900 น. ณ แหล่งชมุนมุขา้ราชการ  

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

 ระเบียบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 ระเบียบวาระที่   2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558

 ระเบียบวาระที่   3  เรื่องรายงานเพื่อทราบ

  - ระเบียบวาระที่ 3.1 คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการสหกรณ์  

   ชุดที่ 35

  - ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานกิจการประจำาปี 2559

  -  ระเบยีบวาระที ่3.3 การดำาเนนิงานของศนูยป์ระสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์ 

   ประจำาปี 2559

  - ระเบียบวาระที่ 3.4 รายงานการตรวจสอบกิจการประจำาปี 2559

 ระเบียบวาระที่   4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  - ระเบียบวาระที่ 4.1 งบดุล,งบกระแสเงินสดและงบกำาไรขาดทุนประจำาปี 2559

    - ระเบียบวาระที่ 4.2 การพิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2559

  -  ระเบยีบวาระท่ี 4.3  พจิารณาอนมุตัแิผนดำาเนนิงาน, ประมาณการรายไดแ้ละประมาณ 

   การรายจ่ายประจำาปี  2560

  - ระเบียบวาระที่ 4.4 การกำาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ประจำาปี 2560

  - ระเบียบวาระที่ 4.5 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่35

    - ระเบียบวาระที่ 4.5.1 การเลือกตั้งประธานกรรมการดำาเนินการชุดที่ 35

    - ระเบียบวาระที่ 4.5.2 การเลือกกรรมการดำาเนินการชุดที่35

        - ระเบียบวาระที่ 4.6 การเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำาปี 2560

       - ระเบียบวาระที่ 4.7 การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปี 2560
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 ระเบียบวาระที่   5  เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )

 ระเบียบวาระที่   6  ประธานกล่าวปิดประชุม

 จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมตาม  วัน เวลาและสถานท่ีดังกล่าว  

โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบคุณยิ่ง
                    

          พล.อ.  

   ( สุรชาติ   เหลือพร้อม )                                                          

    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด

หมายเหตุ  :  สมาชิกขอรับรายงานกิจการประจำาปี 2559 ได้ที่สำานักงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.59 

       เป็นต้นไป
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สารเจ้ากรมการสื่อสารทหาร 
**************************

 เพื่อนข้าราชการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร จำากัด ทุกท่าน ให้ห้วงปีที่ผ่านมา ถึง
แม้ผมจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ แต่ก็ได้รับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน      
โดยคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 34 ซึ่งมี พลเอก สุรชาติ   เหลือพร้อม เป็นประธานกรรมการ ได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมทุก ๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ที่สหกรณ์ได้ให้ความช่วยเหลือกรมการ
ส่ือสารทหาร ตวัอยา่ง เชน่ การสนบัสนุนเงนิในการเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาภายในกองบญัชาการกองทพัไทย
กองทัพไทย การร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินในนามสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด กับกรมการ
สื่อสารทหาร รวมถึงสหกรณ์ได้มีการ  ออกระเบียบเพื่อการสวัสดิการให้แก่สมาชิกได้ครอบคลุมและมากขึ้น
อีกหลายระเบียบ มีการใช้เงินกองทุนเพื่อจัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้และได้เห็นแนวทางบริหารจัดการ
จากสหกรณอ์ืน่ทัง้ภายในและภายนอกสถานทีแ่ก่สมาชกิ ซึง่ถือวา่เปน็ส่ิงสำาคญัทีส่หกรณ์ทกุแหง่ตอ้งกระทำา
ตามหลักการสหกรณ์ และอีกส่วนในปีที่ผ่านมาทราบว่าสหกรณ์ได้มีการจ่ายทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก
ถึง 785,500.-บาท รวมทั้งปีแล้วสหกรณ์ได้ใช้จ่ายเงินจากกองทุนต่างๆเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกในทุก
ประเภทตามที่กล่าวข้างต้นเป็นจำานวนถึง 2,297,150.- บาท ซึ่งถือว่าเป็นสหกรณ์ที่มีการจัดสวัสดิการให้แก่
สมาชิกเป็นจำานวนมากและทั่วถึงในทุกกลุ่มคน   
 ในเรือ่งการบรหิารเงนิกูเ้พือ่ใหบ้รกิารกบัสมาชกิพบวา่ทัง้ปมีกีารใหเ้งนิกูท้กุประเภทเพิม่ขึน้เปน็เงนิ
ถึง 1,555,831,000.- บาท โดยสามารถจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกได้ ครบทุกรายในทุกเดือนซึ่งถือว่าสหกรณ์มี
สภาพคลอ่งมาก โดยสหกรณด์ำาเนนิการบรหิารสภาพคลอ่งจากเงนิทีไ่ดร้บัฝากจากทัง้สมาชกิและจากสหกรณ์
อืน่รวมถงึกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิภายนอกทีต่อ้งอาศยัความเปน็เครือข่ายเชือ่มโยงซึง่กันและกนัของระบบ
สหกรณ์และเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่สหกรณ์ได้จัดส่งทั้ง
กรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆกับองค์กรภายนอกที่สหกรณ์เป็นสมาชิกอยู่ 
 ในโอกาสนี ้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ ชดุที ่35 รวมท้ังฝา่ยจัดการ ทีไ่ดป้ฏบิตัิ
งานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสมาชิกในปีที่ผ่านมา และสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดดลบันดาลและพระราชทานพรให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร
จำากัด ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่ง
อันพึงปรารถนาทุกประการ

   
 พลโท

  ( พิเชฏฐ์  แย้มแก้ว )
  เจ้ากรมการสื่อสารทหาร
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 เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร  จำากัด ทุกท่าน ปีน้ีเป็นปีที่ขบวนการสหกรณ์ 

ของไทยมีอายุครบ 100 ปี ซึ่งถือว่าสหกรณ์มีความเข้มแข็ง คงอยู่กับสังคมไทย โดยใช้อุดมการณ์สหกรณ์ 

ในการช่วยเหลือสมาชิก ให้มีความสุขได้อย่างเพียงพอ

 สำาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ของเราก็มีอายุครบ 34 ปี นับว่ามีความมั่นคง    

ตามสมควร ในห้วงการบริหารงานของคณะกรรมการชุดที่ 34 ได้พยายามอย่างย่ิงท่ีจะให้บริการสมาชิก  

โดยการทำาให้มีความทันสมัย บริการทั่วถึง รวดเร็ว และมีระบบการจัดสวัสดิการให้มากข้ึนเพื่อให้สมาชิก

สามารถใช้สหกรณ์ฯ เป็นที่พึ่งได้

 ในนามของคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 34 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทุกคน ขอขอบคุณ 

เพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์ของเรา ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้สหกรณ์มีพลัง

พอที่จะช่วยสมาชิกต่อไป และขอขอบคุณสมาชิกที่ได้เลือกกรรมการชุดนี้เข้ามาบริหารงานสหกรณ์

 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระบารมี

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดดลบันดาลและ

พระราชทานพรให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร จำากัด และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขค 

วามเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ  ตลอดจนช่วยกัน

พัฒนา ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ของเรามีความเจริญมั่นคงยั่งยืนและเป็นที่พึ่งกับพวกเรา 

ตลอดไป

 พลเอก

  ( สุรชาติ   เหลือพร้อม )

 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด

สารจากประธานกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด

**************************
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พล.อ.สุรชาติ เหลือพร้อม
ประธานกรรมการดำาเนินการ

 พล.ต.ศุภฤกษ์ ผลแพ่ง      น.อ.หัสนัย เที่ยงกมล พ.ท.ธีระเดช แก้วกัณหา
 รองประธานกรรมการดำาเนินการ รองประธานกรรมการดำาเนินการ กรรมการดำาเนินการ 

  พ.ท.ธวัชชัย ปั้นมณี น.ต.ชัชกิจ ไทยลี่ ร.น ร.อ.ชิราวุธ แสนท้าว  
 กรรมการดำาเนินการ  กรรมการ/เลขานุการ กรรมการดำาเนินการ

คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 34/59
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด
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  ร.ท.เกรียงศักดิ์ ชอนกระโทก ร.ท.วินัย เกษธีรกุล ร.ท.สมควร รอตสวัสดิ์
 กรรมการดำาเนินการ กรรมการดำาเนินการ กรรมการ/ผช.เลขานุการ

 ร.อ.อำานาจ ภักดิ์นิลรัตน์  ร.ท.บัญชา กว่างสันเทียะ ร.ท.หญิง จารุวรรณ ไทยปาล
 กรรมการดำาเนินการ กรรมการ/ผช.เหรัญญิก  กรรมการดำาเนินการ

 ร.ท.บุญศักดิ์ ตุลาธาร พ.อ.อ.แมน นาคใหม ่ 

   กรรมการและเลขานุการ                   กรรมการดำาเนินการ
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พล.อ.สุรชาติ เหลือพร้อม
ประธานกรรมการอำานวยการ

 พล.ต.ศุภฤกษ์ ผลแพ่ง     น.อ.หัสนัย เที่ยงกมล
 รองประธานกรรมการอำานวยการ กรรมการอำานวยการ    

   น.ต.ชัชกิจ ไทยลี่ ร.น. ร.ท.บัญชา กว่างสันเทียะ ร.ท. วินัย เกษธีรกุล  
 กรรมการ/เลขานุการ กรรมการ/เหรัญญิก กรรมการอำานวยการ

คณะกรรมการอำานวยการ ชุดที่ 2/59
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด
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  พล.ต.ศุภฤกษ์ ผลแพ่ง      
  ประธานกรรมการเงินกู ้

 พ.ท.ธวัชชัย ปั้นมณี ร.อ.ชิราวุธ แสนท้าว
 กรรมการเงินกู ้ กรรมการเงินกู้

 ร.ท.บุญศักดิ์ ตุลาธาร พ.อ.อ.แมน นาคใหม ่  

 กรรมการเงินกู ้  กรรมการ/เลขานุการเงินกู้

คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 34/58
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด
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   น.อ.หัสนัย เที่ยงกมล     
  ประธานกรรมการศึกษาฯ  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2/59
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด

ร.ท.หญิง จารุวรรณ ไทยปาล ร.ท.เกรียงศักดิ์ ชอนกระโทก ร.ท. สมควร รอตสวัสดิ์     
 กรรมการ/เลขานุการ กรรมการศึกษาฯ กรรมการศึกษาฯ

 พ.ท.ธีระเดช แก้วกัณหา      ร.อ.อำานาจ ภักดิ์นิลรัตน์ 
 กรรมการศึกษาฯ กรรมการศึกษาฯ     
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 นายสุวัฒชัย ยืนชีวิต                     ส.อ.หญิง ณัฐชนันท์พร ยิ้มเผือก 
 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปี 2559

 น.อ.หญิง สุมาลี เที่ยงกมล ร.น. จ.ส.อ.หญิง หัสยา  ศรีสมบัติ ร.ต.หญิง จิรา ชูประวัติ ร.น.
 รองผู้จัดการ/หัวหน้างบประมาณฯ ผู้ช่วยผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ต.ชัชกิจ ไทยลี่ ร.น.
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

ฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด
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จ.ส.อ.หญิง สมฤดี อ้นเรืองศรี  พ.จ.อ.จตุรงค์  ขำาเลิศ พ.อ.อ.วิทวัส  ทรวดทรง   
             เจ้าหน้าที่ธุรการ                    เจ้าหน้าที่สินเชื่อสามัญ  เจ้าหน้าที่โปรแกรมฯ      

ร.ต.กฤศณัฏฐ์ ธาราธรรมาธิกรณ์ จ.ส.อ.มนตรี กมลพัฒนะ นายชยันต์  นามเดช
        เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล เจ้าหน้าที่ติดต่อทำาธุรกรรม เจ้าหน้าที่ทะเบียน  

 ส.ท.หญิง กรกช สุ่มสาย นางสาวจิตรดา พวงมาลัย นางสาวนวพรรณ เนาวโอภาส
         เจ้าหน้าที่สินเชื่อพิเศษ เจ้าหน้าที่รับ-ฝาก เจ้าหน้าที่การสวัสดิการและการประกัน



สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ากัด • 021

ข้อบังคับสหกรณ์ที่สมาชิกสหกรณ์ฯ ควรทราบ
ฯลฯ

อ�านาจกระท�าการตามกฎหมายสหกรณ์

	 ข้อ	16	 อ�านาจกระท�าการของสหกรณ์	 สหกรณ์มีอ�านาจกระท�าการเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้
	 	 (1)	 ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
	 	 (2)	 ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
	 	 (3)	 ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ	 หน่วยงานของต่าง
ประเทศหรือบุคคลอื่นใด
	 	 (4)	 รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ�าจากสมาชิกหรือสหกรณ์
อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
	 	 (5)	 ให้กู้	 ให้ยืม	 ให้เช่า	 ให้เช่าซื้อ	 โอน	 รับจ�านองหรือรับจ�าน�า	 ซึ่งทรัพย์สินแก่
สมาชิกหรือของสมาชิก
	 	 (6)	 จัดให้ได้มา	ซื้อ	ถือกรรมสิทธิ์	หรือทรัพยสิทธิครอบครอง	กู้ยืม	เช่า	เช่าซื้อ	
รบัโอนสทิธกิารเช่าหรือสทิธกิารเช่าซือ้	จ�านอง	หรอืจ�าน�า	ขายหรอืจ�าหน่ายด้วยวิธีอืน่ใดซึง่ทรัพย์สนิ
	 	 (7)	 ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียน	สหกรณ์
	 	 (8)	 ด�าเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ	สหกรณ์
	 		 	ฯลฯ
	 ข้อ	36	 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก	 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนใน
ทะเบียนสมาชิกกับช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจ�านวนท่ีจะถือครบถ้วน	 เมื่อได้ปฏิบัติ
ดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
 สิทธิของสมาชิกมีดังนี้

	 	 (1)	 เข้าร่วมประชุมใหญ่	เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
	 	 (2)	 เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
	 	 (3)	 เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	 หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์
	 	 (4)	 ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
	 	 (5)	 สิทธิอื่น	ๆ	ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
 หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้

	 	 (1)	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	มติ	และค�าสั่งของสหกรณ์
	 	 (2)	 เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
	 	 (3)	 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์	 เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
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	 	 (4)	 ร่วมมอืกบัคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	พัฒนาสหกรณ์ให้เจรญิรุง่เรอืงและมัน่คง
	 	 ฯลฯ
	 ข้อ	41	 การขาดจากสมาชกิภาพสมาชกิย่อมขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตใุดๆ	ดงัต่อไปน้ี
	 	 (1)	 ตาย
	 	 (2)	 ลาออก
	 	 (3)	 เป็นคนไร้ความสามารถ	หรือเสมือนไร้ความสามารถ
	 	 (4)	 ต้องค�าพิพากษาให้ล้มละลาย
	 	 (5)	 ถูกออกจากราชการ	หรืองานประจ�าตามข้อ	33	(3)	โดยมีความผิด
	 	 (6)	 ถูกให้ออกจากสหกรณ์
	 	 	 ฯลฯ
	 ข้อ	43	 การให้ออกจากสหกรณ์	 สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
	 	 (1)	 ขาดช�าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช�าระรวมถึงหกงวด	
ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด�าเนินการ
	 	 (2)	 น�าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
	 	 (3)	 ไม่จดัการแก้ไขหลกัประกนัส�าหรบัเงนิกูท้ีเ่กดิบกพร่องให้สมบรูณ์ภายในระยะ
เวลาที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด
	 	 (4)	 ค้างส่งเงินงวดช�าระหนี้	 ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสอง
เดือน	หรือ	ผิดนัด	การส่งเงินงวดช�าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส�าหรับเงินกู้รายหนึ่ง	ๆ
	 	 (5)	 ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก	
หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค�้าประกัน	 หรือเมื่อมีความผูกพัน
ในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
	 	 (6)	 จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย	ข้อบงัคบั	ระเบยีบ	มต	ิและค�าสัง่ของสหกรณ์
หรือ	 ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด	 หรือ	 ประพฤติการใด	 ๆ	 อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต	
แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือกระท�าการใด	ๆ	ที่ท�าให้สหกรณ์เสื่อมเสีย	ไม่ว่าโดยประการใด	ๆ
	 	 ฯลฯ
	 ข้อ	68	 องค์ประชมุในการประชุมใหญ่	การประชมุใหญ่ของสหกรณ์ต้องมสีมาชกิมาประชมุ	
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน	 ในกรณีเป็นการประชุม
ใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน	จึงจะเป็นองค์ประชุม
	 	 ฯลฯ
	 ข้อ	71	 อ�านาจหน้าทีข่องทีป่ระชมุใหญ่	ทีป่ระชมุใหญ่มีอ�านาจหน้าทีพ่จิารณาวนิจิฉยัเรือ่ง
ทั้งปวงที่	เกิดขึ้นเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการของสหกรณ์	ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
	 	 (1)	 รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่	สมาชิกออกจากสหกรณ์	การเลือกตั้งผู้
แทนสมาชกิและวนิจิฉยัข้ออุทธรณ์ของผูส้มคัรซึง่มไิด้รบัเลอืกเข้าเป็นสมาชกิและสมาชกิทีถ่กูให้ออก
จากสหกรณ์
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	 	 (2)	 พจิารณาเลอืกต้ังและถอดถอนกรรมการด�าเนนิการและผูต้รวจสอบกจิการ
ของสหกรณ์
	 	 (3)	 พิจารณาอนุมัติงบดุล	และจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีของสหกรณ์
	 	 (4)	 รับทราบรายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์	 ของคณะ
กรรมการด�าเนินการและของผู้ตรวจสอบกิจการ
	 	 (5)	 พจิารณาก�าหนดบ�าเหนจ็ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานของกรรมการด�าเนนิการ	
หรือ	กรรรมการอื่นๆ	และผู้ตรวจสอบกิจการ
	 	 (6)	 พิจารณาก�าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้าประกัน
	 	 (7)	 อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์
	 	 (8)	 พิจารณาการแยกสหกรณ์
	 	 (9)	 ก�าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าพาหนะ	ค่าเช่าที่พัก	และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
ด�าเนินการ	กรรมการอื่น	ๆ	ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
	 	 (10)	 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
	 	 (11)	 รบัทราบเรือ่งการด�าเนนิงานของสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	และชมุนมุ
สหกรณ์	ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
	 	 (12)	 พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์	 รอง
นายทะเบียน	 สหกรณ์	 ผู้ตรวจการสหกรณ์	 ผู้สอบบัญชี	 หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย
	 	 (13)	 ก�าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท�าเป็นเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของ	สหกรณ์
	 	 ฯลฯ
	 ข้อ	73	 อ�านาจหน้าที่ของกรรมการด�าเนินการแต่ละต�าแหน่ง
	 	 (ก)	 ประธานกรรมการ	มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
	 	 	 (1)	เป็นประธานในทีป่ระชมุใหญ่และทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการและ
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
	 		 	 (2)	ควบคมุดแูลการด�าเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
	 		 	 (3)	ลงลายมอืชือ่ในเอกสารต่างๆ	ในนามสหกรณ์ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคับนี้
	 		 	 (4)	ด�าเนนิการอืน่ๆตามท่ีคณะกรรมการด�าเนนิการมอบหมายภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	และค�าสั่งของสหกรณ์
	 	 (ข)	รองประธานกรรมการ	มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
	 		 	 (1)	ปฏิบัติการในอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ	
เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 หรือเมื่อต�าแหน่งประธานกรรมการว่างลง
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งต�าแหน่งประธานกรรมการ
	 		 	 (2)	ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย
	 		 	 (3)	 ด�าเนินการอื่น	 ๆ	 ตามท่ีคณะกรรมการด�าเนินการมอบหมายภายใต้
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กฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	และค�าสั่งของสหกรณ์
	 	 (ค)	 เลขานุการ	มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
	 	 	 (1)	 จัดท�ารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด�าเนินการทุกครั้ง
	 		 	 (2)	 ดแูลรกัษาเอกสาร	 และรายงานการประชมุของสหกรณ์ให้เรยีบร้อยอยู่
เสมอ
	 		 	 (3)	แจ้งนัดประชมุไปยงับรรดาสมาชกิ	หรอืกรรมการด�าเนนิการ	แล้วแต่กรณี
	 		 	 (4)	 ด�าเนินการอื่น	 ๆ	 ตามท่ีคณะกรรมการด�าเนินการมอบหมายภายใต้
กฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	และค�าสั่งของสหกรณ์
	 	 (ง)	 เหรัญญิก	มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
	 		 	 (1)	ควบคุม	ดูแล	ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
	 		 	 (2)	 ด�าเนินการอื่น	 ๆ	 ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการมอบหมายภายใต้
กฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	และค�าสั่งของสหกรณ์
	 	 ฯลฯ
	 ข้อ	79	 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด�าเนินการ	 คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจ
หน้าที่ด�าเนิน	กิจการทั้งปวงของสหกรณ์	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	และค�าสั่ง
ของสหกรณ์	กับทั้ง	ในทางอันจะท�าให้เกิดความจ�าเริญแก่สหกรณ์	ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
	 		 (1)	 พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์	 ตลอดจนดูแล
ให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง	ๆ	ตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติและค�าสั่งของสหกรณ์
	 		 (2)	 พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน	การกู้ยืมเงิน	การให้เงินกู้	และการฝากหรือ
ลงทุนเงินของสหกรณ์
	 	 (3)	 ก�าหนดและด�าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่	และเสนองบดุลกับรายงาน
ประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
	 	 (4)	 เสนอแนะการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีต่อที่ประชุมใหญ่
	 	 (5)	 เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
	 	 (6)	 พจิารณาด�าเนนิการแต่งตัง้	 หรอืจ้าง	 หรอืก�าหนดค่าตอบแทนของผูจั้ดการและ 
เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ตลอดจนควบคุม	 ดแูลการปฏบัิตงิานของผูจ้ดัการและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ให้เป็นการถูก
ต้อง
	 	 (7)	 พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้ง	และก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
	 		 (8)	 ก�าหนดระเบียบต่าง	ๆ	ของสหกรณ์
	 	 (9)	 จดัให้มแีละดแูลให้เรยีบร้อยซึง่บรรดาทะเบยีน	สมดุบัญชเีอกสารต่าง	ๆ 	และ
บรรดา	อุปกรณ์ด�าเนินงานของสหกรณ์
	 	 (10)	 พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์	 และ
องค์การอื่น
	 	 (11)	 พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่น	 หรือคณะ
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อนุกรรมการ	หรือ	คณะท�างาน	เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของสหกรณ์
	 		 (12)	 พเิคราะห์และปฏบิตัติามหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์	รองนายทะเบียน
สหกรณ์	ผูต้รวจการสหกรณ์	ผูส้อบบัญช	ีหรอืพนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมาย
	 	 (13)	 พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์	ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยทั่วไป	เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด�าเนินไปด้วยดี
	 	 (14)	 พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น	ผู้ตรวจสอบกิจการ	ความเห็นของ
ผู้จัดการ	และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
	 	 (15)	 เชญิสมาชกิ	หรือบคุคลภายนอกทีเ่หน็สมควร	เป็นทีป่รกึษาของคณะกรรมการ
ด�าเนินการ	ตลอดจนก�าหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
	 	 (16)	 ฟ้อง	ต่อสู้	 หรือด�าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์	หรือประนีประนอม
ยอมความ	หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
	 	 (17)	 พจิารณาด�าเนนิการต่างๆ	เกีย่วกบัทรพัย์สนิ	ดงัระบไุว้ในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์
	 	 (18)	 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการด�าเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์	เพ่ือเข้าประชมุใหญ่
และออกเสยีง	ในการประชมุใหญ่ของสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ชมุนมุสหกรณ์	และองค์การ
อื่น	ซึ่งสหกรณ์นี้	 เป็นสมาชิก	ทั้งนี้	 ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	
ชุมนุมสหกรณ์	และองค์การนั้น	ก�าหนดไว้
	 	 (19)	 พิจารณาการด�ารงสนิทรพัย์สภาพคล่องตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในกฎกระทรวง
	 	 (20)	พิจารณามอบหมายอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ	
รองประธานกรรมการ	เลขานุการ	เหรัญญิก	ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
	 ข้อ	80	 ความรับผิดของคณะกรรมการด�าเนินการ	 ในกรณีคณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์	กระท�าการ	หรืองดเว้นการกระท�าการ	หรือกระท�าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติ
หน้าทีข่องตนจนท�าให้เสยีผลประโยชน์ของสหกรณ์	หรอืสมาชกิ	อนัเป็นเหตใุห้สหกรณ์มข้ีอบกพร่อง
เกี่ยวกับการเงิน	 การบัญชี	 หรือ	 กิจการ	 หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี	 หรือตาม
รายงานการตรวจสอบ	เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รบัความเสยีหาย	คณะกรรมการด�าเนนิการต้องรบัผิด
ชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
	 ข้อ	81	 คณะกรรมการอ�านวยการ	คณะกรรมการด�าเนนิการอาจตัง้คณะกรรมการอ�านวย
การ	จ�านวน	5	คน	โดยให้ประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ	เหรัญญิก	และเลขานุการของ
คณะกรรมการด�าเนินการเป็นกรรมการอ�านวยการ	และให้คณะกรรมการด�าเนินการตั้งกรรมการ
ด�าเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร
	 ให้ประธานกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการด�าเนนิการ	เป็นประธานและเลขานกุาร
คณะกรรมการอ�านวยการตามล�าดับ
	 คณะกรรมการอ�านวยการให้อยูใ่นต�าแหน่งได้เท่ากับก�าหนดเวลาของคณะกรรมการด�าเนนิ
การซึ่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการนั้น
	 ให้คณะกรรมการอ�านวยการประชมุกนัตามคราวทีม่กีจิธรุะ	แต่จะต้องมกีารประชมุกนัเดือน
ละครั้งเป็นอย่างน้อย	และให้ประธานกรรมการอ�านวยการ	หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
	 ในการประชมุคณะกรรมการอ�านวยการ	ต้องมกีรรมการอ�านวยการมาประชมุไม่น้อยกว่า



• รายงานกิจการประจ�าปี 2559026

กึ่งหนึ่งของ	จ�านวนกรรมการอ�านวยการทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม
	 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ�านวยการ	ให้เสนอคณะกรรมการด�าเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ
	 ข้อ	82	 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ�านวยการ	 ให้คณะกรรมการอ�านวยการเป็นผู้
ด�าเนินกิจการแทนคณะกรรมการด�าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย	 และตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	
ระเบียบ	มติ	และค�าสั่ง	ของสหกรณ์	ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
	 	 (1)	 ควบคุมในเรื่องการรับเงิน	การจ่ายเงิน	การสะสมเงิน	การฝากหรือการเก็บ
รักษาเงิน	ให้เป็นไปตามข้อบังคับ	และระเบียบของสหกรณ์
	 	 (2)	 ควบคุมการจัดท�าบัญชี	และทะเบียนต่าง	ๆ	ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็น	ปัจจุบันอยู่เสมอ
	 	 (3)	 ควบคมุดแูล	เกบ็รกัษาเอกสารหลักฐานต่าง	ๆ 	ตลอดจนทรพัย์สินของสหกรณ์
ให้อยู่ใน	สภาพอันดีและปลอดภัย	และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
	 	 (4)	 เสนอแนะคณะกรรมการด�าเนินการในการปรับปรุง	 หรือแก้ไขการบริหาร
งานของสหกรณ์
	 	 (5)	 ควบคุมดูแลการจัดท�างบดุล	รวมทั้งบัญชีก�าไรขาดทุน	และรายงานประจ�าปี
แสดงผล	การด�าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด�าเนนิการพจิารณา	เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุ
ใหญ่อนุมัติ
	 	 (6)	 พจิารณาการจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีของสหกรณ์	เสนอต่อคณะกรรมการ
ด�าเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
	 	 (7)	 พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์	 เสนอต่อ
คณะกรรมการ	ด�าเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
	 	 (8)	 ท�านิติกรรมต่าง	ๆ 	เกีย่วกบัการด�าเนนิงานของสหกรณ์ตามทีค่ณะกรรมการ
ด�าเนินการ	มอบหมาย
	 ขอ้	83	 คณะกรรมการเงนิกู	้คณะกรรมการด�าเนนิการอาจตัง้คณะกรรมการเงนิกู้	จ�านวน	
5	คน	โดยให้มีต�าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้นเป็นกรรมการ
	 คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในต�าแหน่งได้เท่ากับก�าหนดเวลาของคณะกรรมการด�าเนินการ	
ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น
	 ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ	 แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
ครั้งเป็นอย่างน้อย	และให้ประธานกรรมการเงินกู้	หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
	 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้	 ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�านวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
	 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้	 ให้น�าเสนอคณะกรรมการด�าเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป
	 ข้อ	84	 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้	 ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ�านาจหน้าที่ใน
การพจิารณาวนิิจฉยัอนุมติัการให้เงินกูแ้ก่สมาชกิตามกฎหมาย	ข้อบงัคบั	ระเบยีบ	มต	ิและค�าส่ังของ
สหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
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	 	 (1)	 ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
	 	 (2)	 ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์	 และ	 เมื่อเห็นว่าหลักประกันส�าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง	 ก็ต้องก�าหนดให้ผู้กู้จัดการ
แก้ไขให้สมบูรณ์	ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
	 	 (3)	 ดูแลและติดตามการช�าระหนีข้องสมาชกิผูกู้้ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในสัญญา
	 	 (4)	 สอบสวนเบ้ืองต้นให้ได้ข้อความจรงิ	ในกรณสีมาชกิผูกู้ข้อผ่อนเวลาการส่งเงนิ
งวดช�าระหนี้เงินกู้	หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้	 เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด�าเนิน
การพิจารณาผ่อนผัน	หรือ	เรียกคืนเงินกู้	หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
	 ข้อ	85	 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	 คณะกรรมการด�าเนินการอาจตั้งคณะ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	 จ�านวน	 5	 คนโดยให้มีต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง	
และเลขานุการคนหนึ่ง	นอกนั้นเป็นกรรมการ	
	 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในต�าแหน่งได้เท่าที่ก�าหนดเวลาของคณะ
กรรมการด�าเนินการ	ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น
	 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย	 และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	 หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้
	 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งจ�านวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
	 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
	 ข้อ	86	 อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการศกึษาและประชาสัมพนัธ์	ให้คณะกรรมการศกึษา
และประชาสัมพันธ์มีอ�านาจและหน้าที่ด�าเนินกิจการตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	และค�าสั่ง
ของ	สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
	 	 (1)	 ให้ความช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชกิ	โดยให้การศกึษาและอบรมแก่สมาชกิ	
และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์	หลักวิธีการ	และการบริหารงานของสหกรณ์
	 	 (2)	 ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร	ความรูเ้กีย่วกบัลกัษณะ	ประโยชน์	รวม
ทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก	และบุคคลภายนอก	รับทราบ
	 	 (3)	 ด�าเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
	 	 (4)	 ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์	 และการใช้
จ่ายเงินอย่างรอบคอบ	ตลอดจนวิชาการต่าง	ๆ	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
	 	 (5)	 ศึกษาและติดตามข่าวความเคลือ่นไหวด้านการด�าเนนิงานของสหกรณ์อืน่ทัง้
ในและ		นอกประเทศ		เพื่อน�าตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาน�ามาบริการ
แก่สมาชิกตามความเหมาะสม
	 ข้อ	87	 คณะอนุกรรมการ	 ในกรณีจ�าเป็นแก่การด�าเนินการคณะกรรมการด�าเนินการ	
อาจมคี�าสัง่แต่งต้ังอนกุรรมการต่างๆเพือ่มอบหมายให้ปฏบิตัภิารกจิของสหกรณ์		โดยมอี�านาจหน้าที่
ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ



สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ากัด • 029

ระเบียบวาระที่ 1 

 เมื่อได้เวลา 0900 น.ต. ชัชกิจ  ไทยลี่  ร.น. กรรมการ/เลขานุการ ทำาหน้าที่ผู้จัดการได้กล่าว

นำาเขา้ท่ีประชมุดงันี ้เรยีนประธานกรรมการ ผู้เขา้รว่มประชมุ คณะกรรมการดำาเนนิการและทา่นสมาชิก

ทุกท่าน ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 68 การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม  ไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ขณะนี้ได้เวลานัดหมายจากการ

ตรวจสอบแลว้มสีมาชกิมาลงลายชือ่เข้ารว่มประชมุจำานวน...................คน ถือวา่ครบองคป์ระชมุ และ

สำาหรบัเอกสารประกอบการประชมุทางสหกรณฯ์ ไดแ้จกจา่ยใหกั้บสมาชกิทกุทา่นเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

โดยขอเริ่ม ระเบียบวาระที่ 1 ขอเรียนเชิญ พล.อ.สุรชาติ  เหลือพร้อม ประธานกรรมการสหกรณ์ออม

ทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ชุดที่ 34 ได้กรุณากล่าวเปิดการประชุม ครับ

 พล.อ. สุรชาติ  เหลือพร้อม ประธานกรรมการ ได้แจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 1. เรียนผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำาเนินการ และท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สื่อสารทหาร จำากัด ทุกท่าน ตามที่สหกรณ์ฯ ได้กำาหนดให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559 

ในวนัและสถานทีแ่ห่งนี ้เนือ่งจากคณะกรรมการดำาเนนิการไดพ้จิารณาวา่การจดัในวนัหยดุราชการนัน้ 

จะทำาให้สมาชิกทั้งที่อยู่ในส่วนภูมิภาคและสมาชิกที่อยู่ส่วนกลางสามารถเดินทางมาประชุมกันได้ 

โดยไมเ่สียเวลาในการปฏบิตัหินา้ทีข่องทางราชการและไมร่บกวนใครเนือ่งจากเปน็วนัหยดุราชการ บัดน้ี

ไดถ้งึกำาหนดนดัหมายและไดต้รวจสอบแลว้ ปรากฏวา่มีสมาชิกเขา้รว่มประชมุใหญค่รบองคป์ระชมุตาม

ทีเ่ลขานุการได้รายงานแล้ว ในฐานะประธานในทีป่ระชมุ ขอเปิดการประชมุใหญส่ามญัประจำาปี 2559 

ครั้งที่ 34 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด และในโอกาสนี้ใคร่ขอแนะนำาท่านผู้มีเกียรติที่ได้

กรุณามาร่วมประชุม ให้สมาชิกได้ทราบเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

 1.........................................................................................................................
 2.........................................................................................................................
 3.........................................................................................................................
 4.........................................................................................................................
 5.........................................................................................................................
 6.........................................................................................................................
 7…………………………………………………………………..……………………
 8………………………………………………………………..………………………
 9………………………………………………………………..………………………
 10……………………………………………………………………………………….
 11……………………………………………………………………………………….
 12……………………………………………………………………………………….
 13……………………………………………………………………………………….
 14……………………………………………………………………………………….
 15……………………………………………………………………………………….
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2. แนวทางการดำาเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559

      เพือ่ให้การประชมุใหญส่ามญัประจำาปี 2559 ดำาเนนิไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ราบรืน่ จงึขอแจง้

แนวทางการดำาเนินการประชุมใหญ่ ดังนี้

 2.1  ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม แล้วดำาเนินการไป

ตามลำาดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น

     การพิจารณาญัตติที่มีสมาชิกเสนอในที่ประชุมใหญ่ จะกระทำาภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

ที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมเสร็จแล้ว

 2.2  สมาชกิผู้ใดประสงคจ์ะกลา่วถอ้ยคำาตอ่ทีป่ระชมุใหญ ่ใหย้กมอืพน้ศีรษะ เมือ่ประธานการ

ประชุมอนุญาตแล้วจึงยืนขึ้นกล่าวรายงานตัวพร้อมกล่าวถ้อยคำาได้ โดยต้องเป็นคำากล่าวกับประธาน

เท่านั้น

 2.3  ประธานการประชมุมอีำานาจปรกึษาทีป่ระชุมในปัญหาใดๆ ส่ังพกัการประชมุ เล่ือนการ

ประชุม หรือเลิกการประชุมได้ตามเห็นสมควร

 2.4  เมื่อท่ีประชุมกำาลังปรึกษาหรือพิจารณาญัตติใดอยู่ มิให้เสนอญัตติอ่ืนนอกจากญัตติ 

ดังต่อไปนี้

  2.4.1  ขอให้ลงมติ

  2.4.2  ขอให้ปิดการอภิปราย

  2.4.3  ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา หรือพิจารณา

 2.5  ญัตติในเรื่องใด เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแล้ว หรือตกไปแล้ว สมาชิก

จะเสนอญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันนั้นซ้ำาอีกไม่ได้

 2.6  การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำาลังปรึกษากันอยู่ ต้องไม่

ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ำาซาก หรือซ้ำากับผู้อื่น และห้ามมิให้นำาเอกสารใดๆ มาอ่านให้ที่ประชุมฟัง 

โดยไม่จำาเป็น ผู้อภิปรายต้องไม่แสดงกิริยา หรือวาจาอันไม่สุภาพ หรือเสียดสีบุคคลใด และห้ามกล่าว

หรือออกชื่อสมาชิก หรือบุคคลใด โดยไม่จำาเป็น

 2.7  ถ้าประธานการประชุมเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานการประชุมจะให้ 

ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้ หรือเห็นว่าผู้อภิปรายใช้วาจาไม่เหมาะสมก็สามารถส่ังยุติการอภิปรายหรือ

ถอนคำาพูดอภิปรายได้

 2.8  การอภิปรายเป็นอันยุติลงเมื่อ

  2.8.1  ไม่มีผู้ใดอภิปราย

  2.8.2  ที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย

  2.8.3  ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา

 2.9  ในกรณีที่ประธานการประชุมพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว จะขอให้ที่

ประชุมวินิจฉัยว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้
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 2.10   เมือ่การอภปิรายไดยุ้ตแิลว้ มใิหผู้ใ้ดอภปิรายอกี เวน้แตท่ีป่ระชมุสรปุความทีไ่ดอ้ภปิราย

กันมาแล้วได้ ก่อนที่ประชุมจะลงมติ

 2.11  ประธานการประชมุอนญุาตใหก้รรมการชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิต่อทีป่ระชมุ เพือ่ประกอบการ

อภิปรายของสมาชิกก็ได้ หรือทำาความเข้าใจต่อสมาชิกได้

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

 ผม ในนามของสหกรณอ์อมทรพัยส่ื์อสารทหาร จำากัด ขอขอบคณุผูมี้เกียรติทกุทา่นทีใ่หค้วาม

ช่วยเหลือสหกรณ์ของเราเป็นอย่างดีเสมอมาและได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมใหญ่

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงาน
 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 
 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558
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ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558

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

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558
วันเสาร์ที่ 5 กันยาน 2558 เวลา 0900 น.
ณ สโมสรการท่าอากาศยานดอนเมือง
...........................................................

กรรมการผู้มาประชุม  จำานวน 15 คน ประกอบด้วย
 1. พลเอก สุรชาติ เหลือพร้อม ประธานกรรมการฯ/ประธานที่ประชุม
 2. พลตรี ศุภฤกษ์ ผลแพ่ง รองประธานกรรมการ (1)
 3. พันเอก สุรินทร์ อัมบัส รองประธานกรรมการ (2)
 4. นาวาอากาศเอก หัสนัย เที่ยงกมล รองประธานกรรมการ (3)
 5. พันโท สุกฤษฏิ์ โอ่งเคลือบ กรรมการ/เหรัญญิก
 6. พันตรี ธวัชชัย ปั้นมณี กรรมการดำาเนินการ
 7. เรือเอก ชัชกิจ ไทยลี่  กรรมการ/เลขานุการ ทำาหน้าที่ผู้จัดการ
 8. ร้อยเอก ยรรยง ปัทมะรางกูล กรรมการดำาเนินการ
 9. เรืออากาศเอก ชิราวุธ แสนท้าว กรรมการดำาเนินการ
 10. ร้อยโท บัญชา กว่างสันเทียะ กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก
 11. ร้อยโท โยคินทร์ สุ่มสาย กรรมการดำาเนินการ
 12. ร้อยโท ชัชพล ปิติพล กรรมการดำาเนินการ
 13. ร้อยตรี บุญศักดิ์ ตุลาธาร กรรมการดำาเนินการ
 14. ร้อยตรี วินัย เกษธีรกุล กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 15. พันจ่าอากาศเอก แมน   นาคใหม่ กรรมการดำาเนินการ

สมาชิกทั้งหมด   
 จำานวน 1,718 คน    มาประชุมจำานวน  959 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม
 1. คุณณรงค์ น่วมถนอม นกัวชิาการชำานาญการสำานกัสง่เสริมสหกรณพ์ืน้ที ่2
 2. คุณฉลวย ชาญสวัสดิ์ นกัวชิาการชำานาญการสำานกัสง่เสริมสหกรณพ์ืน้ที ่2
 3. คุณวราพร แพสถิตถาวร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
 4. สิบโทหญิง ณัฐชนันท์พร     ยิ้มเผือก ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
 5. คุณนิพนธ์ พงศ์ภัณฑารักษ์ ผู้แทน สอ.องค์การสงเคราะห์การทำาสวนยาง จำากัด
 6. คุณสัมพันธ์ เย็นสำาราญ ผู้แทน สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำากัด
 7. คุณโสภา บริสุทธิ์ ผูแ้ทน ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณฯ์
 8. คุณชณัฐดากรณ์ เย็นประเสริฐ ผูแ้ทน ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณฯ์
 9. คุณสุภาพรรณ นิติวัฒนกุล ผู้แทน สอ.กระทรวงยุติธรรม จำากัด
 10. คุณธนวรรณ เงินวิวัฒน์ ผู้แทน สอ.กรมที่ดิน จำากัด 

เริ่มประชุมเวลา 0900 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 เมื่อได้เวลาประชุมเวลา 0900 น.  ร.อ. ชัชกิจ  ไทยลี่ ร.น. กรรมการ/เลขานุการทำาหน้าที่ 
ผู้จัดการ ได้กล่าวนำาเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558 โดยเรียนเชิญ พล.อ. สุรชาติ  เหลือพร้อม 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 
2558 และมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จนสมาชิกมีความเข้าใจ
 ที่ประชุม....รับทราบ...

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี2557
 ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557 เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2557
 ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557 
 ระเบยีบวาระที ่2.2 รับรองรายงานการประชมุใหญ่วสิามญัประจำาปี ครัง้ที ่4/57 เมือ่วัน
ที่ 12 มิถุนายน 2557
           ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำาปี ครั้งที่ 4/57 
  
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานเพื่อทราบ   
 ระเบียบวาระท่ี 3.1 รับทราบคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินงาน
สหกรณ์ชุดที่ 34
 ที่ประชุม…มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำาเนิน
งานสหกรณ์ชุดที่ 34
 ระเบียบวาระที่ 3.2 รับทราบรายงานกิจการประจำาปี 2558
 ที่ประชุม…มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานกิจการประจำาปี 2558
 ระเบียบวาระที่ 3.3 การดำาเนินงานชองศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารฯ
 ที่ประชุม..มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการดำาเนินงานชองศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารฯ
 ระเบียบวาระที่ 3.4 รายงานการตรวจสอบกิจการประจำาปี 2558
 ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการประจำาปี 2558

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณางบดุล,งบกำาไรขาดทุน,งบกระแสเงินสดและรายงานของผู้
สอบบัญชี ประจำาปี 2558
 ทีป่ระชมุ...มมีตเิป็นเอกฉนัท์รบัรองงบดลุ,งบกำาไรขาดทนุ,งบกระแสเงนิสดและรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2558
 ระเบียบวาระที่ 4.2 การพิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2558
 ที่ประชุม...มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบจัดสรรกำาไรสุทธิ ประจำาปี 2558 ตามที่คณะกรรมการ
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เสนอ จำานวน 375 เสียง และไม่เห็นชอบจำานวน 2 เสียง สรุป มติที่ประชุมเห็นชอบการจัดสรรกำาไร
สุทธิประจำาปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
 ระเบียบวาระที่ 4.3 แผน รายรับ – รายจ่าย การดำาเนินงานของสหกรณ์ ประจำาปี 2559
 ทีป่ระชมุ...มมีตเิสยีงข้างมากเห็นชอบแผนดำาเนนิงาน,ประมาณการรายได้และประมาณการ
รายจ่ายประจำาปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอจำานวน 293 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
 ระเบยีบวาระที ่4.4  การกำาหนดวงเงนิซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยมืหรอืคำา้ประกัน ประจำาปี 2559
 ที่ประชุม...มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบ การกำาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคำ้าประกัน
ประจำาปี 2559 จำานวนเงินไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ จำานวน 317 เสียง และ
ไม่เห็นชอบจำานวน 10 เสียง 
 ระเบียบวาระที่ 4.5 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 34 ประจำาปี 2559
 ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 34 ประจำาปี 
2559 จำานวน 7 คน ดังนี้
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มสมาชิกสังกัด บก.สส.ทหาร ผู้ได้รับการเลือกตั้งจำานวน 1 คน คือ
 ลำาดับที่ 1 หมายเลขที่ 5  ร.ท.หญิง จารุวรรณ ไทยปาล ได้คะแนน   337  คะแนน
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทสฯ ,ศฝทส.ฯ และข้าราชการบำานาญ ผู้ได้รับการเลือกต้ัง
จำานวน - คน คือ
 (ไม่มีการเลือกตั้งเพิ่มเนื่องจากยังมีกรรมการในกลุ่มสมาชิกอยู่วาระต่อ)
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทท.สส.ทหาร ผู้ได้รับการเลือกตั้งจำานวน 3 คน คือ
             ลำาดับที่ 1 หมายเลขที่  1   ร.อ. ชัชกิจ ไทยลี่  ร.น.  ได้คะแนน 480 คะแนน
      ลำาดับที 2 หมายเลขที่  2   พ.ต. ธวัชชัย ปั้นมณี  ได้คะแนน 447 คะแนน
     ลำาดับที่ 3 หมายเลขที่  4   พ.ท. ธีระเดช แก้วกัณหา ได้คะแนน  405 คะแนน
 กลุ่มที่ 4 กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ส.ฯ ผู้ได้รับการเลือกตั้งจำานวน 1 คน คือ
      ลำาดับที่ 1 หมายเลขที่  7   ร.ต. สมควร รอตสวัสดิ์  ได้คะแนน 359 คะแนน
       กลุ่มที่ 5 กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ปสอฯ ผู้ได้รับการเลือกตั้งจำานวน 2 คน คือ
    ลำาดับที่ 1 หมายเลขที่  6   ร.ต. เกรียงศักดิ์ ชอนกระโทก    ได้คะแนน 413 คะแนน
 ลำาดับที่ 2 หมายเลขที่  9   ร.อ. อำานาจ ภักดิ์นิลรัตน์    ได้คะแนน 340 คะแนน
 ระเบียบวาระที่ 4.6 การคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำาปี 2559
 ที่ประชุม...มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบให้ บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท์ จำากัด เป็นผู้สอบ
บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย์สือ่สารทหาร จำากดั ประจำาปี 2559 จำานวน 267 เสยีง และกำาหนดค่าธรรมเนยีม
การสอบบัญชี จำานวน 56,000.-บาทต่อปี 
 ระเบียบวาระที่ 4.7 การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำาปี 2559
ที่ประชุม...มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบให้ ให้ ส.ท. หญิง ณัฐชนันท์พร   ยิ้มเผือก  เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ประจำาปี 2559 จำานวน 277 เสียง  และจ่ายค่าตอบแทน
เดือนละ  5,000.- บาท ต่อเดือน

ระเบียวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ –ไม่มี-
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 ระเบียบวาระที่ 6 ประธานกล่าวปิดการประชุม

 พลเอก สุรชาติ   เหลือพร้อม    ประธานกรรมการฯ ได้กล่าวปิดการประชุมดังนี้

 ขอขอบคุณแขกผู้มเีกยีรต,ิ ผู้แทนสำานกัส่งเสรมิสหกรณ์พืน้ที ่2,  คณะกรรมการเจ้าหน้าทีแ่ละ

สมาชกิทกุท่านทีไ่ด้มาร่วมกนัดำาเนนิการและร่วมกันประชมุในวนันีจ้นการประชมุสำาเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี 

สำาหรับในปี 2559 นัน้ คณะกรรมการชดุท่ี 34  ก็จะได้ช่วยกนับรหิารจดัการสหกรณ์ให้ดยีิง่ๆขึน้ไป เพือ่

ดแูลความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึน้รวมถงึเรือ่งสวสัดกิารต่างๆให้มากทีส่ดุภายใต้กรอบของข้อบังคบั

และระเบียบของสหกรณ์ ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งขอปิดการประชุม 

 ปิดประชุมเวลา 1230 น.    

    
  พลเอก  สุรชาติ  เหลือพร้อม     
             ( สุรชาติ  เหลือพร้อม )
  ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ/ประธานที่ประชุม 
                                                                                         
    
  เรือเอก ชัชกิจ  ไทยลี่
             ( ชัชกิจ  ไทยลี่ )
                    เลขานุการคณะกรรมการดำาเนินการ
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง  รายงานเพื่อทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3.1  ค�าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ัง
                  กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ชุดท่ี 35
ระเบียบวาระท่ี 3.2  รายงานกิจการประจ�าปี 2559
ระเบียบวาระท่ี 3.3  รายงานการด�าเนินงานของศูนย์ประสานงาน 
   ประจ�าปี 2559
ระเบียบวาระท่ี 3.4  รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2559

 ... อุดมการณ์ คือ ระบบความเชื่อที่มีแบบแผน ซึ่ง 
กอ่ใหเ้กดิการจงูใจใหก้ลุม่ชนในสงัคมยดึถอื น�ามาใชเ้ป็น 
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เก่ียวกับการด�าเนินชีวิต 
ในสังคม เพื่อให้บรรลุถึงความเป็นอยู่ที่ดี ...***
 “อดุมการณส์หกรณ์ คอื แนวความคดิทีเ่ชือ่วา่ จะแก้
ปญัหาทางเศรษฐกจิของสงัคม ใหม้คีวามกนิดอียูด่ ีและ
มีสันติสุข โดยการประหยัด ช่วยตนเอง และช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน”
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ระเบียบวาระที่ 3.1

คำาสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด
ที่ ๕๒๓ /๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด
……………………………………………………………………………

 เพือ่ใหก้ารเลอืกตัง้กรรมการดำาเนนิการสหกรณอ์อมทรพัยส์ือ่สารทหาร จำากดั ชดุที ่๓๕ ประจำาป ี๒๕๖๐ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๗๙ 

(๑๑) และรายงานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งครั้งที่ ๑/๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๕๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ

เลือกตั้งมีหน้าท่ีดำาเนินการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี ๓๕ ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับสหกรณ์ฯ 

และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ว่าด้วย การสรรหากรรมการดำาเนินการสหกรณ์พ.ศ.๒๕๕๗  

ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  

 ๑.  พ.ท. อาคม  อยู่คง เป็น  ประธานกรรมการ

 ๒.  ร.ท.หญิง ลักขณา  ทองคง ร.น.  เป็น  กรรมการ/เลขานุการ

 ๓.  ร.ท. บริสุทธิ์  พิบูลวัฒนวงษ์ เป็น  กรรมการ

 ๔. ร.ท. โยธิน บุญยเนตร เป็น  กรรมการ

 ๕.  จ.ส.อ.หญิง ประไพพรรณ  รุ่งธารทอง  เป็น  กรรมการ

 ๖.  พ.อ.อ. พีระยศ  สุวรรณสาร  เป็น  กรรมการ

 ๗.  พ.จ.อ. วรยศ  ผ่องฟูผล  เป็น  กรรมการ

 ๘.  พ.จ.อ. อรุณ ศรีงาม เป็น กรรมการ

 อำานาจหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้ง มีอำานาจหน้าท่ีดำาเนินการเลือกต้ังกรรมการให้เป็นไปโดยถูกต้อง

บริสุทธิ์ และยุติธรรม มีอำานาจเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้ง และรวมทั้งหน้าที่ดัง

ต่อไปนี้

 ๑.  จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง

 ๒.  ประกาศรบัสมัครสมาชกิผูป้ระสงคจ์ะเขา้รบัเลือกตัง้เปน็กรรมการตรวจคณุสมบัตแิละประกาศรายชือ่

ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเปิดเผยก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๗ วัน

 ๓.  จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

 ๔.  ดำาเนินการตรวจนับคะแนน

 ๕.  ประกาศผลการเลือกตั้ง

 ๖.  หน้าที่อื่นท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ และยุติธรรมเมื่อดำาเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว ให้เสนอผลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 พล.อ. สุรชาติ เหลือพร้อม

 ( สุรชาติ เหลือพร้อม )

 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด
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ระเบียบวาระที่ 3.2

เรื่อง  รายงานกิจการประจำาปี 2559

เรียน  ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ทุกท่าน  

สหกรณ์ออมทรพัย์สือ่สารทหาร จำากัด ได้ดำาเนนิการจดัต้ังและจดทะเบียนตามพระราช

บัญญัติสหกรณ์  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2525 จนถึงปี 2559 นับเป็นปีที่ 34 แห่งการดำาเนินงานของ

สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ได้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง สามารถดำาเนินการตอบสนองความต้องการ

ของสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง 

การดำาเนินงานในรอบปี 2559  คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 34 ได้มีการดำาเนินการ

กจิการเพือ่สนองความต้องการของสมาชกิในการให้สินเช่ือกับสมาชกิเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน รวม

ถงึการสร้างหลกัทรพัย์ให้กบัสมาชกิอย่างทัว่ถึง ผลการดำาเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ำาหนด ความ

สำาเร็จที่เกิดข้ึนด้วยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และความร่วมมือจากสมาชิก 

ตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต คณะกรรมการดำาเนิน

การจึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

สำาหรับผลการดำาเนินงานในรอบปี 2559 สรุปได้ดังนี้

1. ผลการดำาเนินงานทั่วไป
  

รายการ ปี 2559 ปี 2558 + เพิ่ม, - ลด

จำานวนสมาชิกรวมสมทบสิ้นปี 1,748 คน 1,713 คน +35 คน

ทุนดำาเนินงาน/สินทรัพย์ 1,908,511,131.72 1,388,239,738.73 +520,271,392.99

เงินทุนสำารอง  ณ 30 มิ.ย.59 26,765,286.00 23,188,385.42 +3,576,900.58

ทุนเรือนหุ้นที่ชำาระแล้ว ณ 30 มิ.ย.59 397,516,060.00 319,023,630.00 +78,492,430.00

ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ คงเหลือ 1,019,068.95 1,687,931.50 -668,862.55

เงินลงทุนระยะยาวคงเหลือ 16,950,000.00 8,700,000.00 +8,250,000.00

เงินลงทุนระยะสั้นคงเหลือ 0.00 20,000,000.00 -20,000,000.00

เงินรับฝากคงเหลือ 1,162,848,775.17 565,554,333.92 +597,294,441.25

เงินกู้ยืมจากภายนอกเพื่อหมุนเวียน

ให้สมาชิกกู้คงเหลือ
270,264,431.78 441,962,985.64 -171,698,553.86

เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี 1,555,831,000.00 855,263,000.00 +700,568,000.00

เงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ 1,843,196,123.00 1,325,644,161.00 +517,551,962.00

รายได้จากเงินให้กู้/รายได้อื่น 114,869,124.09 85,301,896.09 +29,567,228.00

ค่าใช้จ่ายเงินกู้/เงินรับฝาก/บริหาร 69,246,893.08 49,696,109.51 +19,550,783.57

กำาไรสุทธิประจำาปี 45,622,231.01 35,605,786.58 +10,016,444.43

·	 ข้อมูล ณ วันสิ้นปีบัญชี (30 มิถุนายน 2559)



• รายงานกิจการประจ�าปี 2559040

2. สมาชิกสหกรณ์

 ในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร จำากัด มีรายการเปล่ียนแปลงจำานวน

สมาชิก ดังนี้

รายการ ปี 2559 ปี 2558 + เพิ่ม, - ลด

จำานวนสมาชิกคงเหลือยกมา 1,713 คน 1,636 คน +77 คน

จำานวนสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 58 คน 125 คน -67 คน

จำานวนสมาชิกลาออกระหว่างปี 23 คน 48 คน -25 คน

จำานวนสมาชิกในวันสิ้นปี                            1,748 คน 1,713 คน +35 คน

3. สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้

 ณ วันสิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2559 มีสมาชิกมีหนี้สินและไม่มีหนี้สิน ดังนี้

รายการ ปี 2559 ปี 2558 + เพิ่ม, - ลด

จำานวนสมาชิกในวันสิ้นปี 1,748 คน 1,713 คน +35 คน

จำานวนสมาชิกที่มีหนี้สินกับสหกรณ์ 1,467 คน 1,298 คน +169 คน

จำานวนสมาชิกที่ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ 237 คน 415 คน -178 คน

4. เงินรับฝาก

 ในด้านการรับฝากเงิน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักท่ีสหกรณ์พยายามส่งเสริมให้สมาชิกได้มีการ 

ออมเงินในรูปของเงินฝากปะเภทประเภทต่างๆ รวมถึงรับฝากเงินประเภทต่างๆ จากสหกรณ์อื่น  

ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการระดมเงินทุนเพื่อให้เพียงพอแก่การบริการเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่ต้องการ 

กู้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งมีรายการรับฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้

รายการ ปี 2559 ปี 2558 + เพิ่ม, - ลด

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน 1,226,170.62 0.00 +1,226,170.62

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 109,785,107.74 76,554,874.26 +33,230,233.48

ออมทรัพย์พิเศษ เพิ่มพูน 1 1,551,784.40 0.00 +1,551,784.40

ออมทรัพย์พิเศษ เพิ่มพูน 3 2,058,564.81 27,448,857.46 -25,390,292.65

ออมทรัพย์พิเศษ เพิ่มพูน 5 8,675,327.71 0.00 8,675,327.71

ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 1 0.00 0.00 0.00

ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 3 27,157,977.73 0.00 27,157,977.73

ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 5 13,393,842.16 13,550,602.20 -156,760.04

เงินฝากประจำาประจำา ปลอดภาษี 24 เดือน 0.00 0.00 0.00

เงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

เงินประจำาจากสหกรณ์อื่น 998,000,000.00 447,000,000.00 +218,500,000.00

รวม 1,162,848,775.17 565,554,333.92 +597,294,441.25
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5. การให้เงินกู้แก่สมาชิก

 ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ได้ให้เงินกู้แก่สมาชิกทั้ง  3 ประเภท คือ 

เงินกูเ้พือ่เหตฉุกุเฉนิ เงนิกูส้ามญั และเงินกู ้เพือ่บรรเทาความเดือนร้อนของสมาชกิ ซึง่ในรอบปี 2559 

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ได้อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินและเงินกู้คงเหลือดังนี้

รายการ ปี 2559 ปี 2558 + เพิ่ม, - ลด
สัญญา จำานวนเงิน สัญญา จำานวนเงิน สัญญา จำานวนเงิน

สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก

ระหว่างปีคงเหลือ
2,099 1,843,196,123.00 2,316 1,325,644,161.00 -217 +517,551,962.00

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 460 14,667,747.00 1,409 17,193,763.00 -949 -2,526,016.00

เงินกู้สามัญ 1,619 1,808,627,771.00 476 334,534,351.00 +1,143 +1,474,093,420.00

เงินกู้พิเศษ 20 19,900,605.00 431 973,916,047.00 -411 -427,099,395.00

6. การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก

 การจดัสวสัดิการให้แก่สมาชกิ จัดว่าเป็นภารกิจทีส่ำาคญัซึง่ตรงตามหลกัการและวตัถุประสงค์

ของสหกรณ์ สำาหรับปี 2559 ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

2,297,150 บาท รายละเอียดดังนี้

 6.1 มอบทุนการศึกษาบุตรประจำาปีการศึกษา 2557 (ปีบัญชี 2558) ในวันประชุมใหญ ่

สามัญประจำาปี 2558 ทุกระดับ จำานวน 295 ทุน จำานวนเงิน 785,000.-บาท จ่ายตามระเบียบสหกรณ์ 

ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2551 ดังนี้
  

1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี

ระดับชั้น จำานวน  คน/ทุน ทุนละ รวมเงิน

ประถมศึกษา 114 2,000.00 228,000.00

มัธยมศึกษาตอนต้น 45 3,000.00 135,000.00

มัธยมการศึกษาตอนปลาย เทียบเท่า ปวช. 33 4,000.00 132,000.00

อุดมศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.ฯ 30 5,000.00 150,000.00

รวม 222 - 645,000.00

2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทสงเคราะห์

ประถมศึกษา 12 1,000.00 12,000.00

มัธยมศึกษาตอนต้น 16 1,500.00 24,000.00

มัธยมการศึกษาตอนปลาย เทียบเท่า ปวช. 17 2,000.00 34,000.00

อุดมศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.ฯ 28 2,500.00 70,000.00

รวม 73 - 140,000.00

รวมทั้งสิ้น 295 - 785,500.00
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  6.2 จ่ายเงินสงเคราะห์เกีย่วกบัการจดัการศพเกีย่วกบัการศพของสมาชกิ,  คูส่มรส,  บตุรรวมถงึ 

บดิามารดาของสมาชิกและบดิามารดาของคูส่มรส ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ส่ือสารทหาร  จำากดั 

ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก, คู่สมรส, บุตร รวมถึง

บิดามารดาของสมาชิกและบิดามารดาของคู่สมรส พ.ศ. 2557

  6.2.1 สวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพสมาชิก 5 รายๆละ 8,000 บาท

ลำาดับ ว/ด/ป ชื่อ-ยศ-สกุล หมายเลขสมาชิก สวัสดิการ  จำานวนเงิน 

1 13/7/58 ร.ต.เสถียร ตุลาธาร 1106 สมาชิกเสียชีวิต 8,000 

2 21/8/58 ร.ต.ธงชัย กระจ่างภักตร์ 2968 สมาชิกเสียชีวิต      8,000 

3 27/01/59 เรืออากาศตรีศุภชัย ขุนชนะ 1804 สมาชิกเสียชีวิต    8,000 

4 26/04/59 จ.ส.อ.ณัฐพงษ์  กลิ่นสังข์ 2654 สมาชิกเสียชีวิต   8,000 

5 18/05/59 จ.ส.อ.สำาราญ  ปานเพิ้ง 1647 สมาชิกเสียชีวิต 8,000 

รวมจ่าย 40,000 

  6.2.2 สวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพครอบครัว 39 รายๆละ 8,000 บาท

ลำาดับ ว/ด/ป ชื่อ-ยศ-สกุล หมายเลขสมาชิก สวัสดิการ  จำานวนเงิน 

1 10/7/58 ร.ท.ดลภพ พินธุรักษ์ 2183 บิดาสมาชิก    8,000 

2 05/8/58 จ.ส.อ.สถิต ศิริไพโรจน์ 1588 บิดาสมาชิก  8,000 

3 19/8/58 จ.ส.อ.คณิต ภวภิรมย์ 508 มารดาสมาชิก 8,000 

4 26/8/58 พ.อ.ศุภโชค โรหิตรัตนะ 751 บิดาสมาชิก 8,000 

5 28/9/58 จ.ส.อ.มงคล บุตรศรี 2567 บิดาสมาชิก 8,000 

6 14/10/58 จ.ส.อ.ประยุทธ ฤทธิ์ธงชัยเลิศ 1725 บิดาสมาชิก 8,000 

7 06/10/58 พ.ท.ทองสวรรค์ สารีเพ็ง 1632 บิดาสมาชิก 8,000 

8 15/12/58 พ.ท.ธนภณ  โพธิ์อุบล 773 บิดาสมาชิก 8,000 

9 15/12/58 พ.ท.เกษม  โพธิ์อุบล 500 บิดาสมาชิก 8,000 

10 14/01/59 พ.อ.อ.ไพโรจน์ รัตนตรัยวงค์ 1449 มารดาสมาชิก 8,000 

11 12/01/59 จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ โกสุม 1285 บิดาสมาชิก  8,000 

12 07/01/59 จ.ส.อ.ชาติชาย บุญเติม 1634 มารดาสมาชิก 8,000 

13 24/11/58 พ.ต.ขนบพร ทองประไพ 1258 บิดาสมาชิก 8,000 

14 27/11/58 จ.ส.อ.สงกรานต์ อินทรรุจิกุล 1875 มารดาสมาชิก 8,000 
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15 28/01/59 พ.ต.บรรเลง คำาปวน 936 มารดาสมาชิก 8,000 

16 20/01/59 จ.ส.อ.สมบัติ ยิ้มเสถียร 1574 บิดาสมาชิก  8,000 

17 21/01/59 ร.ต.สมชาย เพชรสุวิวงษ์ 1198 บิดาสมาชิก 8,000 

18 21/01/59 พ.อ.รัชกฤต ทองสิมา 2901 มารดาสมาชิก 8,000 

19 27/01/59 จ.ส.อ.วิโชติ หมาดหลี 1627 บิดาสมาชิก        8,000 

20 28/01/59 ส.ต.หญิงวไลภรณ์ โภไคศวรรย์ 3127 บิดาสมาชิก        8,000 

21 05/02/59 พ.อ.อ.ภานุวัฒน์ ฉัตรทอง 1840 บิดาสมาชิก       8,000 

22 02/02/59 พ.อ.สุกฤษฏิ์ โอ่งเคลือบ 1546 บิดาสมาชิก  8,000 

23 29/02/59 ส.อ.กฤตณัฐ สว่างเอี่ยม 3107 บิดาสมาชิก         8,000 

24 29/02/59 จ.ส.อ.ณัฐสันต์ บุญศรีสำาราญ 1785 มารดาสมาชิก         8,000 

25 01/03/59 พ.อ.สุรินทร์ อัมบัส 1041 มารดาสมาชิก        8,000 

26 11/03/59 จ.ส.อ.ธนพล พูลสวัสดิ์ 2660 บิดาสมาชิก         8,000 

27 30/03/59 พ.อ.อ.สมชาย เรียงใหม่ 1442 คู่สมรส สมาชิก        8,000 

28 28/03/59 ร.ท.เกษม คำากระสินธุ์ 1536 มารดาสมาชิก        8,000 

29 28/03/59 พ.อ.อ.สุรชัย จรัญญา 1936 บิดาสมาชิก        8,000 

30 12/04/59 ร.อ.ประชุม ไกรสมภาค 1185 มารดาสมาชิก        8,000 

31 18/04/59 พ.จ.อ.พอเจตน์ ฉิมบรรเทิง 2443 บิดาสมาชิก        8,000 

32 18/05/59 น.อ.อภิชัย อรุณเนตร 2173 มารดาสมาชิก       8,000 

33 18/05/59 จ.ส.อ.ฐปนพงศ์ เผ่าเดิม 2071 บิดาสมาชิก      8,000 

34 18/05/59 จ.ส.อ.วัลลภ ฤทธิ์ลำาเลิศ 2196 บิดาสมาชิก     8,000 

35 18/05/59 ส.อ.วจนะ กิตติสาร 3102 บิดาสมาชิก  8,000 

36 18/05/59 จ.ส.อ.ภานุ อินอ่อน 1886 บิดาสมาชิก        8,000 

37 18/05/59 พ.จ.อ.ญ.วรรทณี นุตรัตน์ 1729 บิดาสมาชิก        8,000 

38 31/05/59 ร.ท.บัญชา กว่างสันเทียะ 1354 มารดาสมาชิก        8,000 

39 06/06/59 ร.ต.หญิงสุนันท์ ไวยโรจน์ 661 บิดาสมาชิก        8,000 

รวมจ่าย    312,000 
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สวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพบิดามารดาคู่สมรส 7 รายๆละ 1,000 บาท

ลำาดับ ว/ด/ป ชื่อ-ยศ-สกุล หมายเลขสมาชิก สวัสดิการ จำานวนเงิน 

1 25/8/58 ร.อ.ประเมศฐ์ เรืองเมธาพันธ์ 1349 บิดามารดาคู่สมรส     1,000 

2 11/9/58 จ.ส.อ.ทรงยศ วงศ์จริยา 2100 บิดามารดาคู่สมรส      1,000 

3 18/9/58 พ.ท.ไพศาล เกตุแก้ว 954 บิดามารดาคู่สมรส 1,000 

4 30/9/58 ร.ต.ศุภชัย ประทุมชัย 1000 บิดามารดาคู่สมรส 1,000 

5 02/11/58 ร.ท.หญิงธิติยา พิริยะพงษ์ ร.น. 904 บิดามารดาคู่สมรส 1,000 

6 27/01/59 จ.ส.อ.วรรณุรักษ์ ไชยศิลป์ 1330 บิดามารดาคู่สมรส 1,000 

7 06/06/59 จ.ส.อ.ฐิติมา กว่างสันเทียะ 1520 บิดามารดาคู่สมรส   1,000 

รวมจ่าย  7,000 

 6.3 จ่ายเงนิสวสัดิการสงเคราะห์กรณสีมาชกิเสยีชีวติ ตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์สือ่สาร

ทหาร จำากัดว่าด้วย การใช้กองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2558

สวัสดิการสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต 3 รายๆละ 200,000 บาท รวมจ่าย 600,000 บาท

ลำาดับ ว/ด/ป ชื่อ-ยศ-สกุล หมายเลขสมาชกิ สวัสดิการ  จำานวนเงิน 

1 21/8/58 ร.ต.ธงชัย กระจ่างภักตร์ 2968 สมาชิกเสียชีวิต    200,000 

2 27/01/59 เรืออากาศตรีศุภชัย ขุนชนะ 1804 สมาชิกเสียชีวิต    200,000 

3 13/7/58 ร.ต.เสถียร ตุลาธาร 1106   สมาชิกเสียชีวิต     200,000

รวมจ่าย   600,000 
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 6.4 จ่ายสวสัดกิารสมาชกิเข้าโรงพยาบาล  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ส่ือสารทหาร จำากดั 

ว่าด้วย การใช้กองทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์สมาชิกเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2557

สวัสดิการรักษาพยาบาล 34 ราย จ่ายเมื่อเป็นคนไข้ในคืนละ 300 บาท

ติดต่อกันไม่เกินครั้งละ 10 วัน และปีละไม่เกิน 20 วัน รวมจ่าย 50,700 บาท

ลำาดับ ว/ด/ป ชื่อ-ยศ-สกุล หมายเลขสมาชกิ สวัสดิการ  จำานวนเงิน 

1 21/7/58 น.ต.ธัญญะ ทองคง ร.น. 1271 รักษาพยาบาล     900 

2 21/7/58 ส.อ.ศุภกร ยันตรัตน์ 2995 รักษาพยาบาล   3,000 

3 06/7/58 ร.ต.สมชาย ยิ้มเผือก 1067 รักษาพยาบาล         2,700 

4 03/8/58 ร.ต.หญิงยุพดี ขาวสำาลี 644 รักษาพยาบาล         1,800 

5 04/8/58 พ.จ.อ.หญิง กรรภิรมย์ ภู่เกิด 1807 รักษาพยาบาล 1,200 

6 08/9/58 พ.อ.อ.ชัย ใจกาวิล 1474 รักษาพยาบาล            300 

7 10/9/58 ส.ท.ทักษพงศ์ 3150 รักษาพยาบาล           300 

8 11/9/58 พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ เสาะแสวง 1959 รักษาพยาบาล             900 

9 28/9/58 จ.ส.อ.มนูญ แบ่งลาภ 1335 รักษาพยาบาล         3,000 

10 28/9/58 ร.ต.สมชาย ยิ้มเผือก 1067 รักษาพยาบาล           3,000 

11 25/9/58 พ.ท.บุญชนะ มิตรประสิทธิ์ 594 รักษาพยาบาล            600 

12 05/10/58 จ.ส.อ.พรชัย รุ่งเรือง 1945 รักษาพยาบาล           600 

13 05/10/58 ร.ต.ชัยวัฒน์ บานชื่น ร.น. 1313 รักษาพยาบาล           900 

14 18/12/58 พล.ต.ศุภฤกษ์  ผลแพ่ง 79 รักษาพยาบาล         2,100 

15 17/11/58 ร.ต.บวร อภิรักษ์โยธิน 600 รักษาพยาบาล            900 

16 23/11/58 น.อ.บุญธรรม ชูสกุล 604 รักษาพยาบาล          2,100 

17 27/01/59 พ.อ.ขวัญชัย แย้มขวัญยืน 505 รักษาพยาบาล            600 

18 21/01/59 จ.อ.จิตติพร นาคเทียน 2976 รักษาพยาบาล            900 

19 05/02/59 พล.ต.ศุภฤกษ์  ผลแพ่ง 79 รักษาพยาบาล            900 

20 08/03/59 พล.ต.ศุภฤกษ์  ผลแพ่ง 79 รักษาพยาบาล            600 

21 15/03/59 จ.ส.อ.วิโรจน์ สถิติรัต 1186 รักษาพยาบาล          1,200 

22 18/03/59 จ.ส.อ.สำาราญ ปานเพิ้ง 1647 รักษาพยาบาล          3,000 

23 28/03/59 พล.ต.ศุภฤกษ์  ผลแพ่ง 79 รักษาพยาบาล          1,200 

24 29/03/59 พ.อ.สมชาติ ภาษิตานนท์ 3268 รักษาพยาบาล           2,100 

25 19/04/59 ร.ต.สมควร รอตสวัสดิ์ 1219 รักษาพยาบาล          2,100 
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26 20/04/59 ร.ท.สุทธิพงศ์ แตงทอง 971 รักษาพยาบาล          3,000 

27 18/04/59 พ.อ.อ.สมชาย เรียงใหม่ 1442 รักษาพยาบาล          1,200 

28 26/04/59 จ.ส.อ.ญ.สุชัญญ์ญา บรรเทา 2669 รักษาพยาบาล          1,200 

29 18/05/59 ร.ท.สมควร รอตสวัสดิ์ 1219 รักษาพยาบาล           3,000 

30 18/05/59 พล.ต.ศุภฤกษ์  ผลแพ่ง 79 รักษาพยาบาล           600 

31 06/06/59 ร.ต.สมยศ เปี่ยมจิตต์ 798 รักษาพยาบาล            300 

32 22/06/59 จ.ส.อ.จตุรงค์ รอดพล 2559 รักษาพยาบาล    3,000 

33 22/06/59 จ.ส.อ.หญิงโขมพัสตร์ เกตุศิริ 2575 รักษาพยาบาล         1,200 

34 22/06/59 นาย ชยันต์ นามเดช 2279 รักษาพยาบาล          300 

รวมจ่าย       50,700 

 6.4 จ่ายเงินสวัสดิการสำาหรับสมาชิกเกษียณ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร 

จำากดัว่าด้วย การใช้กองทนุสวสัดกิาร หรอืการสงเคราะห์สมาชิก เพือ่สวสัดกิารเกษยีณราชการ พ.ศ. 2557

เกษียณราชการ 67 ราย ปีแรกจ่ายคนละ 2,000 บาท 

ปีถัดไปจ่ายตามสัดส่วนทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ ณ สิ้นปี รวมจ่าย 138,500 บาท

ลำาดับ ว/ด/ป ชื่อ-ยศ-สกุล หมายเลขสมาชิก สวัสดิการ ครั้งที่  จำานวนเงิน 

1 08/10/58 พ.อ.สุรินทร์ อัมบัส 1041 เกษียณราชการ 2 1,500 

2 01/10/58 น.อ.หัสนัย เที่ยงกมล 131 เกษียณราชการ 1 2,000 

3 08/10/58 น.อ.หญิงสุมาลี เที่ยงกมล 1122 เกษียณราชการ 2 1,000 

4 01/10/58 น.อ.หญิงนันทณีย์ เที่ยงกมล 671 เกษียณราชการ 2 1,000 

5 02/10/58 พล.ต.ศุภฤกษ์ ผลแพ่ง 79 เกษียณราชการ 2 2,000 

6 14/10/58 ร.ต.พันธ์ศักดิ์ ขาวบริสุทธิ์ 1024 เกษียณราชการ 2 1,000 

7 14/10/58 ร.ต.วิโรจน์ ศรีวิลัย 732 เกษียณราชการ 1 1,000 

8 14/10/58 พ.อ.วีรศักดิ์ เลื่อนประไพ 737 เกษียณราชการ 2 1,500 

9 14/10/58 ร.ต.เจริญ งิ้วราย ร.น. 899 เกษียณราชการ 1 2,000 

10 14/10/58 พ.อ.นิยม มณฑลผลิน 205 เกษียณราชการ 2 3,000 

11 14/10/58 พ.อ.เสมอ คำาบำารุง 2020 เกษียณราชการ 2 5,000 

12 14/10/58 ร.ต.สมยศ สาตะนิม 962 เกษียณราชการ 1 2,000 

13 09/10/58 พ.ต.หญิงนริศ งิ้วราย 884 เกษียณราชการ 2 5,000 

14 12/10/58 น.อ.หญิงมาลินี พรหมพยัคฆ์ 99 เกษียณราชการ 2 5,000 

15 12/10/58 น.อ.หัสดี บลลา 221 เกษียณราชการ 1 2,000 

16 12/10/58 พ.อ.ทรงวุฒิ เกตุบัว 554 เกษียณราชการ 1 3,000 

17 12/10/58 พ.อ.หญิงสุจิตรา สวิงทอง 780 เกษียณราชการ 2 4,500 
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18 09/10/58 ร.ต.สุรินทร์ โปร่งใจ 1159 เกษียณราชการ 2 1,500 

19 09/10/58 ร.ต.ปราโมทย์ ธานี 655 เกษียณราชการ 1 1,000 

20 09/10/58 ร.ต.วัฒนา บุตรเวส 728 เกษียณราชการ 1 2,000 

21 12/10/58 พ.อ.จุลดิตถ์ จอมศรี 520 เกษียณราชการ 1  2,000 

22 01/10/58 ร.อ.หญิงวัฒนา ฤทธิ์ธงชัยเลิศ 903 เกษียณราชการ 1 2,000 

23 02/10/58 น.อ.เชิดชัย อุทัยสาร์ ร.น. 1205 เกษียณราชการ 1 2,000 

24 05/10/58 ร.ต.โสภณ ไวยมาลา 1296 เกษียณราชการ 1 2,000 

25 05/10/58 พ.อ.ชาญศักดิ์ ชาติชำานิ 1227 เกษียณราชการ 1 2,000 

26 05/10/58 ร.ต.สมชาย เพชรสุริยวงษ์ 1198 เกษียณราชการ 1 2,000 

27 06/10/58 ร.ต.อำาไพ โสภาปิยะกุล 857 เกษียณราชการ 1 2,000 

28 07/10/58 ร.ต.ณรงค์ อ่ำาแสง 1100 เกษียณราชการ 1 2,000 

29 08/10/58 พ.ต.หญิงธัญญพัทธ์ อารยะเมธาโรจน์ 653 เกษียณราชการ 1 2,000 

30 08/10/58 พ.อ.ชัยมงคล ผาสุก 880 เกษียณราชการ 1 2,000 

31 07/10/58 จ.ส.อ.สุรเดช วรรณมณฑา 969 เกษียณราชการ 1 2,000 

32 08/10/58 พ.อ.อ.ชาติชาย คำาริกบุตร 531 เกษียณราชการ 1 2,000 

33 08/10/58 จ.ส.อ.สถาพร วงศักมลาไสย 797 เกษียณราชการ 1 2,000 

34 08/10/58 พ.อ.อ.ธีระ ศรีสุวรรณ 575 เกษียณราชการ 1 2,000 

35 07/10/58 ร.อ.สมศักดิ์ เสาวภาส 1070 เกษียณราชการ 1 2,000 

36 07/10/58 ร.ท.ธีรพล ปริปุญโญ ร.น. 567 เกษียณราชการ 1  2,000 

37 07/10/58 ร.ต.หญิงมยุรี นิลคูหา 704 เกษียณราชการ 1     2,000 

38 05/10/58 ร.ต.อนุชา เผยศิริ 1084 เกษียณราชการ 1      2,000 

39 05/10/58 ร.ต.สมอาจ เจริญผล 986 เกษียณราชการ 1      2,000 

40 07/10/58 พ.ท.หญิงนันท์หทัย เอี่ยมมาลัย 897 เกษียณราชการ 1       2,000 

41 08/10/58 ร.ต.สมนึก การสมกล้า 796 เกษียณราชการ 1       2,000 

42 01/10/58 น.อ.สุภัทร ไถ้บ้านกล้วย 1224 เกษียณราชการ 2      1,000 

43 08/10/58 น.อ.บัญญัติ ลพสุนทร ร.น. 591 เกษียณราชการ 2       1,500 

44 08/10/58 น.ท.สมพงษ์ ศรีเสน 1765 เกษียณราชการ 1     2,000 

45 02/10/58 ร.ต.สมยศ เปี่ยมจิตต์ 798 เกษียณราชการ 2    1,000 

46 01/10/58 ร.ต.พเยาว์ สำาริด 689 เกษียณราชการ 2        1,000 

47 01/10/58 พ.ต.เมธา สุทธิจิตร 1043 เกษียณราชการ 2        3,500 

48 05/10/58 ร.อ.ยรรยง ปัทมะรางกูล 1068 เกษียณราชการ 2        1,500 

49 01/10/58 พ.ท.หญิงนพลักษณ์ ทองพันธศ์รี 721 เกษียณราชการ 2       4,000 

50 06/10/58 ร.ต.ชัยวัฒ อุ่นเมือง 527 เกษียณราชการ 2        1,500 

51 06/10/58 นางสนวน เมฆพะโยม 1724 เกษียณราชการ 2        1,000 

52 02/10/58 ร.ต.อภินันท์ อู่อัน 546 เกษียณราชการ 2       1,000 

53 02/10/58 ร.ต.สมศักดิ์ โพธิ์ศรี 769 เกษียณราชการ 1       1,500 

54 06/10/58 ร.ต.ไกรเดช ปานประเสริฐ 1002 เกษียณราชการ 1      2,500 
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55 30/10/58 ร.ต.สมชัย ผลแพ่ง 1089 เกษียณราชการ 1      1,000 

56 30/10/58 พ.อ.ศุภโชค โรหิตรัตนะ 751 เกษียณราชการ 2     4,000 

57 30/10/58 ร.ต.หญิงธัญญลักษณ์ ศิลสุนทร 1123 เกษียณราชการ 1       2,000 

58 29/10/58 ร.ต.มานะ พันธ์ไพศาล 711 เกษียณราชการ 1       2,000 

59 28/10/58 ร.ต.อารมณ์ คำาศิริ 851 เกษียณราชการ 2       1,500 

60 02/11/58 ร.ต.หญิงพูลศรี อนุศาสนนันท์ 683 เกษียณราชการ 1        2,000 

61 08/12/58 ร.ต.เกื้อกูล มารคทรัพย์ 878 เกษียณราชการ 1        1,000 

62 13/11/58 จ.ส.อ.ชูชีพ บุญสิรนันท์ 2127 เกษียณราชการ 1       2,000 

63 05/11/58 พ.อ.อ.ศุภชัย ขุนชนะ 1804 เกษียณราชการ 1 2,000 

64 06/11/58 ร.ต.วินัย งอกจันทึก 955 เกษียณราชการ 2 1,500 

65 11/11/58 ร.ต.วชิระ ขำากฤษ ร.น. 1722 เกษียณราชการ 1 2,000 

66 26/11/58 ร.ต.มันเดย์ พ่วงเชย ร.น. 1314 เกษียณราชการ 1       1,000 

67 26/11/58 ร.ต.ชัยวัฒน์ บานชื่น ร.น. 1313 เกษียณราชการ 1       4,500 

รวมจ่าย     138,500 

 6.5 จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร  

จำากัดว่าด้วย  การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2557  

ประสบภัยพิบัติ 1 ราย เนื่องจากประสบอัคคีภัย รวมจ่าย 10,000 บาท

ลำาดับ ว/ด/ป ชื่อ-ยศ-สกุล หมายเลขสมาชิก สวัสดิการ  จำานวนเงิน 

1 08/09/58 ร.อ.สุขสันต์ นาคเกลี้ยง 1001 ประสบอัคคีภัย 10,000 

รวมจ่าย 10,000 

 6.6 จ่ายเป็นสวสัดิการมงคลสมรสให้กับสมาชกิ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์สือ่สารทหาร  

จำากัดว่าด้วย  การใช้กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกเพื่อสวัสดิการมงคลสมรส พ.ศ. 2558

มงคลสมรส 6 รายๆละ 1,000 บาท รวมจ่าย 6,000 บาท

ลำาดับ ว/ด/ป ชื่อ-ยศ-สกุล หมายเลขสมาชิก สวัสดิการ  จำานวนเงิน 

1 13/10/58 พ.อ.อ.ราชา หาญยงยุทธ 2423 มงคลสมรส   1,000 

2 03/12/58 จ.ส.อ.เฉลิมพล สุยพงษ์พันธ์ 2684 มงคลสมรส 1,000 

3 07/01/59 จ.ส.อ.นราธิป วังอุดม 2345 มงคลสมรส    1,000 

4 04/03/59 จ.ส.อ.จิโรจ สิริธรรมสกุล 2649 มงคลสมรส    1,000 

5 11/03/59 จ.ส.อ.วันชนะ เค้านาวง 2643 มงคลสมรส      1,000 

6 06/06/59 จ.ส.อ.อังคาร กาญจนามัย 2823 มงคลสมรส       1,000 

รวมจ่าย           6,000 
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 6.7 จ่ายเป็นสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด  

ว่าด้วยการใช้กองทุนสวสัดิการหรอืการสงเคราะห์สมาชกิเพือ่สวสัดกิารรบัขวญัทายาทใหม่ พ.ศ. 2558

รับขวัญทายาทใหม่ 12 รายๆละ 1,000 บาท รวมจ่าย 12,000 บาท

ลำาดับ ว/ด/ป ชื่อ-ยศ-สกุล หมายเลขสมาชิก สวัสดิการ  จำานวนเงิน 

1 06/10/58 จ.ส.อ.ธีระพงศ์ วงศ์เล็ก 2664 รับขวัญทายาทใหม่ 1,000 

2 03/11/58 จ.ส.อ.พนม เพียงกระโทก 2839 รับขวัญทายาทใหม่ 1,000 

3 19/11/58 พ.อ.ต.วุฒินันท์ รอดสมัย 2970 รับขวัญทายาทใหม่ 1,000 

4 25/11/58 จ.ส.อ.สายชล ยุติธรรม 2734 รับขวัญทายาทใหม่ 1,000 

5 25/11/58 พ.อ.อ.รัชย์ธเนศ อัครสุขภิรมย์ 2410 รับขวัญทายาทใหม่ 1,000 

6 10/02/59 จ.ส.อ.สุรเชษฐ์ ชมศรี 2818 รับขวัญทายาทใหม่ 1,000 

7 09/02/59 จ.อ.ทศพล ประเสริฐกุล 3033 รับขวัญทายาทใหม่ 1,000 

8 28/03/59 พ.อ.อ.จิณณฤต วรณันสกุล 2683 รับขวัญทายาทใหม่  1,000 

9 28/03/59 จ.ส.อ.หญิงวุชัญญ์ญา บรรเทา 2669 รับขวัญทายาทใหม่ 1,000 

10 11/04/59 จ.ส.อ.ปณัย ดำารงค์รักษ์ 2451 รับขวัญทายาทใหม่ 1,000 

11 18/05/59 พ.จ.อ.ชัยวัฒน์ ขวดชัยภูมิ 2379 รับขวัญทายาทใหม่ 1,000 

12 06/06/59 จ.ส.อ.กฤษณะ โสดากุล 2030 รับขวัญทายาทใหม่ 1,000 

รวมจ่าย 12,000 

 6.8 จ่ายเป็นสวัสดิการศึกษาสมาชิกที่ขออนุญาตเรียนถูกต้องและจบในแต่ระดับการศึกษา  

จ่ายตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร จำากัด ว่าด้วย การใช้กองทุนสวัสดิการหรือ 

การสงเคราะห์สมาชิกเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสำาหรับสมาชิก พ.ศ. 2558

การศึกษา 5 รายๆละ 1,000 บาท รวมจ่าย 5,000 บาท

ลำาดับ ว/ด/ป ชื่อ-ยศ-สกุล หมายเลขสมาชิก สวัสดิการ  จำานวนเงิน 

1 02/11/58 ส.ท.วีรวัฒน์ โต๊ะทอง 3092 การศึกษา 1,000 

2 01/12/58 ส.อ.เจตริน ขัดสาย 2945 การศึกษา 1,000 

3 27/11/58 ส.ท.สุวินัย จันทร์ภู่ 3095 การศึกษา 1,000 

4 29/01/59 ส.อ.สุปิยะ หมอเมือง 2958 การศึกษา 1,000 

5 29/01/59 ส.อ.ชัญญาวุฒิ มะโนมัย 2949 การศึกษา 1,000 

รวมจ่าย 5,000 
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 6.9 จ่ายเป็นสวัสดิการการอุปสมบทของสมาชิก จ่ายตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

ส่ือสารทหาร  จำากดัว่าด้วย  การใช้กองทนุสวสัดกิารหรอืการสงเคราะห์สมาชกิเพือ่สวสัดกิารอปุสมบท  

พ.ศ. 2558

อุปสมบท 3 รายๆละ 1,000 บาท รวมจ่าย 3,000 บาท

ลำาดับ ว/ด/ป ชื่อ-ยศ-สกุล หมายเลขสมาชิก สวัสดิการ  จำานวนเงิน 

1 18/11/58 จ.ส.อ.อังคาร กาญจนามัย 2823 อุปสมบท    1,000 

2 19/11/58 จ.อ.นากพิชิตร์ เจริญเศรษฐ์กุล 2977 อุปสมบท   1,000 

3 26/04/59 จ.ส.อ.ยงสฤทธิ์ พันธุ์จบสิงห์ 2600 อุปสมบท  1,000 

รวมจ่าย  3,000 

 6.10 จ่ายสมทบร่วมทำาบุญในนามสมาชิก สอ.สส.ทหาร (กฐิน,ผ้าป่า,สังคม) จ่ายสนับสนุน

กีฬา และจ่ายเพื่อพัฒนาพื้นที่จอดรถสหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด  

ว่าด้วย ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2557

ลำาดับ หน่วยงาน ประเภท จำานวน

1 สมทบกับกรมทรัพยากรธรณี ทำาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 1,000

2 สมทบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด  ทำาบุญทอดกฐินสามัคคี  1,000

3 สมทบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ทำาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 1,000

4 สมทบสำานักงานคณะกรรมการ  สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ  ทำาบุญถวายผ้าพระกฐิน 1,000

5 สมทบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ทำาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  1,000

6 สมทบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ทำาบุญทอดกฐินสามัคคี  1,000

7 สมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำากัด สนับสนุน ”โครงการแด่น้อง” 1,000

8 สมทบโรงเรียนหอวัง นนทบุรี โครงการปลูกป่า 1,000

9 สมทบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำากัด  บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 1,000

10 สมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด ทำาบุญทอดกฐินสามัคคี  1,000

11 สมทบสมาคมฌาปนกิจสหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. ทำาบุญทอดกฐินสามัคคี  1,000

12 สมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระปี่ จำากัด ทำาบุญทอดกฐินสามัคคี  1,000

13 สมทบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำากัด ทำาสร้างพระพุทธสิหิงค์ 1,000

14 สมทบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด  ทำาบุญทอดกฐินสามัคคี  1,000

15 ร่วมกับเจ้ากรมการสื่อสารทหาร  ทำาบุญทอดกฐินสามัคคี  10,000

16 ร่วมกับ พล.ต.ศุภฤกษ์  ผลแพ่ง  กรรมการ ทำาบุญทอดกฐินสามัคคี  5,000

17 ร่วมกับ ร.ท.บุญศักดิ์  ตุลาธาร  กรรมการ ทำาบุญทอดกฐินสามัคคี  5,000

18 มูลนิธิเด็กกำาพร้า 3  จังหวัดชายแดนใต้ สมทบทุนการศึกษาเด็กกำาพร้า 2,000
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19 ร่วมกับ น.อ.หัสนัย  เที่ยงกมล   กรรมการ ทำาบุญทอดกฐินสามัคคี  5,000

20 สมทบโครงการอุปถัมภ์การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน สบทบทุนบรรพชาสามเณร 1,000

21 สมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ ทำาบุญทอดกฐินสามัคคี  1,000

22 สมทบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ทำาบุญทอดกฐินสามัคคี  1,000

23 สมทบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำากัด ร่วมสบทุนผ้าป่าการศึกษา 1,000

24 สนับสนุนกรมการสื่อสารทหาร  กีฬาเหล่าทัพ สนับสนุนกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล 20,000

25 สนับสนุนกรมการสื่อสารทหาร  ภายใน บก.ทท สนับสนุนงานกีฬาภายใน  บก.ทท. 164,500

26 สนับสนุนกีฬาภายใน ศทท.ฯ – พัน.ปสอ.ฯ สนับสนุนกีฬาภายใน ศทท.ฯ – พัน.ปสอ.ฯ 16,000

27 เทพื้นลานจอดรถหลังสหกรณ์ เทพื้นลานจอดรถให้สมาชิกมีที่จอด 81,950

รวมจ่าย 327,450

     

7. ด้านเงินออม 

 สหกรณ์ได้ออกระเบยีบฯ ว่าด้วยการรบัฝากเงินเพ่ือต้องการสนบัสนนุให้สมาชกิได้มีการออม

มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน, เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รวมถึงให้มีการซื้อหุ้นเพิ่ม

ได้ตลอดเวลานอกเหนือจากการหักซื้อหุ้นเพิ่มตามระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้ ซึ่งในส่วนของการออมใน 

รูปของเงินฝากบัญชีประเภทต่างๆนี้หากมีจำานวนมากเพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกผู้กู้เงิน

แล้ว จะมีผลทำาให้ต้นทุนของสหกรณ์ตำ่าลงและผลที่ตามมาจะทำาให้สหกรณ์สามารถพิจารณาลดอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกได้ในอนาคต

8. ด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 

 สหกรณ์ได้มีการยกเลิกโปรแกรมระบบงานสหกรณ์เดิมซึ่งไม่มีการพัฒนาต่อยอด มาใช้

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาสงขลานครินทร์ จำากัด ในฐานะเป็น

เจ้าของลิขสิทธ์ โดยมีหลักเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือเครือข่ายสหกรณ์ที่มีความสนใจใช้งาน ปัจจุบันมีใช้

งานมากกว่า 100 สหกรณ์ โดยระบบสามารถรองรับความต้องการใช้งานในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็น 

ระบบงานทะเบยีนสมาชิก, ระบบงานรับฝากและระบบงานบัญช ีซึง่ทกุส่วนสามารถพฒันาต่อยอดให้

เป็นไปตามความต้องการใช้งานของแต่ละสหกรณ์ได้ มค่ีาใช้จ่ายไม่มากเหมอืนระบบโปรแกรมสหกรณ์

ของภาคเอกชนโดยท่ัวไป โดยนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเบื้องต้นแล้ว ปีต่อๆไปก็จะเพียง 

ค่าใช้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาโปรแกรมปีละ 30,000 บาท 

 นอกจากโปรแกรมทีใ่ช้ภายในสหกรณ์แล้วในอนาคตอันใกล้นี ้สหกรณ์จะยังพฒันาให้เชือ่มต่อ

กับระบบภายนอกเพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับธนาคารธนชาต ในการบริการระบบ ATM ซึ่งสามารถ

ให้บรกิารสมาชกิได้ถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์เพิม่พนูและเงินกู้เพือ่เหตุฉกุเฉนิของได้ตนเอง

เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินหรือถอนเงินจากบัญชีตนเอง

ให้กับสมาชิก ซึ่งค่าธรรมเนียมในการใช้บริการหากสมาชิกพิจารณาอนุมัติให้สหกรณ์เป็นผู้เหมาจ่าย

เป็นรายปีซึ่งคิดจาก จำานวนสมาชิก x 200 สมาชิกก็จะไม้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ATM  

ของตู้ธนาคารธนชาต 
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 นอกจากระบบ ATM แล้วยังมีระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกผ่านเวปไซต์ซึ่งสหกรณ์เปิดให้
สมาชิกได้ใช้งานแล้ว โดยในระบบน้ีสมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดส่วนตัว, ข้อมูลการส่งหุ้น, 
ข้อมลูเงินฝาก, ข้อมลูสญัญาเงนิกู ้รวมถงึสมาชิกสามารถทดลองคำานวณเงนิกู้และงวดการชำาระหนีใ้น
เบื้องต้นได้ การใช้งานเมื่อสมาชิกเข้าเวปไซต์ www.coopdjc.com ก็จะมีเมนูระบบสมาชิกเมื่อเข้าเมนู
ไปสมาชกิกใ็ช้หมายเลขสมาชกิเป็นผู้ใช้งานส่วนรหสัผ่านในการเข้าใช้งานครัง้แรกสมาชิกต้องติดต่อขอ
จากผู้ดูแลระบบก่อนเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกแล้วสมาชิกก็สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของตนเองได้

9. การได้รับสินไหมทดแทน
 ในระหว่างปีสหกรณ์ได้ส่งเคลมประกันกับบริษัทประกันชีวิตซึ่งคุ้มครองกรณีผู้กู้เงินเสียชีวิต
และบริษัทประกันภัยผู้คำ้าประกันซึ่งคุ้มครองกรณีผู้กู้ถูกให้ออกจากสหกรณ์เนื่องจากผิดนัดชำาระหนี้ 
ซึ่งช่วยให้สมาชิกผู้คำ้าประกันและทายาทหมดภาระการคำ้าประกันเงินกู้ของผู้กู้ รวมถึงกรณีสมาชิกเสีย
ชีวิตบางรายผู้คำ้าประกันและทายาทยังคงต้องชำาระหนี้แทนเนื่องจากผิดเงื่อนไขกรณีเสียชีวิตภายใน
ระยะเฝ้าคอยปีแรก ดังนี้
 9.1  กรณีผู้คำ้าประกันและทายาทหมดภาระการคำ้าประกันเงินกู้
  9.1.1  ประกันชีวิตจำานวน 1 ราย มีหนี้สินจำานวน 2,423,607 บาท ได้รับการเคลมทั้ง
สิ้นจำานวน 2,200,334.54 บาท  (มีเงินกองทุน+ค่าหุ้น รวม 573,500 บาท) หักกลบลบหนี้เหลือคืนให้
ทายาทจำานวน 350,227.54 บาท       
  9.1.2  ประกันภัยผู้คำ้าประกันในระหว่างปีส่งเคลมทั้งสิ้นจำานวน 4 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 
5,021,872.00 บาทจำานวนเงิน 3,543,114.00 บาท  ได้รับการเคลมแล้วจำานวน 3 ราย จำานวนเงิน 
3,543,114.00 บาท  คงเหลือระหว่างดำาเนินการ 1 ราย จำานวนเงิน  1,478,758.00 บาท
 9.2 กรณีกรณีผู้คำ้าประกันและทายาทยังคงมีภาระการคำ้าประกันเงินกู้เนื่องจากผิดเงื่อนไข
กรณีเสียชีวิตภายในระยะเฝ้าคอยปีแรก จำานวน 2 ราย มีหนี้สินรวม 3,090,645 บาท ได้รับการเคลม
สินไหมจากกรมธรรม์เดิมที่ได้รับความคุ้มครองรวมกับเงินสงเคราะห์และค่าหุ้นของสมาชิกทั้ง 2 ราย 
รวมท้ังสิ้น 2,391,017.70 บาท คงเหลือหนี้ท่ีผู้คำ้าประกันและทายาทท้ัง 2 รายต้องชำาระหน้ีแทน 
จำานวน 699,627.30 บาท ซึง่สหกรณ์ได้แจ้งให้ผู้คำา้ประกันและผู้กู้ได้รบัทราบแล้วรอดำาเนนิการเรยีกเกบ็
ชำาระหนี้แทนหลังจากที่ทายาททั้ง 2 ราย ได้รับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิตจากทางราชการเสร็จสิ้นแล้ว

10. ด้านการมีส่วนร่วมกับองค์กรสหกรณ์ภายนอก
 ในปีนี้ น.ต. ชัชกิจ  ไทยลี่ ร.น. กรรมการ/เลขานุการ ทำาหน้าที่ผู้จัดการ ได้รับการเลือกตั้งให้
เป็นคณะกรรมการองค์กรสหกรณ์ภายนอกดังนี้
 10.1  เป็นกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2
 10.2  เป็นกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.ฯ) 
 10.3  เป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำากัด ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร 
 10.4  เป็นกรรมการเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ
 10.5  เป็นกรรมการชมรมนักสหกรณ์
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 ข้อดีในการเป็นกรรมการดังกล่าวข้างต้นคือทำาให้สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด  

เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับเครือข่ายและระดับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ 

ผลทีไ่ด้คอืทำาให้มเีครอืข่ายในการช่วยเหลอืระหว่างสหกรณ์กันมากขึน้จะเหน็ได้จากระหว่างปีสหกรณ์

มีสภาพคล่องมากขึ้นสามารถมีเงินหมุนเวียนให้สมาชิกได้กู้ท้ังหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ขอกู้และไม่มีคิว 

ติดค้าง

          สรุปผลการดำาเนินงานในรอบปี 2559 แม้ว่าสภาวะทางเศรษฐกิจการเงิน, อัตราดอกเบี้ย 

เงินกู้, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินภายนอกและจากของสมาชิกจะเปล่ียนแปลงอยู ่

ตลอดเวลา คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ได้พยายามบริหารกิจการสหกรณ์ด้วยความระมัดระวัง

และรอบคอบ คอยติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินภายนอกอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีนโยบาย

ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงพยามยามลดต้นทุนเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากภายนอกโดยการเจรจา 

ต่อรองกับเจ้าของเงินเพื่อให้ช่วยลดต้นทุนให้เป็นไปตามโครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบันเพื่อดูแลสมาชิก

ที่เดือดร้อนไม่ให้มีรายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มและเพ่ือให้มีการดูแลสมาชิกให้ครอบคลุมทั่วถึงเมื่อขอกู้เงิน 

ก็มีเงินจ่ายให้สมาชิกได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีติดค้าง พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพัฒนาให้สหกรณ ์

มีเสถียรภาพมั่นคงและเจริญก้าวหน้าตลอดไป

 

มติที่ประชุม………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่ 3.3
การดำาเนินการของศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

………………………………………………….

 ผู้จัดการการฯ - ตามที ่สหกรณ์ออมทรพัย์ส่ือสารทหาร จำากัด ได้ตอบรบัเป็นศนูย์ประสานงาน 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ทหาร (สสอท.สอ.สส.ทหาร) และศนูย์ประสานงาน 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์สมาชกิของชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.ฯ)  

เพื่อดำาเนินการรับสมัครสมาชิกที่มีความสนใจได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ณ วันที่ 11 

กรกฎาคม 2559 มีสถานภาพสมาชิก ดังนี้ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร  สสอท.

ประเภทสมาชิก ยกมา สมัครใหม่ ถงึแกก่รรม คงเหลือ หมายเหตุ

สมาชิกสามัญ 192 104 2 298 ได้รับเงินสงเคราะห์เรียบร้อย

สมาชิกวิสามัญคู่สมรส 12 14 1 25 ได้รับเงินสงเคราะห์เรียบร้อย

สมาชิกวิสามัญบิดา 6 4 1 9 ได้รับเงินสงเคราะห์เรียบร้อย

สมาชิกวิสามัญมารดา 6 6 0 12

รวม 216 127 4 344

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.ฯ)

ประเภทสมาชิก ยกมา สมัครใหม่ ถงึแกก่รรม คงเหลือ หมายเหตุ

สมาชิกสามัญ 33 48 1 80 ได้รับเงินสงเคราะห์เรียบร้อย

สมาชิกสมทบคู่สมรส 0 1 0 1

รวม 33 49 1 81

  

 - การดำาเนินการรับสมัคร ของ สสอท. จะรับสมัครแบบเดือนเว้นเดือนของแต่ละปี ซ่ึงได้

เปิดรับสมัคร สมาชิกวิสามัญ (ครอบครัวสมาชิกประกอบด้วย บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตร ด้วย 

ซึ่งสมาชิกต้องได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกสามัญของ สสอท. ก่อนถึงจะมีสิทธิ์สมัครสมาชิกวิสามัญให้

ครอบครัว ) รายละเอียดเมื่อได้รับข้อมูลแล้วจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกได้ทราบเป็นคราวๆไป

 - การดำาเนนิการรบัสมคัร ของ สส.ชสอ. จะรบัสมคัรในทกุเดอืนของปี ซ่ึงในส่วนของ สส.ชสอ. 

จะรับเฉพาะสมาชิกสามัญและรับคู่สมรสของสมาชิกเป็นสมาชิกสมทบเท่านั้น โดยสมาชิกต้องเป็น

สมาชิกสามัญของ สสอท. และ สส.ชสอ ก่อน

 - การสงเคราะห์สมาชิกทั้งสองสมาคม เมื่อเสียชีวิตทุกกรณีได้รับสมาคมละประมาณ  

600,000 บาท  (ข้ึนอยูกั่บจำานวนสมาชกิท่ีมีอยู ่ณ วนัทีเ่สียชวีติ หกัค่าบริหารตามข้อบังคบัสมาคม 4%) 
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ที่เหลือ รับ 10 %  เป็นค่าปลงศพ  และส่วนที่เหลือ 90% จะหักหนี้สหกรณ์เท่ากับจำานวนที่สมาชิก

เป็นหนี้อยู่ตามที่ทายาทได้มีหนังสือยินยอมไว้แก่สหกรณ์ ก่อนจ่ายให้กับทายาทตามที่ได้ระบุไว้ในใบ

สมัคร

 - หมายเหต ุสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ ท้ัง 6 สายอาชพี ได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ฯรวม

ถึงได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

“หลักสหกรณ์   คือ แนวทางส�าหรับสหกรณ์ ที่เชื่อมั่นใน
อุดมการณ์สหกรณ์ ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ”



• รายงานกิจการประจ�าปี 2559056

ระเบียบวาระที่ 3.4

รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด

 ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า เป็นผู้ตรวจ

สอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด สำาหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำาเนนิงานเป็นประจำาทกุเดอืน 

จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจำาปี 2559 โดยสรุปดังนี้

 1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

  1.1  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการ

  1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน

  1.3 เพื่อตรวจสอบการดำาเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์

  1.4 เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ

  2.1 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการตามแผนงานและงบ

ประมาณที่กำาหนดไว้

  2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน

  2.3 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำาหนดของสหกรณ์

  2.4 ตรวจสอบการดำาเนินงานตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั ระเบียบและมติของทีป่ระชุม

 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข

  3.1 ผลการดำาเนินงาน

   สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อวันสิ้นปีบัญชี 2558 จำานวน 1,713 คน ระหว่างปีบัญชี 2559 

มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 58 คน ลาออก 23 คน คงเหลือวันสิ้นปีทางบัญชีวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จำานวน 

1,748 คน แยกเป็นสมาชิก สามัญจำานวน 1,704 คน  สมาชิกสมทบ จำานวน 44 คน 

   ในวันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์มีทุนดำาเนินงานทั้งสิ้น 1,908,511,131.72 บาท และ

ในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 114,869,124.09 บาท ค่าใช้จ่าย 69,246,893.08บาท มีกำาไรสุทธิ 

45,622,231.01 บาท เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 10,016,444.43 บาท  

  3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป

   -  สหกรณ์มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ จำานวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่ด้านเงินรับฝาก และ

ด้านการจัดทำาฌาปนกิจ, ประกันชีวิตและประกันภัยผู้คำ้าประกัน รวมถึงปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้จัดการ 

   -  มีการกำาหนดระเบียบครอบคลุมการดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์
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   -  มีการกำาหนดแผนงาน โดยกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ ตามตาราง ดังนี้

ประเภทธุรกิจ เป้าหมาย (บาท) ผลงาน (บาท) ผลงานต่อเป้าหมาย

1. ให้เงินกู้แก่สมาชิก  700,000,000.00 1,555,831,000.00 มากกว่า 2.22 เท่า

2. เงินรับฝาก 230,000,000.00 1,098,719,830.93 มากกว่า 4.78 เท่า

   - ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย สหกรณ์ประมาณการรายได ้

สูงกว่ารายจ่าย 37,842,760.00 บาท ผลการดำาเนินงานมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 45,622,231.01 บาท 

สูงกว่าประมาณการจำานวน 7,779,471.01 บาท 

  3.3 ด้านการเงินการบัญชี

   - การจัดทำาบัญชีเรียบร้อย มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี  

ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ จำานวน 27,593.32 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี อยู่ภายในวงเงิน 

ที่ระเบียบกำาหนดให้เก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกิน 100,000.00 บาท ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของ  

น.อ.หญิง สุมาลี  เที่ยงกมล ร.น. ตำาแหน่งรองผู้จัดการ/หัวหน้างบประมาณและการเงิน

   - เงินฝากธนาคาร จำานวน 9 บัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มียอดคงเหลือ

ถูกต้องตรงตามสมุดคู่ฝากของสหกรณ์ จำานวน 7,436,183.31 บาท

   - สหกรณ์ได้นำาเงินไปลงทนุในสถาบนัการเงินอ่ืน ซึง่ได้ผลตอบแทนจากการลงทนุ

และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทีดี่ต่อกนั อันมผีลต่อช่องทางการจดัหาเงนิทุนของสหกรณ์ ประกอบด้วย

   -  หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำากัด  จำานวน 200,000.00  บาท

   -  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำากัด  จำานวน 2,910,000.00  บาท

   -  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์   จำานวน  13,840,000.00  บาท

      แห่งประเทศไทย จำากัด

   -  เงินฝากสหกรณ์อื่น จำานวน 3 สหกรณ์    จำานวน  40,000,000.00  บาท

    รวมเงินลงทุน จำานวน  56,950,000.00  บาท

   -  ในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558 สหกรณ์ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมให้

สหกรณ์กำาหนดวงเงนิกูย้มืหรอืคำา้ประกนัประจำาปี 2559 ส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2559 จำานวนเงิน 1,200 

ล้านบาท (ซึ่งสหกรณ์ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยต้องให้สมาชิกลงลายมือชื่อให้

ครบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกที่ต้องการเงินกู้ในประจำาปี 2559 ทั้งหมด ซึ่งสหกรณ์ได้ดำาเนิน

การเรียบร้อยโดยมีสมาชิกลงลายมือชื่อร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกที่ต้องการเงิน

กู้ในประจำาปี 2559 ทั้งหมด สหกรณ์จึงเสนอเรื่องขอความเห็นชอบกำาหนดวงเงินกู้ยืมให้นายทะเบียน

สหกรณ์พิจารณาให้ความเหน็ชอบวงเงนิ จำานวน 1,200 ล้านบาท เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์ได้พจิารณา

แล้ว จึงอนุมัติเห็นชอบให้สหกรณ์ มีวงเงินกู้ยืมหรือคำ้าประกันประจำาปีบัญชี 2559 ณ 30 มิถุนายน 

2559 ได้จำานวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ดังนั้นสหกรณ์จึงสามรถกำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือคำ้าประกัน

ประจำาปี 2559 ได้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาทตามที่นายทะเบียนเห็นชอบ



• รายงานกิจการประจ�าปี 2559058

  3.4 ด้านสินเชื่อ

   สหกรณ์มีการกำาหนดระเบียบเก่ียวกับการให้เงนิกู ้ซึง่การให้เงนิระหว่างปีมหีลกัฐาน 

การคำ้าประกันครบถ้วนและผ่านการพิจารณาอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครบถ้วน  

ถูกต้อง โดย ณ วันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกรวมท้ังสิ้น 2,280 สัญญา เป็นเงิน 

1,555,831,000.00 บาท ปีก่อนให้กู้เงินจำานวน 2,316 สัญญา เป็นเงิน 855,263,000.00 บาท  

ปริมาณการให้เงินกู้เพิ่มขึ้น 700,568,000.00 บาท ลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำานวน 2,099 สัญญา 

จำานวนเงิน 1,843,196,123.00 บาท แยกประเภทได้ดังน้ี

ประเภทเงินกู้ จำานวนสัญญาคงเหลือ จำานวนเงินคงเหลือ

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 460 14,667,747.00

เงินกู้สามัญ   1,619 1,808,627,771.00

เงินกู้พิเศษ   20 19,900,605.00

รวม 2,099 1,843,196,123.00

 3.5 ด้านเงินรับฝาก

   สหกรณ์มีการกำาหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินรับฝาก

จากสหกรณ์อื่นขึ้นถือใช้ การรับฝากและถอนเงินรับฝากมีหลักฐานการฝากถอนและการโอนบัญชี  

ณ วันสิ้นปีบัญชีมีเงินรับฝาก 9 ประเภท รวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 1,162,848,775.17 บาท ดังนี้

ประเภทเงินรับฝาก จำานวนบัญชี จำานวนเงินรับฝาก/บาท

ออมทรัพย์เพิ่มพูน    7 1,226,170.62

ออมทรัพย์พิเศษ 89 109,785,107.74

ออมทรัพย์พิเศษ เพิ่มพูน 1 2 1,551,784.40

ออมทรัพย์พิเศษ เพิ่มพูน 3 3 2,058,564.81

ออมทรัพย์พิเศษ เพิ่มพูน 5 9 8,675,327.71

ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 3 3 27,157,977.73

ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 5 3 13,393,842.16

ออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น 1 1,000,000.00

ประจำาจากสหกรณ์อื่น 12 สหกรณ์   38 998,000,000.00

รวม 155 1,162,848,775.17   
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  3.6 ด้านเงินลงทุน

   3.6.1  ทนุเรอืนหุ้น สหกรณ์กำาหนดเป้าหมายการเพิม่หุน้ไว้จำานวน 30,000,000.00 

บาท  ระหว่างปีสมาชกิเพิม่หุน้จำานวน 82,971,120.00 บาท คดิเป็น 2.76 เท่าของเป้าหมายทีก่ำาหนดไว้ 

ระหว่างปี   สมาชิกเข้าใหม่ จำานวน 58 ราย ลาออกระหว่างปี จำานวน 23 ราย จ่ายคืนหุ้นเป็นจำานวน

เงิน 4,478,6900.00 บาท สมาชิกเข้าใหม่และลาออกได้รบัอนมัุติจากมติทีป่ระชมุคณะกรรมการดำาเนนิ

การ ณ วันสิ้นปี มีสมาชิกคงเหลือ จำานวน 1,748 ราย (รวมสมาชิกสมทบ จำานวน 44 ราย) ทุนเรือน

หุ้นคงเหลือ จำานวน 397,516,060.00 บาท

   3.6.2  ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ

    -  เงินกองทุนสาธารณประโยชน์ ระหว่างปีจ่ายเป็นทุนการศึกษาบุตร

สมาชกิ 295 ทนุ, จ่ายเพือ่การกศุล 26 รายการ, จ่ายเพ่ือสงเคราะห์การจัดการศพสมาชกิและครอบครวั 

52 ราย และจ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น1 รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำานวน 1,557,850.00 บาท 

การจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์แห่งเงินกองทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิก

    -  เงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก ระหว่างปีจ่ายเงิน

กองทุน ฯ ให้แก่สมาชิก จำานวน 130 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 739,300.00 บาท คงเหลือจำานวน 

291,200.00 บาท การจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์แห่งเงินกองทุนสวัสดิการหรือ

สงเคราะห์สมาชิก

    -  เงนิกองทนุเพือ่การศกึษาอบรมทางสหกรณ์ ระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงนิ

กองทุนเพื่อเป็นค่าจัดทำาโครงการสัมมนาสมาชิกประจำาปีรวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา

และศึกษาดูงานสหกรณ์ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 455,190.55 บาท การ

จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์แห่งเงินกองทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิก  

 4.  เรื่องอื่น ๆ 

  ในการตรวจสอบกิจการประจำาเดือน ได้รับความร่วมมือจากท่านคณะกรรมการดำาเนิน

การ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดียิ่ง ในระหว่างการตรวจสอบได้ให้คำาแนะนำาต่าง ๆ เกี่ยวกับ

เรื่องการเงินการบัญชี เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือดำาเนินการแก้ไขทันที  ซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

 จึงเรียนมาโปรดทราบ                                                       

        ส.ท.หญิง        

                                              (ณัฐชนันท์พร  ยิ้มเผือก)   

                                                          ผู้ตรวจสอบกิจการ



• รายงานกิจการประจ�าปี 2559060

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1  พิจารณางบดุล, งบก�าไรขาดทุน, งบกระแส
   เงินสด, รายงานของผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2559
ระเบียบวาระที่ 4.2  พิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2559
ระเบียบวาระที่ 4.3  พิจารณาแผนงาน, ประมาณการรายรับ,
   รายจ่าย ประจ�าปี 2560
ระเบียบวาระที่ 4.4  พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมประจ�าปี 2560
ระเบียบวาระที่ 4.5  เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 35
ระเบียบวาระที่ 4.6  เลือกตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�าปี 2560
ระเบียบวาระที่ 4.7  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจ�าปี 2560
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ระเบียบวาระที่ 4.1 
พิจารณางบดุล,งบกำาไรขาดทุน,งบกระแสเงินสด

……………………………………………………….

หนังสือรับรองของสหกรณ์
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด

วันที่  16  สิงหาคม  2559

เรียน  นายสุวัฒชัย   ยืนชีวิต  ผู้สอบบัญชี

 หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์

ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  มิถุนายน  2559 เพื่อแสดงความเห็นว่า 

งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2559  ผลการดำาเนินงานและกระแส

เงินสด สำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดียวกนัของสหกรณอ์อมทรพัยส์ือ่สารทหาร จำากัด โดยถูกต้องตามทีค่วรใน

สาระสำาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนดหรือไม่

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การดำาเนินงานของ

สหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและ 

คิดว่าควรจะเป็น เช่น รายการดังต่อไปนี้

 1.  งบการเงนิไมม่กีารแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอันเป็นสาระสำาคัญ ซึง่รวมถึงการละเว้น

การแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ (ระบุแต่ละรายการที่มีในงบการเงินของสหกรณ์)

 2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ

  2.1 บนัทึกทางการบัญช ี เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัช ีและขอ้มลูอืน่ท่ีเกีย่วขอ้ง

ทั้งหมด

  2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการและรายงานการประชุมใหญ่

 3. ไมม่รีายการผดิปกตทิีเ่กีย่วขอ้งกับการกระทำาของคณะกรรมการดำาเนนิการหรอืเจา้หนา้ที่

ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำาคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในหรือรายการผิดปกติ

ที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน

 4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซ่ึงหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบ 

อย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำาหนดของ 

หน่วยงานราชการ หรอืหนว่ยงานทีก่ำากบัดูแล ซึง่หากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคญั

ต่องบการเงิน
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 5. สหกรณไ์มไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้จากหนว่ยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิไดป้ฏิบัติตาม

กฎหมายหรอืขอ้บงัคับ  ซ่ึงรวมถงึการถกูเรยีกชดเชย หรอืถูกประเมนิภาษอีากร หรอืมหีนีส้นิทีอ่าจเกดิ

ข้ึนในภายหน้า ซึ่งควรจะได้นำามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลัก

เกณฑ์ในการตั้งสำารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม             

ในงบการเงิน

  6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น

  6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจำากัดการใช้เงินกู้

  6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน     

 7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน 

หรือข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์  เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 8.  สหกรณไ์ดบ้นัทกึหรือเปดิเผยรายการหนีสิ้นทัง้หมดของสหกรณ ์ ทัง้ทีเ่กิดขึน้แล้วและอาจ

เกดิข้ึนในภายหนา้ไวอ้ยา่งเหมาะสม รวมทัง้ไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบั

หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม  นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่

คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 9 . นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว  ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น

หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำาคัญ   ซึ่งต้องนำามาปรับปรุงงบ

การเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก

  ขอแสดงความนับถือ

                                                พล.อ. 
 ( สุรชาติ เหลือพร้อม )
 ประธานกรรมการดำาเนินการ

 น.ต.                    ร.น.  
 ( ชัชกิจ  ไทยลี่ )  
 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ   นายทะเบียนสหกรณ์

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรพัย์สือ่สารทหาร จำากดั ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่  30  มิถุนายน  2559  งบกำาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดย 

ถูกต้องตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจำาเป็น  เพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชแีละระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ซึง่กำาหนดให้ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้
ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสำาคญัหรอืไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี  ซึ่งรวมถึง 
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก 
การทจุรติหรอืข้อผดิพลาดในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว  ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกับ
การจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของสหกรณ์  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ใช้และ
ความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัทำาขึน้โดยคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์  รวมทัง้การประเมนิ
การนำาเสนองบการเงินโดยรวม 

 ข้าพเจ้าเช่ือว่า  หลกัฐานการสอบบญัชท่ีีข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ณ วัน

ที่  30  มิถุนายน  2559  ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด  สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  โดยถูกต้องตามที่ควร 
ในสาระสำาคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

เรื่องอื่น ๆ
 งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด  สำาหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30  มิถุนายน 2558 
ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่  17 สิงหาคม 2558

(ลงชื่อ)     
 ( นายสุวัฒชัย  ยืนชีวิต )

                ผู้สอบบัญชี

434/5 ซอยเมตตา 1 ถนนพหลโยธิน 50
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 สิงหาคม 2559  
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สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร  จำากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2559
   ปี 2559 ปี 2558

  หมายเหตุ บาท บาท

  สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2  7,463,778.63  12,063,572.68

 เงินฝากสหกรณ์อื่น 3  40,000,000.00  20,000,000.00 

 เงินลงทุนระยะสั้น 4 0.00  20,000,000.00 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  5  99,612,398.04  107,689,241.00 

 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 6  287,242.67  138,395.00 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7  184,892.37  124,735.25 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  147,548,311.71  160,015,943.93 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

 เงินลงทุนระยะยาว 4  16,950,000.00  8,700,000.00 

 เงินให้กู้ยืมระยะยาว 5  1,743,037,984.96  1,217,954,920.00 

 ลูกหนี้อื่นระยะยาว 6  296,497.33  718,398.00 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8  494,608.92  813,236.80 

 สิทธิการใช้ซอฟแวร์-สุทธิ  183,728.80  37,240.00 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,760,962,820.01  1,228,223,794.80 

  รวมสินทรัพย์  1,908,511,131.72  1,388,239,738.73 

  หนี้สินและทุนของสหกรณ์

หนี้สินหมุนเวียน     

 เงินกู้ยืมระยะสั้น 11 168,000,000.00  130,000,000.00 

 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนด

    ชำาระภายใน 1 ปี 12 10,000,000.00  72,050,436.76 

 เงินรับฝาก 9  1,162,848,775.17  565,554,333.92 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10  4,475,278.81  1,216,685.67 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,345,324,053.98  768,821,456.35 
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   ปี 2559 ปี 2558

  หมายเหตุ บาท บาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

 เงินกู้ยืมระยะยาว 12  92,264,431.78  239,912,548.88 

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  92,264,431.78 239,912,548.88 

  รวมหนี้สิน  1,437,588,485.76  1,008,734,005.23 

ทุนของสหกรณ์     

 ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)     

 หุ้นที่ชำาระเต็มมูลค่าแล้ว  397,516,060.00 319,023,630.00 

 ทุนสำารอง  26,765,286.00 23,188,385.42 

 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 13  1,019,068.95 1,687,931.50 

 กำาไรสุทธิประจำาปี   45,622,231.01 35,605,786.58 

  รวมทุนของสหกรณ์  470,922,645.96  379,505,733.50 

  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์  1,908,511,131.72 1,388,239,738.73 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้    

     

        

 

         
                        พล.อ.  
                                                      ( สุรชาติ  เหลือพร้อม )
                                                        ประธานกรรมการ

                                              น.ต.    
                                                         ( ชัชกิจ  ไทยลี่ )
                                                      กรรมการ/เลขานุการ
                                                  วันที่  16  สิงหาคม  2559



• รายงานกิจการประจ�าปี 2559066

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร  จำากัด

งบกำาไรขาดทุน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  มิถุนายน  2559
     

  ปี  2559 ปี  2558 

 บาท  % บาท  %

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน     

 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม 112,060,463.17  97.91 84,349,196.70  99.23

 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 1,791,785.50  1.57  265,278.21  0.31

 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 596,345.75  0.52  387,745.81  0.46

  รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน  114,448,594.42  100.00 85,002,220.72  100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน     

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก  8,639,245.34  7.55 4,659,102.14 5.48

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น  36,090,282.96  31.53 18,480,601.46  21.74

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น 8,773,198.01  7.67 6,078,069.96  7.15

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว 11,449,630.91  10.00 15,991,815.59 18.81

  รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 64,952,357.22  56.75 45,209,589.15  53.19

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 49,496,237.20  43.25 39,792,631.57 46.81

บวก รายได้อื่น     

 รายได้ค่าเงินเฉลี่ยคืน 396,709.16 0.35 251,421.93 0.30

 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,600.00  0.00  9,800.00 0.01

 รายได้เบ็ดเตล็ด 18,220.51  0.02  38,453.44  0.05

  รวมรายได้อื่น 420,529.67  0.37 299,675.37  0.35

หัก ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน     

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่     

 เงินเดือน 295,230.00  0.26 119,220.00 0.14

 ค่าตอบแทนลูกจ้างรายวัน 12,870.00  0.01 22,770.00  0.03

 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ 35,650.00  0.03 35,700.00  0.04

 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 24,000.00  0.02 0.00  0.00

 เงินสมทบประกันสังคม  14,930.32  0.01 5,967.00 0.01

 ค่าเครื่องแต่งกาย 19,300.00  0.02 78,400.00 0.09

 เงินสมมนาคุณเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 705,000.00  0.62 0.00  0.00

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์     

 ค่าเสื่อมราคา 369,087.88  0.32  384,305.34 0.45

 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย 58,647.20  0.05 17,620.00 0.02

 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,500.00  0.00  300.00  0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ากัด • 067

  ปี  2559 ปี  2558 

 บาท  % บาท  %

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก     

 เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกกลุ่ม 0.00  0.00 1,000,000.00  1.18

 ค่าอบรมสัมนาสมาชิก 400,000.00  0.35 250,000.00  0.29

 ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานอื่น     

 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 1,190,061.00  1.04 1,282,104.00  1.51

 ค่าเบี้ยประชุม  370,300.00  0.32 360,300.00  0.42

 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรรมการ 0.00  0.00 176,600.00  0.21

 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ  60,000.00  0.05 60,000.00  0.07

 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 56,000.00  0.05  60,000.00 0.07

 ค่าตอบแทนอื่น 6,750.00  0.01 35,563.00  0.04

 ค่าน้ำาประปา  2,556.20  0.00  2,716.97  0.00

 ค่าโทรศัพท์  12,237.39  0.01  14,538.79  0.02

 ค่ารับรอง 79,926.50  0.07 45,000.00  0.05

 ค่าของใช้สำานักงาน  91,750.00  0.08  90,418.00  0.11

 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 54,592.14  0.05  60,343.66  0.07

 ค่าดูแลรักษาข้อมูลและระบบโปรแกรมสหกรณ์  12,000.00  0.01 12,700.00  0.01

 ค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซค์สหกรณ์ 0.00  0.00  1,603.43  0.00

 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 42,691.28  0.04 29,704.91  0.03

 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 4,606.56  0.00 0.00 0.00

 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และปรนนิบัติบำารุง 48,658.39  0.05 38,701.00  0.05

 ค่าพัฒนาหน่วยงาน 0.00  0.00 14,300.00  0.02

 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมนา 213,135.00  0.19 255,425.65 0.30

 ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง 25,270.00  0.02 13,785.10  0.02

 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 87,786.00  0.08 18,433.51  0.02

  รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 4,294,535.86  3.76  4,486,520.36  5.27 

กำาไรสุทธิ 45,622,231.01  39.86 35,605,786.58  41.89



• รายงานกิจการประจ�าปี 2559068

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร  จำากัด

งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  มิถุนายน  2559

 ปี  2559 ปี  2558

 บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน   

 กำาไรสุทธิ 45,622,231.01  35,605,786.58 

 รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำาไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธ ิ   

 จากกิจกรรมดำาเนินงาน   

  ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ 301,920.24 310,625.00 

  ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และเครื่องใช้สำานักงาน  67,167.64 73,680.34 

  ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย 58,647.20  17,620.00 

  ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย (1,516.03) 16,182.95 

  เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย (14,666.92) (20,888.23)

  เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย (369,762.49) (174,972.71)

  ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย 2,453,488.48 369,762.49 

  เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อื่นค้างจ่าย 129,371.58  (373,321.93)

  เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (105,486.19) (90,521.48)

  ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยจ่ายล่วงหน้า (5ปี) 8,117.81 8,098.63 

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  61,361.00 137,236.72 

  ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ (51,854.93) 9,150.68 

  เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป (2,376.00) 3,607.00 

  ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1,900.00  0.00 

  เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก (258,000.00) 400,000.00 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย ์   

และหนี้สินดำาเนินงาน  47,900,542.40  36,292,046.04 

สินทรัพย์ดำาเนินงาน     

 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  (47,554,516.00) (53,283,000.00)

 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  50,080,532.00  54,163,390.00 

 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ  (2,162,520,880.00)  (192,500,000.00)

 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ  688,973,200.00  194,608,798.00 

 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ  (2,058,487,552.00) (609,480,000.00)

 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 3,012,502,994.00  357,306,037.00 

 เงินสดจ่ายลูกหนี้อื่น (16,533.00) (547,859.00)

 เงินสดรับจากลูกหนี้อื่น  327,586.00  517,301.00 
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 ปี  2559 ปี  2558

 บาท บาท

 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้รอเรียกเก็บ  (254,180.33) (694,826.05)

 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้รอเรียกเก็บ 237,100.33  630,832.05 

 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง  (5,484,788.46) (8,077,084.00)

 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืมทดรอง 5,446,788.46  8,097,084.00 

 เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน  (7,793.33) 0.00 

 เงินสดรับจากเงินรอเรียกคืน 7,793.33  32,267.80 

 เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันรอเรียกเก็บ  3,036.00  0.00 

 เงินสดรับจากค่าเบี้ยประกันรอเรียกเก็บ 0.00  415,705.00 

หนี้สินดำาเนินงาน   

 เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก 0.00  (500,800.00)

 เงินสดจ่ายเงินค้างจ่ายและรอจ่ายคืน  (11,440,032.04) (1,002,784.91)

 เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 12,094,833.26  841,227.99 

 เงินสดจ่ายจากเงินรอตรวจสอบ  (3,952,533.14) 0.00 

 เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ 4,627,743.14  0.00 

 เงินสดจ่ายเงินประกันผู้ค้ำาและฌาปนกิจ  (8,788.00) 2,548.00 

 เงินสดรับจากเงินรอนำาส่ง 40,680.49  (1,262,000.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก  (ใช้ไปใน)  กิจกรรมดำาเนินงาน (467,484,766.89) (214,441,117.08)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

 เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น 0.00  (16,000,000.00)

 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน (8,250,000.00) (5,800,000.00)

 เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (205,136.00) (15,000.00)

 เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์ (50,460.00) (90,519.50)

 เงินสดรับจากการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน 20,000,000.00  0.00 

เงินสดสุทธิได้มาจาก  (ใช้ไปใน)  กิจกรรมลงทุน 11,494,404.00  (21,905,519.50)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืม 655,000,000.00  690,094,760.69 

 เงินสดจ่ายชำาระหนี้เงินกู้ยืม (826,698,553.86) (701,909,621.63)

 เงินสดรับจากเงินรับฝาก  212,769,199.31  66,548,314.43 

 เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก  (166,474,758.06) (27,948,279.76)

 เงินสดรับจากเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 711,000,000.00  295,000,000.00 

 เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น  (160,000,000.00) (75,500,000.00)

 เงินสดจ่ายค่าบำารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00) (10,000.00)

 เงินสดจ่ายเงินปันผล (18,455,068.00) (17,012,861.00)

 เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน  (9,884,640.00) (9,723,624.00)



• รายงานกิจการประจ�าปี 2559070

 ปี  2559 ปี  2558

 บาท บาท

 เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่  (1,735,000.00) (1,000,000.00)

 เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น   82,971,120.00   38,485,580.00 

 เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น    (4,478,690.00) (9,347,940.00)

 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์  (1,557,850.00) (1,791,894.00)

 เงินสดจ่ายทุนศึกษาอบรม (455,190.55) 0.00 

 เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก  (600,000.00) 0.00 

เงินสดสุทธิได้มาจาก  (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  471,390,568.84  245,884,434.73 

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น  15,400,205.95  9,537,798.15 

เงินสด  ณ  วันต้นปี  32,063,572.68  22,525,774.53 

เงินสด  ณ  วันสิ้นปี 47,463,778.63  32,063,572.68
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สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร  จำากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน  2559

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ     

 - สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง     

 - สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา  ส่วนจำานวนรายได้จะเท่ากับอัตรา 

  ดอกเบี้ยคูณด้วยจำานวนเงินต้นที่ค้างชำาระตามระยะเวลาที่กู้ยืม    

 - สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   

  ว่าด้วย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544   

 - สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน     

 - ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์   คำานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่กำาหนดไว้ในระเบียบ 

  นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์  พ.ศ. 2542  ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดิน  

 - เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดง 

  ด้วยราคาทุน     

 - ค่าซ่อมบำารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทน สำาหรับทรัพย์สินรายย่อย ๆ ถือเป็น 

  ค่าใช้จ่ายหักจากรายได้  การต่อเติมหรือเพิ่มอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุน 

  ของทรัพย์สิน     

 - เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภทและ 

  เงินฝากสหกรณ์อื่น     

     

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบด้วย

   ปี  2559 ปี  2558

   บาท บาท

 เงินสด  27,595.32  46,463.55 

 เงินฝากธนาคาร   

  - กระแสรายวัน 185,981.00  15.00 

  - ออมทรัพย์ 5,452,933.63  11,372,673.31 

  - ออมทรัพย์พิเศษ 1,783,231.62  630,490.26 

  - ประจำา 14,037.06  13,930.56 

 รวม 7,463,778.63  12,063,572.68 
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3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย

    ปี 2559   ปี 2558 

   บาท  บาท 

 เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

 จังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด 0.00   20,000,000.00 

 เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำากัด 20,000,000.00  0.00

 เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำากัด 10,000,000.00  0.00

 เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ศวพท. จำากัด 10,000,000.00  0.00

  รวม 40,000,000.00  20,000,000.00 

    

  เงินฝากสหกรณ์อื่นเป็นเงินฝากออมทรัพย์ จำานวนเงิน 10,000,000.00 บาท เงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ จำานวนเงิน  10,000,000.00 บาท และเงินฝากประจำา จำานวนเงิน 20,000,000.00 บาท 

    

4. เงินลงทุน ประกอบด้วย

   ปี 2559 ปี 2558

   บาท บาท

   ราคาทุน ราคาทุน

 เงินลงทุนระยะสั้น

 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด   

  ตั๋วสัญญาใช้เงิน- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

  แห่งประเทศไทย  จำากัด  0.00  20,000,000.00 

      รวมเงินลงทุนระยะสั้น 0.00  20,000,000.00 

 

 เงินลงทุนระยะยาว   

 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด   

 - หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

  ประเทศไทย จำากัด  13,840,000.00  5,590,000.00

 - หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร  จำากัด 2,910,000.00 2,910,000.00

 - หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำากัด 200,000.00  200,000.00

      รวมเงินลงทุนระยะยาว 16,950,000.00  8,700,000.00 
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5. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย

   ปี 2559 ปี 2558

   บาท บาท 

   ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

 เงินให้กู้ยืม-ปกต ิ     

  ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 14,666,897.11  849.89  17,193,763.00  0.00 

  ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 83,628,828.56  1,724,453,202.44  36,058,533.00  298,475,818.00 

  ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 1,316,672.37  18,583,932.63  54,436,945.00  919,479,102.00 

      รวม  99,612,398.04   1,743,037,984.96  107,689,241.00  1,217,954,920.00 

      

6. ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย     

   ปี 2559 ปี 2558

   บาท บาท 

   ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

 ลูกหนี้อื่น 249,242.67  296,497.33  138,395.00  718,398.00 

 ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 38,000.00  0.00  0.00  0.00 

  รวม  287,242.67   296,497.33   138,395.00   718,398.00 

       

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

   ปี 2559   ปี 2558  

   บาท  บาท 

 เงินรอเรียกเก็บ 109,317.00  92,237.00 

 เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 6,691.00  4,315.00 

 ค่าเบี้ยประกันรอเรียกคืน 0.00  3,036.00 

 ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 15,933.55  24,051.36 

 ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ 0.00  1,095.89 

 ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ค้างรับ 52,950.82  0.00 

  รวม 184,892.37  124,735.25 
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8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  ประกอบด้วย

   ปี 2559   ปี 2558 

   บาท  บาท 

 ครุภัณฑ์ 123,101.07  139,808.71 

 ยานพาหนะ 371,507.85  673,428.09 

  รวม 494,608.92 813,236.80  

    

9. เงินรับฝาก ประกอบด้วย    

    ปี 2559 ปี 2558 

   บาท  บาท 

 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิก) 163,848,775.17  117,554,333.92 

 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น  999,000,000.00  448,000,000.00 

  รวม 1,162,848,775.17  565,554,333.92 

 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นมีดังนี้   

 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำากัด 80,000,000.00  80,000,000.00 

 สหกรณ์ออมทรัพย์การทำาสวนยาง จำากัด 110,000,000.00  80,000,000.00 

 สหกรณ์ออมทรัพย์สำานักงาน ก.พ. จำากัด  129,000,000.00  129,000,000.00 

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไลท์ออน

    อิเลคทรอนิคส์ จำากัด 0.00  19,000,000.00 

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำากัด 100,000,000.00  50,000,000.00 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัย

  ธรรมาธิราช จำากัด 50,000,000.00  40,000,000.00 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำากัด 100,000,000.00  50,000,000.00 

 สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำากัด 20,000,000.00  0.00 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำากัด 50,000,000.00  0.00 

 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ จำากัด 80,000,000.00  0.00 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำากัด 200,000,000.00  0.00 

 สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำากัด 10,000,000.00  0.00 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำากัด 70,000,000.00  0.00 

  รวม 999,000,000.00  448,000,000.00 
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10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

   ปี 2559  ปี 2558 

   บาท บาท

 เงินรอจ่ายคืน  655,016.22  215.00 

 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย 56,000.00  60,000.00 

 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ชสอ.ฯ ค้างจ่าย 0.00 14,666.92 

 ดอกเบี้ยเงินกู้ สอ.พนง.บริษัท การบินไทย 

  จำากัด ค้างจ่าย 0.00 1,516.03 

 ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษฯ ค้างจ่าย 13,498.13 234,498.91 

 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค้างจ่าย 0.00  6,217.13 

 ค่าล่วงเวลา ค้างจ่าย 0.00  29,700.00 

 ค่าเบี้ยประชุม ค้างจ่าย 30,800.00  33,200.00 

 ค่าโทรศัพท์ ค้างจ่าย 950.53 1,119.59 

 ค่าเบี้ยประกันผู้คำ้าและฌาปนกิจ 0.00 8,788.00 

 เงินรับชำาระหนี้แทนรอนำาส่ง 175,981.00 135,300.51 

 ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ เพิ่มพูนฯ ค้างจ่าย  2,439,990.35  135,263.58 

 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค้างจ่าย 0.00  7,000.00 

 เงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก 291,200.00  549,200.00 

 ดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อื่นค้างจ่าย 129,371.58  0.00 

 เงินรอตรวจสอบ  675,210.00  0.00 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  7,261.00  0.00 

  รวม  4,475,278.81  1,216,685.67 

       

11. เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย

   ปี 2559   ปี 2558 

   บาท   บาท 

 เงินกู้ยืม-ธนาคารออมสิน 30,000,000.00  130,000,000.00 

 เงินกู้ยืม-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด 138,000,000.00  0.00 

  รวม 168,000,000.00  130,000,000.00 

    

  เงนิกูย้มืธนาคารออมสิน วงเงนิกูยื้ม 130,000,000.00 บาท โดยออกเป็นต๋ัวสัญญาใช้เงินอัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 4.30 ต่อปี  โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการคำ้าประกัน    
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  เงินกู้ยืมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย วงเงินกู้ยืม 400,000,000.00 บาท อัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 4.30 ต่อปีชำาระเป็นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย  โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและ 

ผู้จัดการคำ้าประกัน     

     

12. เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย     

   ปี 2559 ปี 2558

   บาท บาท

   ถึงกำาหนดชำาระ ถึงกำาหนดชำาระ

 เงินกู้ยืม ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี

 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ  10,000,000.00   28,000,000.00   10,000,000.00  30,000,000.00 

 ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำากัด 0.00  0.00   19,516,436.76  67,712,550.88 

 ชสอ.แห่งประเทศไทย จำากัด 0.00   64,264,431.78   12,600,000.00  91,350,000.00 

 สอ.ม.มหิดล จำากัด 0.00  0.00  5,040,000.00   29,840,000.00 

 สอ.พนักงานการบินไทย จก. 0.00  0.00  9,150,000.00  0.00 

 สอ.กระทรวงมหาดไทย จก. 0.00  0.00  13,344,000.00  9,420,000.00 

 สอ.พระจอมเกล้าพระนครฯ 0.00  0.00  2,400,000.00  11,589,998.00 

  รวม 10,000,000.00   92,264,431.78   72,050,436.76   239,912,548.88 

     

  เงินกู้ยืมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สัญญาลงวันที่ 12 พฤศจิกายน  2556  

วงเงินกู้ยืม 50,000,000.00 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการ 

คำ้าประกัน     

  เงินกู้ยืมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด วงเงินกู้ยืม 240,000,000.00 บาท 

อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 4.95 ต่อปีชำาระเป็นรายเดอืนพร้อมดอกเบ้ีย โดยมคีณะกรรมการดำาเนนิการและ 

ผู้จัดการคำ้าประกัน     
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13.  ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ ประกอบด้วย

   ปี 2559   ปี 2558 

   บาท บาท

 ทุนสาธารณประโยชน์ 45,720.50 663,570.50 

 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 56,613.45 411,804.00 

 ทุนส่งเสริมการศึกษา 2,180.00 2,180.00 

 ทุนเพื่อการศึกษา พล.อ.อ.บรรจง ฯ 9,383.00  5,205.00 

 ทุนเพื่อการศึกษา พล.อ.ชูชาติ ฯ 564.00  564.00 

 ทุนพัฒนาสหกรณ์  904,608.00 604,608.00 

  รวม 1,019,068.95  1,687,931.50
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ระเบียบวาระที่ 4.2
เรื่อง พิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2559

ก�าไรสุทธิประจ�าปี

 ข้อ		29	การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบญัช	ี	ท่ีรับรองโดยท่ัวไปแล้ว		ปรากฏวา่สหกรณม์กี�าไรสทุธ	ิ	ใหจ้ดัสรรเปน็ทนุส�ารอง
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของก�าไรสทุธ	ิและเปน็คา่บ�ารงุสนันบิาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทยไมเ่กนิ
ร้อยละห้าของก�าไรสุทธิ	 	 แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก�าหนด
	 ก�าไรสุทธิประจ�าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น	 ที่ประชุมใหญ่อาจ
จะจัดสรรได้	ดังต่อไปนี้
	 (1)	 เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้วให้แก่สมาชิก	 แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก�าหนดใน
กฎกระทรวง	 โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา	 อนึ่ง	 ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตรา
เงนิปนัผลตาม	(4)		ออกจ่ายเป็นเงนิปันผลส�าหรบัปใีดดว้ยจ�านวนเงนิปนัผลทัง้สิน้ทีจ่า่ยส�าหรบั
ปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 ในการค�านวณเงินปันผลตามหุ้น	 ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ช�าระต่อสหกรณ์ภายในวันที่
ห้าของเดือน		มีระยะเวลาส�าหรับค�านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น	ส่วนหุ้นที่สมาชิกช�าระต่อ
สหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
	 (2)	 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท�าไว้กับสหกรณ์ในระหว่าง
ปี	เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด	มิให้ได้รับเงิน
เฉลี่ยคืนส�าหรับปีนั้น
	 (3)	เปน็เงนิโบนสัแกก่รรมการและเจา้หนา้ทีข่องสหกรณไ์มเ่กนิรอ้ยละสบิของก�าไรสทุธิ
	 (4)	เปน็ทนุรักษาระดับอตัราเงนิปนัผล			ไมเ่กนิรอ้ยละสองแหง่ทนุเรือนหุน้ของสหกรณ์
ตามทีม่อียูใ่นวนัส้ินปีนัน้		ทนุรักษาระดบัอตัราเงนิปนัผลนีจ้ะถอนไดโ้ดยมตแิหง่ทีป่ระชมุใหญ่			
เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น		ตาม	(1)
	 (5)	เปน็ทนุเพ่ือการศกึษาอบรมทางสหกรณ์ไมเ่กนิร้อยละสบิของก�าไรสทุธิตามระเบยีบ
ของสหกรณ์
	 (6)	เปน็ทนุสาธารณประโยชน์ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของก�าไรสทุธ	ิ	ตามระเบยีบของสหกรณ์
	 (7)	เป็นทุนสวัสดิการ	หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว		ไม่เกิน
ร้อยละสิบของก�าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
	 (8)	เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�านักงานหรือทุนอื่น	ๆ	เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
	 (9)	ก�าไรสุทธิส่วนที่เหลือ	(ถ้ามี)	ให้จัดสรรเป็นทุนส�ารองทั้งสิ้น
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ระเบียบวาระที่ 4.2
เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิ ประจำาปี 2559

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ข้อ 29 (1) – (9) การจัดสรรกำาไรสุทธิ

ประจำาปี 2559 คณะกรรมการดำาเนินการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรกำาไรสุทธิ ประจำาปี 2559 

ดังต่อไปนี้

รายการจัดสรรกำาไรสุทธิ ปี 2559 ปี 2558

ผลกำาไร 45,622,231.01 35,605,786.58

ร้อยละ จำานวนเงิน ร้อยละ จำานวนเงิน

1. กำาไรสุทธิ 100 45,622,231.01 100 35,605,786.58

2. ทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของกำาไรสุทธิ

(ตามข้อบังคับข้อ29)

10.109 4,612,122.01 10.007
3,563,030.58

3. ค่าบำารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 5 

ของกำาไรสุทธิแต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ตามข้อบังคับข้อ29)
0.022 10,000.00 0.028 10,000.00

4. เงินปันผลร้อยละ 6.25 (ปี 2558 ร้อยละ6.20)

แห่งค่าหุ้นที่ชำาระแล้วของสมาชิก(ตามข้อบังคับข้อ29 (1)
49.172 22,433,526.00 51.874 18,470,098.00

5. เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 12.00 (ปี 2558 ร้อยละ 11.75)
ของดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกผู้กู้จ่ายแก่สหกรณ์
ทั้งปี (ตามข้อบังคับข้อ29 (2)

29.268 13,352,833.00 27.770 9,887,756.00

6. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
กำาไรสุทธิ (ตามข้อบังคับข้อ29 (3)
                                      - กรรมการดำาเนินการ
                                      - เจ้าหน้าที่

2.576

1.400

1,175,000.00

638,750.00

3.117

1.755

1,110,000.00

625,000.00
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น (ตาม
ข้อบังคับข้อ 29 (4))

1.096 500,000.00 - -

8. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ10 
ของกำาไรสุทธิ (ตามข้อบังคับข้อ29 (5))

0.658 300,000.00 0.281 100,000.00

9. ทุนสาธารณประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 10 ของ

กำาไรสุทธิ (ตามข้อบังคับข้อ29 (6))
3.288 1,500,000.00 2.640 940,000.00

10. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว 

ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ (ตามข้อบังคับข้อ29 (7))
1.315 600,000.00 1.685 600,000.00

11. ทุนพัฒนาสหกรณ์ฯ (ตามข้อบังคับ ข้อ 29 (8) 1.096 500,000.00 0.843 300,000.00

หมายเหตุ : กำาไรสทุธปิระจำาปีของสหกรณ์ซึง่คณะกรรมการดำาเนนิการเสนอแนะให้ทีป่ระชมุใหญ่จดัสรรตาม

ข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 29 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาเห็นว่ารายการใดไม่เหมาะสมหรือตัดให้น้อยลงก็ดี ยอด

เงินดังกล่าวจะจัดสรรเป็นทุนสำารองทั้งสิ้น

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



• รายงานกิจการประจ�าปี 2559080

การจัดสรรกำาไรสุทธิ ประจำาปี 2559 ตามที่เสนอจะมีผล ดังนี้

1)  เป็นของสมาชิก ร้อยละ 78.440 

     1.1  เงินปันผล  (6.25%) ร้อยละ 49.172 22,433,526.00  บาท

     1.2  เงินเฉลี่ยคืน (12.00 %) ร้อยละ 29.268   13,352,833.00  บาท

   รวม 35,786,359.00  บาท  

 

2)  เงินผลประโยชน์แก่สมาชิก ร้อยละ 17.562 ของกำาไรสุทธิ คือ 

     2.1  ทุนสำารองร้อยละ 10.109      4,612,122.01  บาท

     2.2  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ร้อยละ 1.096 500,000.00  บาท

     2.3  ทุนสาธารณประโยชน์  ร้อยละ 3.288  1,500,000.00  บาท

     2.4  ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวร้อยละ 1.315 600,000.00  บาท

 2.5  ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ร้อยละ 0.658 300,000.00  บาท

 2.6  ทุนพัฒนาสหกรณ์ฯ ร้อยละ 1.096  500,000.00  บาท

            รวม  8,009,335.12  บาท

 

3)  เงินของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 3.976 ของกำาไรสุทธิ คือ 1,813,750.00  บาท

4)  เป็นเงินของสันนิบาตสหกรณ์ ร้อยละ 0.022 ของกำาไรสุทธิ คือ 10,000.00  บาท

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,622,231.01  บาท
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ระเบียบวาระที่ 4.3

เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนดำาเนินงาน,ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำาปี  2560 

   

 สหกรณอ์อมทรพัยส์ือ่สารทหาร จำากดั ไดจ้ดัทำาแผนดำาเนินงาน,ประมาณการรายไดแ้ละประมาณ

การรายจ่าย ประจำาปี 2560 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด พ.ศ.2544 ข้อ 94 

(11) เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ดังนี้  

 

แผนดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ 2560

1. แผนรายได้    

 1.1  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้สินเชื่อทุกประเภท 

  -  ให้สินเชื่อทุกประเภทเพิ่มขึ้น 1.14 เท่า ของ ปี 2559 รวมให้สินเชื่อในปี 2560 จำานวน 

800 ล้านบาทโดยมีหลักประกันที่มั่นคง  

 1.2  แผนงานเพิ่มช่องทางและเพิ่มรายได้จากการฝากเงินและลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542    

           -  แผนฝากเงนิกบัสหกรณอ์ืน่และลงทนุปี 2560 เป็นเงิน 100 ลา้นบาท เพือ่เตรยีมสภาพ

คล่องอันนำาไปสู่การพิจารณาลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกในอนาคต  

      

2. แผนการออม    

 2.1  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและสหกรณ์อื่นมีการออมทุกประเภทเพ่ิมขึ้น 1.16 เท่า 

ของ ปี 2559 รวมมีเงินออมในปี 2560เพิ่มขึ้นจำานวน 500 ล้านบาท  

 2.2  สง่เสรมิประชาสมัพนัธ์ใหส้มาชกิซือ้หุน้เพิม่ตามชัน้เงนิเดอืนรวมถงึเพิม่ตามระเบยีบเมือ่ขอ

กู้เงินและซื้อหุ้นเพิ่มตามสมัครใจ รวมมีหุ้นเพิ่มเพิ่มขึ้น 1.33 เท่า ของ ปี 2559 รวมปี 2560 จำานวน 

40 ล้านบาท    

3. แผนงานพัฒนาบุคคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ สวัสดิการ และการประชาสัมพันธ์ 

 3.1  แผนการพัฒนาบุคลากร  

  1)  โครงการจัดอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก  

  2)  โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น  

 3.2  แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  

            1) พัฒนาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์พิมพ์รายงาน 

            2) พัฒนาระบบโปรแกรมงานสหกรณ์  

            3) พัฒนาสำานักงานสหกรณ ์  

            4) ปรับปรุงข้อมูลงานทะเบียนสมาชิก  



• รายงานกิจการประจ�าปี 2559082

รายการ เหตุผลและความจำาเป็น

      3.3 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์  

          1)  ด้านเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์  

          2)   โครงการประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนขา้ราชการบรรจใุหมร่วมถงึขา้ราชสงักดักรมการสือ่สาร

ทหาร ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นสมัครหรือโอนมาเป็นสมาชิกของสหกรณ์  

4. แผนการให้ความร่วมมือระหว่างสหกรณ ์  

 4.1  ระดับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ  

     4.2  ระดับภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์บางเขน  

     4.3  ระดับสหกรณ์ออมทรัพย์เขตพื้นที่ 2 กทม.  

 4.4  ระดับเครือข่ายชมรมสหกรณ์ภูมิภาค

5. ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจำาปีงบประมาณ 2560  

  
 ปี 2558 ปี 2559

 ประมาณการ รับ -จ่าย จริง  ขอตั้งงบฯ 

รายได้    

ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้  92,000,000.00   112,060,463.17   126,000,000.00  

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก  270,000.00   1,791,785.50   1,000,000.00  -  นำาเงินคงเหลือประจำาเดือนไปฝาก 

      สหกรณ์อื่น

ผลตอบแทนจากการลงทุน 425,000.00  596,345.75   590,000.00  -  ผลตอบแทนลงทุนถือหุ้น ชสอ.ฯ 

      และชนสท.ฯ 16,750,000.-บาท     

     -  ผลตอบแทนในการนำาสภาพคล่อง 

      รายเดือน ฝากระยะสั้น ชสอ.และ 

      อื่นๆ     

บวก รายได้อื่นๆ    

เงินเฉลี่ยคืน  270,000.00   396,709.16   300,000.00  เงินเฉลี่ยคืนจากเงินกู้ ชสอ.ฯ และ  

     ช.น.ส.ท.ฯ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและโอนย้าย  2,500.00   5,600.00   2,500.00  -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 x 50 =  

      2,500

รายได้เบ็ดเตล็ด 38,000.00  18,220.51   38,000.00  

รวมรายได้  93,005,500.00   114,869,124.09   127,930,500.00  
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 ปี 2558 ปี 2559

 ประมาณการ รับ -จ่าย จริง  ขอตั้งงบฯ 
รายการ เหตุผลและความจำาเป็น

ค่าใช้จ่าย    

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก  4,700,000.00   8,639,245.34   8,500,000.00  -  ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทถัวเฉลี่ย  

  จากสมาชิก       4.25%

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจาก  18,500,000.00   36,090,282.96   50,000,000.00  - ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างสหกรณ์ถัว 

  สหกรณ์อื่น       เฉลี่ย 4.25%

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น  6,100,000.00   8,773,198.01   4,500,000.00  - ดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ออมสิน, ชสอ.

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว  18,000,000.00   11,449,630.91   10,000,000.00  - ดอกเบี้ยเงินกู้  ชสอ.

รวมดอกเบี้ยจ่าย  47,300,000.00   64,952,357.22   73,000,000.00  

ค่าใช้จ่ายบริหาร 7,862,740.00 4,294,535.86  9,042,760.00  - ประมาณการรายจ่าย+ประมาณการ

รายจ่ายทางบัญชี

(รายละเอียดตาม 8 และ 9)    

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  55,162,740.00   69,246,893.08   82,042,760.00  

       

ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย 45,887,740.00 บาท 

 1. รายจ่ายดอกเบี้ยปี 59 สูงกว่าประมาณการ 17,652,357.22 บาท (เนื่องจากมีการจ่าย 

ดอกเบี้ยเงินกู้และเงินรับฝากเพื่อหมุนเวียนให้สมาชิกกู้มากขึ้น)  

 2. ค่าใช้จ่ายบริหารประจำาปี 59 ต่ำากว่าประมาณการ 3,568,204.14 บาท  

 3. ประมาณรายรับปี 60 เพิ่มขึ้น (เนื่องจากมีเงินที่ให้สมาชิกกู้คงเหลือและจะมีเพิ่มขึ้น 

ระหว่างปีอีก)    
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6. ประมาณการรายจ่ายจำาแนกตามหมวดรายจ่าย     

 ลำาดับ รายการหมวดรายจ่าย
 ปี 2559  ปี 2560 

เหตุผลและความจำาเป็น
   ขอตั้งงบฯ รับ -จ่าย จริง  ขอตั้งงบฯ 

 1 หมวดเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ    

  1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 326,040.00 295,230.00 339,480.00 1)  สำาหรับอัตราเดิม 1 อัตรา  

      จนท. รับ-ฝาก เดือนละ 

      14,480.-บาท ตามตาราง 

      บัญชีเงินเดือนที่กำาหนดใน 

      ระเบียบฯ รวมทั้งปีเป็นเงิน  

      173,760 บาท

      2)  สำาหรับอัตราเดิม 1 อัตรา  

      จนท.การประกันและ 

      สวัสดิการฯ เดือนละ 

      13,810.-บาท ตามตาราง 

      บัญชีเงินเดือนที่กำาหนด 

      ในระเบียบฯ รวมทั้งป ี

      เป็นเงิน 165,720 บาท 

  1.2 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 0.00 0.00 158,080.00 - จ้างเพิ่ม จนท. รับ - ฝาก  

      เพิ่ม 1 อัตรา รองรับการรับ 

      ฝากเงินที่จะมีเพิ่มขึ้น คุณวุฒิ   

      ไม่น้อยกว่า ปวส. การเงิน,

      การบัญชี, เศรษฐศาสตร์  

      อัตราเดือนละ 13,170 บาท

  1.3 เงินเงินปรับเพิ่ม 17,000.00 0.00 25,500.00 - สำาหรับไว้เลื่อนชั้นเงินเดือน 

      และปรับเงินเดือนตามบัญชี

      เงนิเดอืนตามกฏหมายแรงงาน 

      ประมาณ 5% 

  1.4 เงินสมทบประกันสังคม 17,000.00 14,930.32 25,500.00 - ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน 

      ร้อยละ5 ของอัตราจ้าง

  1.5 ค่าเครื่องแต่งกายพนักงาน 6,000.00 6,000.00 6,000.00 - ค่าเครื่องแบบพนักงาน

      สหกรณ์ฯ 2 คน

  1.6 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ 36,000.00 35,650.00 45,000.00 - ค่าล่วงวลา จนท.ปิดบัญชี

      ประจำาปี หรือมีงานจำาเป็น

      เร่งด่วน

  1.7 ค่าตอบแทน จนท.ฯ 24,000.00 24,000.00 24,000.00 -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่

      แม่บ้านดูแลสำานักงานเดือน

      ละ 2,000 บาท

  รวมหมวดเงนิเดอืนค่าจ้างและสวสัดกิาร 426,040.00 375,810.32 623,560.00 
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 ลำาดับ รายการหมวดรายจ่าย
 ปี 2559  ปี 2560 

เหตุผลและความจำาเป็น
   ขอตั้งงบฯ รับ -จ่าย จริง  ขอตั้งงบฯ 

 2 หมวดค่าตอบแทน    

  2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ,ที่ปรึกษา 433,000.00 370,300.00 610,500.00 1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

      ดำาเนินการ,ที่ปรึกษาและ  

      จนท.ฯ เดือนละ 1 ครั้ง และ 

      เจ้าหน้าที่ และประชุมตาม 

      ภาระกิจที่จำาเป็นอีก 3 ครั้ง  

      รวม 15 ครัง้ๆ ละ 15,500 บาท

      รวมท้ังปีเป็นเงิน 232,500 บาท, 

      ประชุมคณะกรรมการอำานวย,  

      คณะกรรมการ

      2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

      อำานวยการและ จนท. เดือน 

      ละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้งๆ ละ  

      6,500 บาท รวม 78,000 บาท

      3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

      เงินกู้และ จนท. เดือนละ 3  

      ครั้ง รวม 36 ครั้งๆ ละ  

      5,200 บาท รวม 187,200 บาท

      4) เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

      ศึกษาประชาสัมพันธ์และ  

      จนท. เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12  

      ครั้งๆ ละ 9,400 บาท รวม  

      112,800 บาท

  2.2 เงินสมมนาคุณผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ 1,180,000.00 705,000.00 1,010,000.00 จ่ายเป็นเงินสมมนาคุณให้กับ 

      บุคคลที่มาปฏิบัติงานที ่

      สหกรณ์จำานวน 10 คน

       ซึ่งเป็นทั้งข้าราชการบำานาญ 

      และปกติโดยอิงจำานวน'ตาม 

      สวัสดิการอื่น หรือเบี้ยงเลี้ยง 

      ข้าราชการที่ประจำาสถานี 

      ตจว. และเป็นไปตามระเบียบ 

      สหกรณ์ฯ ปรับเพิ่มคนละ  

      1 ขั้น ตามตารางที่แนบท้าย 

      ระเบียบฯ ตาม ผนวก ก

  2.5 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 เป็นค่าตอบแทนรายเดือนให ้

      แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ

  2.6 ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี 70,000.00 56,000.00 70,000.00 เป็นค่าตอบแทนรายเดือนให ้

      แก่ผู้แก่ผู้สอบบัญชี
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 ลำาดับ รายการหมวดรายจ่าย
 ปี 2559  ปี 2560 

เหตุผลและความจำาเป็น
   ขอตั้งงบฯ รับ -จ่าย จริง  ขอตั้งงบฯ 

  2.7 ค่าตอบแทนอื่นๆ 15,000.00 6,750.00 15,000.00 - ตอบแทนค่าบำารุงรักษา 

      เครื่องปรับอากาศ,กำาลังพล 

      ตัดหญ้า, นักศึกษาฝึกงาน

  รวมหมวดค่าตอบแทน 1,758,000.00 1,198,050.00 1,765,500.00 

 3 หมวดค่ารับรอง    

  3.1 ค่าเลี้ยงรับรอง 70,000.00 70,000.00 120,000.00 - ค่ารับรองทั่วไป (ประชุม 

      กรรมการ, อื่นๆ, ต้อนรับแขก 

      เยี่ยมชม)

  รวมหมวดค่ารับรอง 70,000.00 70,000.00 120,000.00 

 4 หมวดค่าวัสดุ    

  4.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 95,000.00 54,592.14 120,000.00 - กระดาษ,กระดาษต่อเนื่อง,  

      สมุดคู่ฝาก,เครื่องเขียนและ

      แบบพิมพ์ต่าง ๆ, เอกสาร 

      ประชาสัมพันธ์, คู่มือกรรมการ  

      ฯลฯ 

  4.2 ของใช้สำานักงาน 110,000.00 91,750.00 150,000.00 - ค่าวสัดุของใช้สำานกังานทัว่ไป,  

      อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์,

      ผ้าหมึก,ตลับหมึกปริ้นเตอร ์

      และอื่นๆ

  รวมหมวดค่าวัสดุ 205,000.00 146,342.14 270,000.00 

 5 หมวดค่าใช้สอย    

  5.1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 450,000.00 213,135.00 450,000.00 - สำาหรับคณะกรรมการและ 

  (เบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าลงทะเบียน     เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมอบรม 

  และพาหนะ)    สัมมนาเพิ่มพูนความรู้

       ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ 

      เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร 

      งานสหกรณ์, หลักสูตร 

      กรรมการใหม่ ฯลฯ

  5.2 ค่าสัมมนาสมาชิก 400,000.00 400,000.00 500,000.00 - สำาหรับสหกรณ์จัดสัมมนา 

      เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

      ในระบบสหกรณ์ให้กับสมาชิก 

      ในและนอกสถานที่ประจำา 

      ปี2560

  5.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 5,000.00 1,500.00 5,000.00 - เพื่อจ่ายในการซ่อม 

      คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์

      สำานักงาน
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 ลำาดับ รายการหมวดรายจ่าย
 ปี 2559  ปี 2560 

เหตุผลและความจำาเป็น
   ขอตั้งงบฯ รับ -จ่าย จริง  ขอตั้งงบฯ 

  5.4 เงินสมทบอุดหนุนกองทุนพัฒนาและ 0.00 0.00 30,000.00 จ่ายเพื่อสมทบเงินอุดหนุน 
  เผยแพร่โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ    กองทุนพัฒนาและเผยแพร ่
  สอ.สงขลานครินทร์ จำากัด    โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯ 
      ของ สอ.สงขลานครินทร์  
      จำากัด ฐานะเจ้าของโปรแกรม 
      ปีที ่2 ตามข้อตกลงความร่วมมอื 
      ให้ใช้และติดตั้งระบบโปรแกรม 
      สหกรณ์ระหว่าง สอ.สส.ทหาร 
      กับ สอ.มอ. ตาม ผนวก ข
  5.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อแก้ไข 0.00 0.00 40,000.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อ 
  ปัญหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์    แก้ไขปัญหาโปรแกรมระบบ 
      งานสหกรณ์ของ จนท.สอ.มอ.  
      เพือ่ให้ใช้งานได้ภายใน 72 ชม. 
      หากเกิดปัญหา ผนวก ข
  5.6 เงินสมทบอุดหนุนกองทุนพัฒนาและ 0.00 0.00 55,000.00 จ่ายเพื่อสมทบเงินอุดหนุน 
  เผยแพร่โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ    กองทุนพัฒนาและเผยแพร ่
  สอ.สงขลานครินทร์ จำากัด    โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯ  
      ของ สอ.สงขลานครินทร์  
      จำากัด กรณีเชื่อมต่อใช้ระบบ  
      ATM ฐานะเจ้าของโปรแกรม
      ชำาระเป็นรายปีๆ ละ 35,000 บาท  
      ตามข้อตกลงความร่วมมือฯ   
      รวมถึงค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อระบบ  
      ATM ในการติดตั้งและอบรม 
      การใช้ระบบ ATM ครั้งแรก 
      ประมาณ 20,000 บาท ผนวก ค
  5.7 ค่าเช่าเครอืข่าย MPLS ความเรว็ขัน้ตำา่ 0.00 0.00 48,000.00 ค่าเช่าเครือข่าย MPLS  
      ความเร็วขั้นตำ่า 256Kbps  
      (พร้อม Router  เดือนละ  
      4,000) 256Kbps ตาม ผนวก ค
  5.8 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายใช้ระบบ ATM 0.00 0.00 350,000.00 ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบ  
  ของธนาคารธนชาตโดยผ่านโปรแกรม     ATM ของธนาคารธนชาต 
  ระบบงานสหกรณ์ของ สอ.มอ. แบบ    เหมาจ่ายรายปีเพื่อสมาชิก 
  Real-time     ทั้งหมดไม่ต้องเสียค่า 
      ธรรมเนียมในการใช้บริการ 
      ครั้งละ 10 บาท (คำานวณจาก
        1,750 คน x 200 บาท)  
      ซึ่งสมาชิกสามารถถอนเงินกู ้
      ฉุกเฉินหรือถอนเงินจากบัญช ี
      เงินฝากของตนเองที่มีกับ 

      สหกรณ์ได้ ตาม ผนวก ง
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 ลำาดับ รายการหมวดรายจ่าย
 ปี 2559  ปี 2560 

เหตุผลและความจำาเป็น
   ขอตั้งงบฯ รับ -จ่าย จริง  ขอตั้งงบฯ 

  5.9 ค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลเวปไซต์ 2,000.00 0.00 10,000.00 - ค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลและ

  สหกรณ์ฯและระบบสอบถามข้อมูล    ค่าจดทะเบียนชื่อเวปไซต์

  สมาชิก    สหกรณ์ฯ และใช้กับระบบ 

      สอบถามข้อมูลส่วนตัว 

      ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าระบบ 

      เพื่อตรวจสอบข้อมูลหุ้นหนี ้

      ส่วนตัวได้โดยใช้หมายเลข 

      สมาชิกและขอรหัสผ่านจาก 

      สหกรณ์เพื่อเข้าดูข้อมูลตนเอง

  5.10 ค่าดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์ฯ 15,000.00 12,000.00 - - ค่าดูแลระบบโปรแกรม

      สหกรณ์ฯโดยบริษัทเอกชน 

      (ยกเลิกใช้งาน)

  5.11 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 35,000.00 35,000.00 50,000.00 - บริการถ่ายเอกสารให้กับ 

      สมาชิกและเอกสารด้านธุรการ

  5.12 ค่านำ้ามันเชื้อเพลิง 25,000.00 25,000.00 36,000.00 - ค่าพาหนะเจ้าหน้าท่ีปฏบิตังิาน 

      นอกสถานที่, ค่าเชื้อเพลิง 

      รถยนต์ตู้, ค่าเชื้อเพลิงรถ 

      จักรยานยนต์ของสหกรณ์

  5.13 ค่าเบีย้ประกนั,ค่าต่อภาษรีถยนต์ตู,้ 40,000.00 40,000.00 60,000.00 ค่าเบี้ยประกัน, ค่าภาษี, 

  จยย.ฯ ประจำาปีและปรนนิบัติบำารุง    ค่าตรวจสภาพและเปลี่ยนหรือ 

      ซ่อมอะไหล่ตามวงรอบ 

  5.14 ค่าพัฒนาหน่วยงาน 20,000.00 0.00 20,000.00 - สำาหรับเพื่อการพัฒนา 

      หน่วยงานในสังกัด สส.ทหาร 

      และสหกรณ์

  5.15 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 80,000.00 80,000.00 100,000.00 - ค่าใช่จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ไม่อยู ่

      ในรายการข้างต้น เช่น 

      ค่าไปรษณีย์, ค่าบริการเช็ค

      ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,  

      วารสาร, เอกสาร และคู่มือ 

      สมาชิกและอื่นๆ

  5.16 ค่าเครื่องแต่งกายกรรมการฯ 25,000.00 13,300.00 80,000.00 - ค่าตัดชุดสูทสากลให ้

  และจนท.    กรรมการและเจ้าหน้าที่ปีเว้นปี

  รวมหมวดค่าใช้สอย 1,097,000.00 819,935.00 1,834,000.00 

 6 ค่าใช้จ่ายทั่วไป    

  6.1 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ประจำาปี 1,500,000.00 1,190,061.00 1,600,000.00 - เบี้ยประชุมสมาชิก, อาหาร 

  และค่าใช้จ่ายสรรหาคณะกรรมการฯ,     เครื่องดื่ม, จับรางวัล, ค่า 

      ตอบแทน กกตฯ, อนุ กกต.ฯ  
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 ลำาดับ รายการหมวดรายจ่าย
 ปี 2559  ปี 2560 

เหตุผลและความจำาเป็น
   ขอตั้งงบฯ รับ -จ่าย จริง  ขอตั้งงบฯ 

      ค่าอุปกรณ์, ค่าตอบแทน 

      เจ้าหน้าทีด่ำาเนนิการจัดประชุม 

      ใหญ่ (ลงทะเบียน, ดำาเนินการ 

      เลือกตั้ง, สถานที่, เครื่องเสียง,  

      เครื่องฉายภาพ,) ค่าใช้จ่าย

      ประชุมวิสามัญ

  6.2 เงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 - ตามระเบียบฯว่าด้วยกองทุน 

  เพื่อการสงเคราะห์เมื่อสมาชิก    สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห ์

      สมาชิก พ.ศ.2557  เพื่อจ่าย 

      ให้สมาชิกตามระเบียบฯ กรณ ี

      สมาชกิเสยีชวิีต, เพือ่สวสัดกิาร 

      รักษาพยาบาล, เพื่อสวัสดิการ 

      การเกษียณราชการ

  รวมค่าใช้จ่ายทั่วไป 3,500,000.00 1,190,061.00 3,600,000.00 

 7 หมวดค่าสาธารณูปโภค    

  7.1 ค่านำ้าประปา 6,000.00 2,556.20 6,000.00 - ค่านำ้าประปาสำานักงาน 

      12 เดือน

  7.2 ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์พร้อมค่าบริการ 24,000.00 12,237.39 24,000.00 - ใช้ส่งแฟกซ์และติดต่อ 

      สมาชิก, คณะกรรมการ

  รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 30,000.00 14,793.59 30,000.00 

 8 หมวดค่าครุภัณฑ์สำานักงาน    

  8.1 จัดซื้อพร้อมติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์  150,000.00  0.00  60,000.00  - พัฒนาโปรแกรมระบบงาน 

      สหกรณ์ของ สอ.มอ.เพิ่มเติม 

      เพื่อให้ใช้งานร่วมกับระบบ 

      เรียกเก็บ, ระบบฌาปณกิจ,  

      ระบบประกันชีวิตและระบบ 

      ประกันผู้คำ้าประกัน 

  8.2 จัดซื้อ SERVER และอุปกรณ์ 0.00 0.00  65,000.00  - จัดซื้อเครื่อง SERVER 1 ชุด  

  ป้องกัน เพื่อใช้กับระบบ ATM    ราคา 35,000 บาท, เครื่อง  

      UPS  ราคา 5,000 บาท

      พร้อมอุปกรณ์เสริม Firewall  

      ราคา 25,000 บาท ตาม  

      ผนวก ค

  8.3 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  60,000.00  0.00  40,000.00  - คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อม 

  และอุปกรณ์ฯ    อุปกรณ์ 1 ชุด ทดแทนรองรับ 

      ระบบรับฝากพร้อม printer  

      passbook
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 ลำาดับ รายการหมวดรายจ่าย
 ปี 2559  ปี 2560 

เหตุผลและความจำาเป็น
   ขอตั้งงบฯ รับ -จ่าย จริง  ขอตั้งงบฯ 

7.  ประมาณการค่าใช้จ่ายทางบัญชีปีงบประมาณ 2560     

 ลำาดับ รายการหมวดรายจ่าย
 ปี 2559  ปี 2560 

เหตุผลและความจำาเป็น
   ขอตั้งงบฯ รับ -จ่าย จริง  ขอตั้งงบฯ  

 * 1.ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) 380,000.00 369,087.88 380,000.00 - ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
      สำานักงานฯ
 * 2 ค่าโปรแกรมคอมฯ ตัดจ่าย 32,000.00  58,647.20  60,000.00 - ค่าตัดโปรแกรมระบบ 
      สหกรณ์ฯ
  4.12 ค่าประกันอัคคีภัยสำานักงาน (5 ปี) 4,700.00 4,606.56 4,700.00 - ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและ 
      ภัยพิบัติสำานักงานสหกรณ์

  รวม 416,700.00 432,341.64 444,700.00 

   รวมรายจ่าย+ค่าใช้จ่าย 7,852,740.00 4,294,535.86 9,042,760.00    

หมายเหตุ :   1. งบประมาณทั้งหมด ขออนุมัติให้ถัวจ่ายได้ ยกเว้นหมวดค่าครุภัณฑ์สำานักงาน  
 2. กรณีขึ้นปีงบประมาณใหม่ ขออนุมัติใช้จ่าย 10% ของงบดำาเนินการปีงบประมาณเดิม 

  เพื่อให้งานประจำาดำาเนินต่อเนื่อง    

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

     

  8.4 คุรุภัณฑ์สำานักงานเพิ่มเติม  40,000.00  0.00  40,000.00  - ของใช้สำานักงานเพิ่มเติม 
      โต๊ะเก้าอี้ขยายสำานักงานเพื่อ 
      ให้เพียงพอแก่การให้บริการ 
      สมาชิกและมีรูปแบบที่ทันสมัย 
      มากขึ้น
  8.5 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แค่ร์ยาว 0.00 0.00  35,000.00  เครื่อง printer สำาหรับใช้พิมพ ์
      หุ้นหนี้คงเหลือประจำาเดือน 
      ทดแทนเครื่องเดิมชำารุด

  รวมหมวดค่าครุภัณฑ์สำานักงาน 250,000.00 0.00 205,000.00 

 9 งบสำารอง 100,000.00  150,000.00 - เพื่อใช้ในกรณีอาจมีเงิน 
      หมวดใดหมวดหนึ่งต้องใช้จ่าย 
      ไปเกินกว่างบประมาณการ
  - ค่าตอบแทนลูกจ้างรายวัน  12,870.00 0.00 ซึ่งตั้งไว้ด้วยเหตุสุดวิสัยเพื่อ 
  - ค่ารับรอง  9,926.50 0.00 ให้การดำาเนินงานของสหกรณ ์
  - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  7,691.28 0.00 เป็นไปด้วยดีสมความมุ่งหมาย 
  - ค่าเบ้ียประกันรถยนต์และปรนนบิตับิำารงุ  8,658.39 0.00 ซึ่งต้องได้รับความเหน็ชอบจาก 
  - ค่านำ้ามันเชื้อเพลิง  270.00 0.00 คณะกรรมการฯ
  - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  7,786.00 0.00 
   100,000.00 47,202.17 150,000.00 

  รวมรายจ่าย 7,436,040.00 3,862,194.22 8,598,060.00
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ระเบียบวาระที่ 4.4
เรื่อง การก�าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม 

ประจ�าปี 2559

………………………………………

ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
การกู้ยืมเงินหรือการค�้าประกัน

 ข้อ 18 วงเงินกูย้มืหรอืการค�า้ประกนั ทีป่ระชมุใหญ่อาจก�าหนด
วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ�าเป็นและ
สมควรแก่การด�าเนินงาน วงเงินซึ่งก�าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยัง
มไิด้ให้ความเหน็ชอบวงเงินกูย้มืหรอืการค�า้ประกนัส�าหรบัปีใด กใ็ห้
ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปีก่อน
 ข้อ 19 การกู้ยืมเงินหรือการค�้าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน   
หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด 
ส�าหรบัใช้เป็นทนุด�าเนนิงานตามวตัถปุระสงค์ได้ตามท่ีคณะกรรมการ 
ด�าเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการ
ค�้าประกันประจ�าปีตามข้อ 18
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94 • รายงานกิจการประจ�าปี 2559

สำาเนา
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์

เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำาประกันของสหกรณ์

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

 อาศัยอำานาจตามมาตรา 16(8)  ความว่า  ออกระเบียบหรือคำาสั่ง  เพื่อให้มีการปฏิบัติตาม    
พระราชบัญญัตินี้  และเพื่อประโยชน์ในการดำาเนินกิจการของสหกรณ์  ประกอบมาตรา 47  ความว่า 
การกู้ยืมเงิน  หรือการคำ้าประกันของสหกรณ์จะต้องจำากัดอยู่ภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็น
ชอบตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542  เพื่อให้การพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความ
เหน็ชอบวงเงินการกู้ยมืเงนิหรอืการคำา้ประกันของสหกรณ์มีความชัดเจนและครอบคลุมถึงสหกรณ์ทีจ่ด
ทะเบียนใหม่  นายทะเบียน สหกรณ์จึงขอยกเลิกประกาศ นายทะเบียนสหกรณ์  เรื่อง หลักการและ 
เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือคำ้าประกันของสหกรณ์ ซึ่งประกาศ ณ วันท่ี  
4 มีนาคม 2548 และให้ใช้หลกัเกณฑ์การพจิารณาให้ความเห็นชอบวงเงนิการกูย้มืเงนิหรอืการคำา้ประกนั 
ของสหกรณ์  ดังนี้
 1.  ในประกาศฉบับนี้ คำาว่า “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ที่ยื่นคำาขอความเห็นชอบกำาหนด 
วงเงินการกู้ยืมเงินหรือการคำ้าประกันของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ และคำาว่า “สมาชิก”   
หมายถงึ สมาชกิของสหกรณ์ (ไม่รวมสมาชกิสมทบ)  ทีย่ืน่ขอความเหน็ชอบกำาหนดวงเงนิการกู้ยมืเงนิ
หรือการคำ้าประกันของสหกรณ์
 2.  จำาแนกประเภทสหกรณ์ในการพิจารณาเป็น 3 กลุ่ม  คือ
  1)  ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
  2)  ประเภทสหกรณ์ร้านค้า
  3)  ประเภทสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นคิม สหกรณ์บรกิาร และสหกรณ์
ประเภทอื่นที่กฎหมายกำาหนดขึ้นใหม่
 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการคำ้าประกันของสหกรณ์
  3.1  หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไป
          3.1.1  พจิารณาจากทนุเรอืนหุน้ทีช่ำาระเต็มมลูค่าแล้วรวมกับทนุสำารองของสหกรณ์
ตามงบทดลอง  ณ  วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่
          3.1.2 กำาหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคำานวณวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการคำ้าประกัน 
ของสหกรณ์  แยกตามประเภทของสหกรณ์  ดังนี้
    1)  ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำารองของสหกรณ์

ถือใช้วงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ำาประกันของสหกรณ์  

เป็นจำานวน…………เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับ

ทุนสำารองของสหกรณ์

ไม่เกิน 200 ล้านบาท
เกิน 200 ล้านบาท  ถึง 300 ล้านบาท
เกิน 300 ล้านบาท  ถึง 400 ล้านบาท
เกิน 400 ล้านบาท  ถึง 500 ล้านบาท
เกิน 500 ล้านบาท  ถึง 600 ล้านบาท
เกิน 600 ล้านบาท

1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
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    2) ประเภทสหกรณ์ร้านค้า  ถือใช้วงเงินการกู้ยืมเงินหรือการ คำ้าประกันของ

สหกรณ์ไม่เกิน 10 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำารองของสหกรณ์

     3)  ประเภทสหกรณ์การเกษตร ประเภทสหกรณ์ประมง ประเภทสหกรณ์นคิม 

ประเภทสหกรณ์บริการ และสหกรณ์ประเภทอื่นที่กฎหมายกำาหนดขึ้นใหม่ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมเงิน 

หรือการคำ้าประกันของสหกรณ์ไม่เกิน 5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำารองของสหกรณ์

  3.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ที่ขอความเห็นชอบกำาหนดวงเงินการกู้ยืมเงินหรือ

การคำ้าประกันของสหกรณ์มากกว่าที่กำาหนดตามหลักเกณฑ์การพิจารณาท่ัวไปข้อ 3.1 พิจารณาจาก

ความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก  ดังนี้

          3.2.1  จำานวนสมาชิกท่ีมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการรวมแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์

         3.2.2 มูลค่าเงินรวมทั้งหมดของสมาชิกสหกรณ์แต่ละคนที่มีความประสงค์เข้าร่วม

โครงการต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการคำ้าประกันของสหกรณ์ที่เสนอขอ

ความเห็นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์

 4.  วธิปีฏบิตั ิ ให้สหกรณ์นำาเสนอวาระการกำาหนดวงเงนิการกู้ยมืเงนิหรือการคำา้ประกัน ของ 

สหกรณ์ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา  และต้องมีมติให้ความเห็นชอบกำาหนดวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการ

คำ้าประกันของสหกรณ์  และให้ยื่นเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์  ภายใน 30 วันนับแต่วันประชุมใหญ่

เสร็จสิ้นลง

 5.  เอกสาร และหลกัฐานประกอบการยืน่คำาขอความเหน็ชอบกำาหนดวงเงินการกู้ยืมเงินหรือ

การคำ้าประกันของสหกรณ์  มีดังนี้

  5.1 หนังสือขอความเห็นชอบกำาหนดวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการคำ้าประกันของ สหกรณ์

ที่เสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์

  5.2  สำาเนารายงานการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ทีมี่มติให้ความเหน็ชอบกำาหนดวงเงินการ

กู้ยืมเงินหรือการคำ้าประกันของสหกรณ์

  5.3  งบดุล หรือรายงานประจำาปีของปีล่าสุด ยกเว้นสหกรณ์ที่จดทะเบียนใหม่ให้ใช้ 

งบทดลอง ณ  วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่แทน

  5.4  กรณีสหกรณ์ขอความเห็นชอบกำาหนดวงเงินการกู ้ยืมเงินหรือการคำ้าประกัน 

ของ สหกรณ์มากกว่าที่กำาหนดตามหลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปข้อ 3.1 ต้องจัดทำาเอกสารเพิ่มเติม 

โดยให้ดำาเนินการดังนี้

   5.4.1  ให้จดัทำาบญัชรีายชือ่สมาชกิสหกรณ์ทีป่ระสงค์เข้าร่วมโครงการ  ทัง้หมดต้อง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์  โดยระบุเลขประจำาตัวประชาชนที่อยู่  

จำานวนเงินหรือมูลค่าสินค้าที่ต้องการตามข้อ 5.4.2 และสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนต้อง

ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

    5.4.2  มลูค่าเงนิรวมท้ังหมดของสมาชกิสหกรณ์แต่ละคนทีป่ระสงค์ เข้าร่วมโครงการ

ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการคำ้าประกันของสหกรณ์ท่ีเสนอขอความ 
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เห็นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์

  5.5  สหกรณ์ต้องลงนามกำากบัเอกสาร  หลกัฐานทกุแผ่น  ทัง้นีใ้ห้ถือว่าสหกรณ์ ได้รบัรอง

เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวที่ยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

 6.  เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการคำ้าประกันของ

สหกรณ์แล้ว คณะกรรมการดำาเนินการของสหกรณ์จะต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

ที่ประชุมใหญ่ที่มีมติโดยเคร่งครัด

  อนึง่ สหกรณ์จะได้รบัอนมัุตใิห้กูย้มืเงินหรอืไม่เพยีงใด  ให้เป็นดลุยพนิจิของสถาบนัการเงนิ 

หรือแหล่งเงินทุนที่จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้เอง  ซึ่งไม่มีข้อผูกพันใด ๆ   

กับนายทะเบียนสหกรณ์

 7.  ในกรณทีีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ได้พจิารณาให้ความเหน็ชอบให้สหกรณ์ใดถือใช้วงเงนิการ

กู้ยืมเงินหรือการคำ้าประกันของสหกรณ์เป็นวงเงินเท่าใดแล้ว  หากในปีต่อ ๆ   มาไม่มีการเปลี่ยนแปลง

วงเงิน การกู้ยืมเงินหรือการคำ้าประกันของสหกรณ์อีก ก็ไม่ต้องขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียน

สหกรณ์ 

 8. หนังสือ คำาสั่ง หรือคำาแนะนำาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงิน       

การกู้ยืมเงินหรือการคำ้าประกันของสหกรณ์  ตามคำาสั่งหรือคำาแนะนำาของนายทะเบียนสหกรณ์ที่มีอยู่

ก่อนหน้าประกาศนี้  ถ้าขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ก็ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้แทน

 ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ประกาศ  ณ  วันที่ 11  มีนาคม พ.ศ.2548

         (ลงนาม)   บุญมี  จันทรวงศ

                       (นายบุญมี  จันทรวงศ์)

                                    อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

                                       นายทะเบียนสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่ 4.4

เรื่อง  การกำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกัน ประจำาปี 2560

 1.  ในปี 2559  สหกรณ์ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ให้กำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกันไว้

เป็นจำานวน 1,200 ล้านบาท ( หนึ่งพันสองร้อยล้านบาทถ้วน ) ซึ่งสมาชิกได้ร่วมกันลงลายมือชื่อเพื่อ

เห็นชอบกำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกันได้เกินกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกทั้งหมดจึงผ่านหลักเกณฑ์

การพิจารณาตามที่นายทะเบียนกำาหนด สหกรณ์จึงสามารถส่งขอความเห็นชอบกำาหนดวงเงินกู้ยืม

หรือค้ำาประกันในจำานวน 1,200,000,000.-บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาทถ้วน) ได้ ซึ่งนายทะเบียน

สหกรณ์ไดพิ้จารณาเอกสารโครงการตามหลกัเกณฑ์การพจิารณาทัว่ไป ขอ้ 3.2 (3.2.1 และ 3.2.2) ตาม

ประกาศนายทะเบยีนสหกรณ์ฯ และเห็นชอบใหส้หกรณ์ถือใชว้งเงินกู้ยืมหรอืค้ำาประกันประจำาปี สิน้สดุ

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ได้ไม่เกิน 1,000,000,000.-บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)

 2. สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด มีหนี้สินจากการกู้ยืม เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

รวมถึงเงินรับฝากจากสมาชิกเพื่อใช้หมุนเวียนให้สมาชิกได้กู้ยืม ณ 30 มิถุนายน 2559 จำานวนทั้งสิ้น 

1,437,588,485.76 บาท (หนึง่พนัสีร่อ้ยสามสบิเจด็ลา้นหา้แสนแปดหมืน่แปดพนัสีร่อ้ยแปดสบิห้าบาท

เจ็ดสิบหกสตางค์) และมีเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืมทุกประเภทไปแล้วคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2559 จำานวน

ทั้งสิ้น 1,843,234,123.00 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบ

สามบาทถ้วน)

 3.  สำาหรับในปี 2560 สหกรณ์ฯไม่มีความจำาเป็นต้องขอวงเงินกู้ยืมเพิ่ม ซึ่งตามประกาศ

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์

 เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารพจิารณาให้ความเหน็ชอบวงเงินการกู้ยมืหรอืการค้ำาประกันของสหกรณ ์

ข้อ 7กำาหนดวา่ “ ในกรณทีีน่ายทะเบียนสหกรณไ์ดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบให้สหกรณใ์ดถือใช้วงเงนิ

การกูยื้มเงินหรอืการค้ำาประกนัของสหกรณเ์ปน็วงเงนิเทา่ใดแลว้หากในปตีอ่ ๆ   มาไมม่กีารเปลีย่นแปลง

วงเงิน การกู้ยืมเงินหรือการค้ำาประกันของสหกรณ์อีก  ก็ไม่ต้องขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียน

สหกรณ์” ให้ถือใช้วงเงินเดิมที่ได้รับความเห็นชอบไว้ และเป็นไป ตามข้อบังคับ ข้อ 18 วรรค 1 “ถ้า

ที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการ 

ค้ำาประกันสำาหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำาประกันสำาหรับปีก่อน”

 ดังนั้นคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 34 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติกำาหนดวงเงิน

ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำาประกันประจำาปี 2560 เท่ากับจำานวนที่ได้ความเห็นชอบในปี 2559 คือ ไม่

เกิน 1,000 ล้านบาท

 จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุม .... มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม ประจำาปี 2560 

 วงเงินไม่เกิน…………..….ล้านบาท
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ระเบียบวาระที่ 4.5

การเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 35 ประจ�าปี 2560

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ากัด
ว่าด้วย การสรรหากรรมการด�าเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2557

-----------------------------

	 เพ่ือใหก้ารเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์สือ่สารทหาร	จ�ากดั	เปน็
ไปด้วยความเรียบร้อย	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร	 จ�ากัด	
พ.ศ.2544	ข้อ	72	 ,ข้อ	79	 (8)	และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหารจ�ากัด	แก้ไขเพิ่มเติม	
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2554	ข้อ107	(13)	คณะกรรมการด�าเนินการจึงก�าหนดระเบียบว่าด้วยการสรรหา
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์	 พ.ศ.2557	 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจ�าปี 
ครั้งที่4/2557เมื่อวันที่	12	มิถุนายน	พ.ศ.2557	ดังนี้
	 ข้อ	 1	 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร	 จ�ากัด	 ว่าด้วย	 การ
สรรหากรรมการด�าเนินการสหกรณ์	พ.ศ.2557”
	 ข้อ	2	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่	ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ	เป็นต้นไป
		 ข้อ	 3	 ให้ยกเลิก	 “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร	 จ�ากัด	 ว่าด้วย	การเลือกตั้ง 
คณะกรรมการด�าเนินการ	 พ.ศ.	 2555”	 ซ่ึงก�าหนดไว้เมื่อวันที่	 5	 มิถุนายน	 2555	 และบรรดา
ระเบียบ	 ค�าสั่งใดในส่วนที่ได้ก�าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้	 หรือขัดแย้งในข้อก�าหนดในระเบียบนี้	 ให้
ใช้ระเบียบนี้แทน
		 ข้อ	4	ให้ประธานกรรมการ	รักษาการตามระเบียบนี้
		 ข้อ	5	ในระเบียบนี้
	 “สหกรณ์”		 หมายถึง	 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร	จ�ากัด
	 “ส�านักงานสหกรณ์”	 หมายถึง	 ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร	จ�ากัด 

		 “สมาชิก”		 หมายถึง	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร	จ�ากัด
	 “ประธานกรรมการ”		 หมายถึง	 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร	จ�ากัด
	 “กรรมการ”	 หมายถึง	 กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร	จ�ากัด
		 “หน่วยงาน”		 หมายถึง	 หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าข้ึนไปและเป็นสมาชิก 

	 	 	 	 ของสหกรณ์หมายรวมถึงข้าราชการบ�านาญและอ่ืนๆ
		 “วันเลือกตั้ง”	 หมายถึง	 วันประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ
 “คณะกรรมการเลือกตั้ง”	 หมายถึง	 คณะกรรมการทีท่�าหน้าทีจั่ดการเลอืกตัง้คณะกรรมการ 
	 	 	 	 ด�าเนินการ
	 “อนุกรรมการเลือกตั้ง”		หมายถึง	 อนุกรรมการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร	 
	 	 	 	 จ�ากัด	ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเลือกตั้ง
	 “ผู้เข้ารับเลือกตั้ง”	 หมายถึง	 ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้ 
	 	 	 	 ตรวจสอบแล้วว่าคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	
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	 “ผู้ได้รับเลือกตั้ง”		 หมายถึง	 ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดและลดลงมาตามจ�านวนกรรมการ 
	 	 	 	 ที่ก�าหนดไว้
	 ข้อ	6	ให้คณะกรรมการด�าเนินการประกาศรับสมัครสมาชิกจากกลุ่มสมาชิกตาม	ข้อ	8	(2)	
2.1-2.5	 จ�านวนไม่น้อยกว่ากลุ่มละ	 1	 คน	และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่งทุก
ปี	โดยให้คณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้เลือกตั้งระหว่างกันเองเป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง	1	คน	
และเลขานุการกรรมการเลือกตั้ง	1	คน	ที่เหลือเป็นกรรมการ	คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ด�าเนิน
การ	 เลือกตั้งให้แล้วเสร็จในวันประชุมใหญ่	 และมีอ�านาจแต่งตั้งอนุกรรมการเลือกตั้งได้ตามความ
เหมาะสม
		 คณะกรรมการเลือกตั้งต้องไม่เป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุม
ครั้งเดียวกันนี้
	 ข้อ	7	คณะกรรมการเลือกตัง้	มอี�านาจหนา้ทีด่�าเนนิการเลอืกต้ังกรรมการใหเ้ปน็ไปโดยถูก
ต้อง	บริสุทธิ์	และยุติธรรม	มีอ�านาจเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้ง	
และรวมทั้งหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 		 (1)	จัดเตรียมอุปกรณ์	เครื่องมือเครื่องใช้และเอกสารต่าง	ๆ	ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง
	 	 (2)	ประกาศรับสมคัรสมาชกิผูป้ระสงค์จะเขา้รบัเลอืกตัง้เปน็กรรมการตรวจคุณสมบติั
และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการ	โดยเปิดเผยก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า	7	วัน
	 	 (3)	จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
	 	 (4)	ด�าเนินการตรวจนับคะแนน
	 	 (5)	ประกาศผลการเลือกตั้ง
	 	 (6)	หนา้ท่ีอืน่ท่ีเกีย่วขอ้งเพือ่ให้การเลอืกตัง้กรรมการเปน็ไปอยา่งบรสิทุธิ	์และยตุธิรรม
เมื่อด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ให้เสนอผลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
	 ข้อ	8	คณะกรรมการด�าเนินการ	มีจ�านวน	15	คน	ประกอบด้วย
	 	 (1)	ประธานกรรมการ	จ�านวน	1	คน
	 	 (2)	กรรมการ	14	คน	ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนต่อจ�านวนสมาชิกท่ีมีสิทธ์ิเลือกต้ังตามหน่วยงาน	ดังน้ี
	 		 	 2.1	หน่วยงาน	กลุ่มสมาชิกสังกัด	บก.สส.ทหาร		 จ�านวน	2	คน
	 	 	 2.2	ศทส.ฯ	,	ศฝทส.ฯและกลุ่มข้าราชการ	บ�านาญและอื่น	ๆ	 จ�านวน	1	คน
	 		 	 2.3	หน่วยงาน	กลุ่มสมาชิกสังกัด	ศทท.สส.ทหาร	 จ�านวน	6	คน
	 	 	 2.4	หน่วยงาน	กลุ่มสมาชิกสังกัด	พัน.ส.ฯ	 จ�านวน	3	คน
	 	 	 2.5	หน่วยงาน	กลุ่มสมาชิกสังกัด	พัน.ปสอ.ฯ	 จ�านวน	2	คน
	 ข้อ	9	การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการแบ่งการด�าเนินการเป็น	2	ประเภท	คือ	การ
เลือกตั้งประธานกรรมการ	และการเลือกตั้งกรรมการ
	 ข้อ	 10	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	 ให้ด�าเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่โดยวิธีการ
ยกมือนับคะแนน	ส�าหรับขั้นตอนให้เป็นไป	ดังนี้
	 	 (1)	 ให้สมาชิกเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ	 โดยไม่จ�ากัด
จ�านวน	และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ารายละ	5	คน	ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
	 	 (2)	เมื่อสมาชิกเสนอชื่อตาม	(1)	เรียบร้อยแล้วให้มีการลงคะแนน	โดยวิธีการยกมือนับ
คะแนน	(สมาชิก	1	คน	ยกมือได้ครั้งเดียว)	ตามล�าดับหมายเลขผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน	ผู้
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ทีไ่ดร้บัคะแนนสงูสดุถอืวา่เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เปน็ประธานกรรมการ	แตถ่า้คะแนนเสยีงเทา่กนักใ็ห้
ตัดสินโดยวิธีจับสลาก
	 ข้อ	11	การเลือกตั้งกรรมการให้ด�าเนินการลงคะแนนด้วยวิธีลับโดยด�าเนินการดังนี้
	 	 (1)	ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า	15	วัน	ให้สหกรณ์ประกาศให้สมาชิกทราบถึงก�าหนด
วนัประชมุใหญ่	ก�าหนดวนัรบัสมคัรผูเ้ข้ารบัเลอืกตัง้เปน็กรรมการ	คณุสมบตั	ิหลกัเกณฑแ์ละวิธกีาร
เลือกตั้งกรรมการ	และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	โดยท�าเป็นประกาศเปิดเผยให้สมาชิกทราบทั่ว
กัน
	 	 (2)	 ประธานกรรมการเลือกตั้ง	 จะประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการตามข้อ	 8	 (2)	 ก�าหนดวันรับสมัคร	 รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้สมาชิก
ทราบทั่วกัน
	 	 (3)	ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการตามข้อ	8	(2)	ให้ยื่นใบสมัครตามแบบ
ที่สหกรณ์ก�าหนดต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง	ณ	 ส�านักงานสหกรณ์	 ตามวันเวลาที่ก�าหนด	 โดยมี
สมาชิกลงชื่อรับรอง	5	คน	
	 	 (4)	คณะกรรมการเลือกตั้งจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า	7	วัน	
	 	 (5)	ในวันเลือกตั้ง	สมาชิกจะได้รับแจกบัตรเลือกตั้งในตอนลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่	
คนละ	1	บัตร	
	 	 (6)	สมาชกิผูเ้ขา้ประชมุใหญส่ามารถท�าเครือ่งหมายกากบาท	(x)	ลงในบัตรเลอืกต้ังตาม
หมายเลขประจ�าตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เปน็กรรมการ	ไม่เกนิจ�านวนต�าแหนง่กรรมการทีว่า่ง	แล้วน�า
ไปหย่อนลงในหีบรับบัตรเลือกตั้ง	คนละ	1	ใบ	เท่านั้น
	 	 (7)	เมื่อถึงเวลาที่ก�าหนดไว้	คณะกรรมการเลือกตั้งจะปิดหีบรับบัตรเลือกตั้งและน�าไป
ตรวจนับคะแนน	โดยมีสมาชิกผู้แทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสักขีพยาน
	 	 (8)	เมือ่ตรวจนบัคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้	ประธานกรรมการเลอืกตัง้จะประกาศผล
การตรวจนับคะแนนและรายงานผลต่อที่ประชุมใหญ่ทราบ
	 ข้อ	12	ในกรณีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย	ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตัดสินชี้ขาด
	 ข้อ	13	ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

	 ประกาศ		ณ		วันที่	19	มิถุนายน	2557

	 พล.ท.	สุรชาติ	เหลือพร้อม
	 (	สุรชาติ	เหลือพร้อม	)	
	 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร	จ�ากัด

ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่	2	รับทราบตามหนังสือ	ที่	สอ.สส.ทหาร	392/2557	ลง	20	มิถุนายน	2557
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ระเบียบวาระที่ 4.5.1
การเลือกตั้งประธานกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 35 ประจำาปี 2560

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด
ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำาเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2557

ฯลฯ
 ข้อ 8 คณะกรรมการดำาเนินการ มีจำานวน 15 คน ประกอบด้วย
  (1) ประธานกรรมการ   จำานวน 1 คน
   (2) กรรมการ 14 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อจำานวนสมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตามหน่วยงาน ดังนี้
   2.1 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด บก.สส.ทหาร  จำานวน 2 คน
   2.2 ศทส.ฯ , ศฝทส.ฯและกลุ่มข้าราชการบำานาญและอื่น ๆ  จำานวน 1 คน
   2.3 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทท.สส.ทหาร  จำานวน 6 คน
   2.4 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ส.ฯ  จำานวน 3 คน
   2.5 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ปสอ.ฯ  จำานวน 2 คน

ฯลฯ
 ข้อ 10 การเลือกตั้งประธานกรรมการ ให้ดำาเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่โดยวิธีการยกมือนับคะแนน สำาหรับขั้น
ตอนให้เป็นไป  ดังนี้
          (1) ให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ โดยไม่จำากัดจำานวน และมีผู้รับรองไม่
น้อยกว่ารายละ 5 คน ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
          (2) เมื่อสมาชิกเสนอชื่อตาม (1) เรียบร้อยแล้วให้มีการลงคะแนน โดยวิธีการยกมือนับคะแนน (สมาชิก 1 คน 
ยกมอืไดค้รัง้เดยีว) ตามลำาดบัหมายเลขผู้ไดร้บัการเสนอชือ่แต่ละคน ผูท้ีไ่ดรั้บคะแนนสงูสดุถอืวา่เปน็ผูไ้ดร้บัเลอืกต้ังเปน็ประธาน
กรรมการ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ตัดสินโดยวิธีจับสลาก

ฯลฯ
 เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการเลอืกตัง้ประธานกรรมการ ชดุที ่35 เป็นไปตามระเบียบ จึงขอเสนอใหส้มาชกิไดพิ้จารณาเสนอ
ชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการตามระเบียบฯ ข้อ 10 (1) ต่อ ไป
 ลำาดับที่ 1 ชื่อ................................................สมาชิกหมายเลข.................ขอเสนอให้..........................................
เป็นประธานกรรมการฯ
 ลำาดับที่ 2 ชื่อ................................................สมาชิกหมายเลข.................ขอเสนอให้..........................................
เป็นประธานกรรมการฯ
 ลำาดับที่ 3 ชื่อ................................................สมาชิกหมายเลข.................ขอเสนอให้..........................................
เป็นประธานกรรมการฯ
 เมื่อไม่มีผู้เสนอชื่อเพิ่มแล้วต่อไปขอให้ดำาเนินการตามระเบียบฯ ตามข้อ 10 (2)
 ที่ประชุม... ได้เลือกลำาดับที่ 1 คือ.........................................................................เป็นประธานกรรมการด้วย 
คะแนน...............คะแนน
 ได้เลือกลำาดับที่ 2 คือ.........................................................................เป็นประธานกรรมการด้วย 
คะแนน...............คะแนน
 ได้เลือกลำาดับที่ 3 คือ.........................................................................เป็นประธานกรรมการด้วย 
คะแนน...............คะแนน

ท่ีประชุม...มีมติเลือก...........................................................................................เป็นประธานกรรมการดำาเนินการ 
ชุดที่ 35 ด้วยคะแนน................คะแนน
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ระเบียบวาระที่ 4.5.2
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 35 ประจำาปี 2560

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด
ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำาเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2557

ฯลฯ
 ข้อ 8 คณะกรรมการดำาเนินการ มีจำานวน 15 คน ประกอบด้วย
  (1) ประธานกรรมการ   จำานวน 1 คน
   (2) กรรมการ 14 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อจำานวนสมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตามหน่วยงาน ดังนี้
   2.1 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด บก.สส.ทหาร  จำานวน 2 คน
   2.2 ศทส.ฯ , ศฝทส.ฯและกลุ่มข้าราชการบำานาญและอื่น ๆ  จำานวน 1 คน
   2.3 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทท.สส.ทหาร  จำานวน 6 คน
   2.4 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ส.ฯ  จำานวน 3 คน
   2.5 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ปสอ.ฯ  จำานวน 2 คน

ฯลฯ
 ข้อ 11 การเลือกตั้งกรรมการให้ดำาเนินการลงคะแนนด้วยวิธีลับโดยดำาเนินการดังนี้
  (1) ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้สหกรณ์ประกาศให้สมาชิกทราบถึงกำาหนดวันประชุมใหญ่ กำาหนด
วันรับสมัครผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
โดยทำาเป็นประกาศเปิดเผยให้สมาชิกทราบทั่วกัน
  (2) ประธานกรรมการเลือกตั้ง จะประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะรับเลือกตั้งเป็นกรรมการตามข้อ 8 (2)  
กำาหนดวันรับสมัคร รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้สมาชิกทราบทั่วกัน
  (3) ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการตามข้อ 8 (2) ให้ย่ืนใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำาหนด 
ต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ณ สำานักงานสหกรณ์ ตามวันเวลาที่กำาหนด โดยมีสมาชิกลงชื่อรับรอง5 คน
  (4) คณะกรรมการเลือกตั้งจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น 
กรรมการให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน 
  (5) ในวันเลือกตั้ง สมาชิกจะได้รับแจกบัตรเลือกตั้งในตอนลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่ คนละ1 บัตร
  (6) สมาชิกผู้เข้าประชุมใหญ่สามารถทำาเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในบัตรเลือกต้ังตามหมายเลขประจำาตัว 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไม่เกินจำานวนตำาแหน่งกรรมการที่ว่าง แล้วนำาไปหย่อนลงในหีบรับบัตรเลือกตั้ง คนละ 1 ใบ  
เท่านั้น
  (7) เมื่อถึงเวลาที่กำาหนดไว้ คณะกรรมการเลือกตั้งจะปิดหีบรับบัตรเลือกตั้งและนำาไปตรวจนับคะแนน โดยมี
สมาชิกผู้แทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสักขีพยาน
  (8) เม่ือตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานกรรมการเลือกตั้งจะประกาศผลการตรวจนับคะแนน 
และรายงานผลต่อที่ประชุมใหญ่ทราบ

ฯลฯ
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 คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 34 ประจำาปี 2559  ดำาเนินงานของสหกรณ์ ฯ ตั้งแต่วันที่ 5 

กนัยายน  2558 จนถงึปจัจบุนั  ขณะนีค้ณะกรรมการดำาเนนิการชดุดงักลา่ว  มบีางท่านทีค่รองตำาแหนง่ครบ 

วาระ 2 ป ี และตอ้งพน้จากตำาแหนง่คณะกรรมการดำาเนนิการ ตามขอ้บังคบัขอ้ 74  จำานวน  8  คน  คอื

 1. พล.อ. สุรชาติ เหลือพร้อม ประธานกรรมการ     ครบวาระที่ 2  ปีที่ 2 (พักวาระ)

 2. พล.ต. ศุภฤกษ์ ผลแพ่ง รองประธานกรรมการ ครบวาระที่ 1  ปีที่ 2 (ลงสมัครต่อวาระท่ี 2 ได้)

 3. น.อ. หัสนัย เที่ยงกมล รองประธานกรรมการ ครบวาระที่ 1  ปีที่ 2 (ลงสมัครต่อวาระท่ี 2 ได้) 

 4. ร.อ. ชิราวุธ แสนท้าว กรรมการดำาเนินการ ครบวาระที่ 1 ปีที่ 2 (ลงสมัครต่อวาระท่ี 2 ได้) 

 5. ร.ท. บัญชา กว่างสันเทียะ กรรมการ/เหรัญญิก ครบวาระที่ 2 ปีที่ 2 (พักวาระ)

 6. ร.ท. วินัย เกษธีรกุล กรรมการ/ผช.เลขานุการ    ครบวาระที ่1 ปีที ่2 (ลงสมัครต่อวาระท่ี 2 ได้) 

 7. ร.ท. บุญศักดิ์ ตุราธาร กรรมการดำาเนินการ  ครบวาระที่ 2 ปีที่ 2 (พักวาระ)  

 8. พ.อ.อ. แมน นาคใหม่ กรรมการดำาเนินการ ครบวาระที่ 2 ปีที่ 2 (พักวาระ)  

 กรรมการที่ยังคงอยู่ต่อตามวาระ ประกอบด้วย

 1. พ.ท. ธีระเดช แก้วกัณหา กรรมการดำาเนินการ เป็นวาระที่ 1 ปีที่ 2

     สังกัดสมาชิกกลุ่ม 3

 2. พ.ท. ธวัชชัย ปั้นมณี กรรมการดำาเนินการ เป็นวาระที่ 2 ปีที่ 2 

     สังกัดสมาชิกกลุ่ม 3

 3. ร.อ. อำานาจ ภักดิ์นิลรัตน์ กรรมการดำาเนินการ เป็นวาระที่ 1 ปีที่ 2 

     สังกัดสมาชิกกลุ่ม 5

 4. ร.ท. เกรียงศักดิ์ ชอนกระโทก กรรมการดำาเนินการ เป็นวาระที่ 1 ปีที่ 2 

     สังกัดสมาชิกกลุ่ม 5 

 5. ร.ท.หญิง จารุวรรณ    ไทยปาล กรรมการดำาเนินการ เป็นวาระที่ 1 ปีที่ 2 

     สังกัดสมาชิกกลุ่ม 1

 6. ร.ท. สมควร รอตสวัสดิ์ กรรมการดำาเนินการ เป็นวาระที่ 1 ปีที่ 2 

     สังกัดสมาชิกกลุ่ม 4

 7. น.ต. ชัชกิจ  ไทยลี่ ร.น. กรรมการ/เลขานุการ เป็นวาระที่ 2 ปีที่ 2 

     สังกัดสมาชิกกลุ่ม 3    

 ตามขอ้บงัคบัสหกรณ ์“ขอ้  72. คณะกรรมการดำาเนนิการ  ใหส้หกรณม์คีณะกรรมการดำาเนนิ

การสหกรณ์    ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่

เลือกตั้งจากสมาชิกตามระเบียบที่สหกรณ์กำาหนด

           การเลอืกตัง้กรรมการอืน่ ใหด้ำาเนนิการเลือกต้ังตามระเบียบทีส่หกรณก์ำาหนดแล้วประกาศรบั

จากสมัครสมาชกิ และเสนอให้ทีป่ระชมุใหญเ่ลือกต้ังโดยวิธลีงคะแนนลับ และเลือกไดเ้ทา่กับกรรมการ

ที่ว่างในปี นั้น
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     สมาชิกผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้ดว้ยคะแนนสูงสุดตามลำาดบัลงมาในแต่ละกลุ่มทีก่ำาหนดในระเบยีบ

จนถึงจำานวนต้องการในแต่ละปีนั้นๆ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ว่างในปีนั้น”

 ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำาเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2557 ข้อ 8 (2) จำานวน

สัดส่วนของกรรมการแต่ละกลุ่มที่สามารถมีได้ในคณะกรรมการชุดที่ 35 มีดังนี้

 กลุ่มที่ 1  กลุ่มสมาชิกสังกัด บก.สส.ทหาร  มีกรรมการได้อีกจำานวน 1 คน

 กลุ่มที่ 2  กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทส.สส.ทหาร,ศ มีกรรมการได้อีกจำานวน 1 คน

   ฝทส.สส.ทหารและข้าราชการบำานาญ 

 กลุ่มที่ 3  กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทท.สส.ทหาร มีกรรมการได้อีกจำานวน 3 คน 

 กลุ่มที่ 4  กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร มีกรรมการได้อีกจำานวน 2 คน

 กลุ่มที่ 5  กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ปสอ.สส.ทหาร มีกรรมการได้อีกจำานวน - คน

 ดังนั้นผลของข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 72 การเลือกตั้งครั้งนี้สมาชิกมีสิทธิ์เลือกกรรมการได้ไม่

เกิน 7 คนรวมทุกกลุ่ม

 เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 35 ได้

มีหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบ  ระเบียบการ และคุณสมบัติของสมาชิกที่สนใจ จะสมัครเข้ารับการเลือก

ตั้งในส่วนของคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 35 โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อคณะกรรมการเลือก

ตั้ง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ภายในวันที่  9 สิงหาคม  2559
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด

ที่ สอ.สส.ทหาร 522 / 2559

เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 35 ประจำาปี 2560

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

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี59 
ประมาณเดอืน ก.ย.59 และตอ้งมีการเลอืกต้ังคณะกรรมการดำาเนนิการชดุที ่35 ทดแทนคณะกรรมการ
ชุดที่ 34 ซึ่งหมดวาระจำานวน 8 คน 4 กลุ่มสมาชิก ดังนี้
 1. ตำาแหนง่ประธานกรรมการ 1 ตำาแหนง่ ดำาเนนิการเลอืกต้ังตามระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัย์
สื่อสารทหาร จำากัด ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ข้อ 10 (1) ถึง (2)
 2.  ตำาแหน่งกรรมการ 7 ตำาแหน่ง ดำาเนินการเลือกตั้งตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสาร
ทหาร จำากัด ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ข้อ 11 (1) ถึง (8)  
โดยมีกลุ่มและจำานวนกรรมการแต่ละกลุ่มที่จะได้รับการเลือกตั้งเพิ่มเติม ดังนี้
 กลุ่มที่ 1  กลุ่มสมาชิกสังกัด บก.สส.ทหาร  มีกรรมการได้อีกจำานวน 1 คน
 กลุ่มที่ 2  กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทส.สส.ทหาร,   มีกรรมการได้อีกจำานวน 1 คน
   ศฝทส.สส.ทหารและข้าราชการบำานาญ
 กลุ่มที่ 3  กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทท.สส.ทหาร มีกรรมการได้อีกจำานวน 3 คน
 กลุ่มที่ 4  กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร มีกรรมการได้อีกจำานวน 2 คน
 กลุ่มที่ 5  กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ปสอ.สส.ทหาร ไม่มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมเนื่องจาก 
    ยังมีกรรมการอยู่ในวาระต่อเนื่อง
  3. เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามขอ้บังคบัและระเบยีบฯสหกรณ ์วา่ดว้ยการสรรหากรรมการดำาเนนิการ 
สหกรณ ์พ.ศ.2557 คณะกรรมการเลอืกตัง้ ประจำาปี 59 จงึขอประกาศรับสมัครสมาชกิสหกรณ์ทีมี่ความ
ประสงค์จะสมัครเป็นคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 35 ตามข้อ 2 โดยมีกำาหนดการดังนี้
     3.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ถึง 9 ส.ค.59 ณ สำานักงานสหกรณ์ฯ โดยสมัครด้วย
ตนเองกับคณะกรรมการเลือกตั้งในเวลาราชการตั้งแต่ 0900 ถึง 1500 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
    3.2 เตรียมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำานวน 2 รูปหรือไฟล์รูปให้คณะกรรมการเลือกตั้งใน 
วันสมัครผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ หมวด 8 ข้อ 72 (1) ถึง(5) และต้อง
สามารถปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ว่าด้วยหน้าที่ท่ัวไปของคณะ
กรรมการดำาเนินการ พ.ศ.2554 ได้    

     ประกาศ   ณ   วันที่   28   กรกฎาคม   พ.ศ. 2559

                       พ.ท.  อาคม   อยู่คง  
                 ( อาคม   อยู่คง )     
                          ประธานกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ
                   สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ชุดที่ 35

- สำ�เน�คู่ฉบับ -
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด

ที่ สอ.สส.ทหาร  014 / 2559

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำาเนินการชุดที่ 35

ประจำาปีบัญชี พ.ศ.2560

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

 ตามทีส่หกรณ์ออมทรพัย์สือ่สารทหาร จำากัด โดยคณะกรรมการเลอืกต้ังกรรมการดำาเนนิการ

ชุดที่35 ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้ประสงค์สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำาเนินการชุดที่ 35 

ประจำาปีบญัช ี2560 ตัง้แต่วนัที ่1 ส.ค.59 ถึง 9 ส.ค.59 นัน้ บัดนี ้ได้ปิดการรบัสมคัรและคณะกรรมการ

เลือกตั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกผู้ลงสมัครแล้วจำานวน 19 รายมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง

ตามข้อบงัคับสหกรณ์ฯและระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ พ.ศ.2557  

จึงขอประกาศให้ผู้มีรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ต่อไปน้ีมีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ดำาเนินการชุดที่ 35 จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559 ดังนี้

 หมายเลขที่ 1  ร.อ. ยรรยงค์ ปัทมะรางกูล สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 2

 หมายเลขที่ 2  น.อ. สุภัทร์ ไถ้บ้านกวย สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 2

 หมายเลขที่ 3  น.ต. สายชล บุญแก้ว  ร.น สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3

 หมายเลขที่ 4  ร.อ. ธรรมนูญ สุวานิช สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3

 หมายเลขที่ 5 พ.ท. รังษี เอี่ยมมาลัย สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3

 หมายเลขที่ 6 น.อ. หัสนัย เที่ยงกมล สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 2

 หมายเลขที่ 7  ร.ท. วินัย เกษธีรกุล สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3

 หมายเลขที่ 8  พ.อ.อ. วีระยุทธ คงด่าน สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 4

 หมายเลขที่  9 ร.อ. นพดล บุรณะสิทธิ์ สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3

 หมายเลขที่ 10 ร.อ. ไพฑูรย์ พูลสวัสดิ์  ร.น. สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 1

 หมายเลขที่ 11 ร.ท. โยคินทร์ สุ่มสาย สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 4

 หมายเลขที่ 12 ร.ต. ไพบูลย์  เสนาวงศ์ สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 4

 หมายเลขที่ 13 พ.อ. สุรินทร์ อัมบัส สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 2

 หมายเลขที่ 14 พ.อ. สุกฤษฏิ์ โอ่งเคลือบ สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 1

 หมายเลขที่ 15 จ.ส.อ. สุนันท์ พรานฟาน สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 4

 หมายเลขที่ 16 ร.อ. ประชุม ไกรสมภาค ร.น. สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 4

 หมายเลขที่ 17 พ.อ. สมภพ   พวงสุวรรณ สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3

 หมายเลขที่ 18 ร.อ. วราวุธ มิ่งขวัญ สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3

 หมายเลขที่ 19 พ.อ. สมชาติ ภาษิตานนท์ สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 2
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 โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องเลือกตั้งเพิ่มจำานวน 7 คน ซึ่งจำานวนกรรมการที่สามารถมีได้ใน

แต่ละกลุ่มมีดังนี้

 1. สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 1  มีกรรมการได้อีกจำานวน 1 คน

 2. สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 2  มีกรรมการได้อีกจำานวน 1 คน

 3. สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3  มีกรรมการได้อีกจำานวน 3 คน

 4. สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 4  มีกรรมการได้อีกจำานวน 2 คน

 5. สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 5  ไม่มีกรรมการเพิ่ม

 การดำาเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการเลือกต้ังจะจัดให้มีการเลือกต้ังแบบหย่อนบัตร 

ลงหีบเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญปี 2559 ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สื่อสารทหาร จำากัด ประกาศต่อไป   

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ   ณ   วันที่   11  สิงหาคม   พ.ศ. 2559

                      พ.ท. อาคม   อยู่คง   

                 ( อาคม   อยู่คง )     

                          ประธานกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ

                   สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ชุดที่ 35
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 คณะกรรมการเลอืกตัง้  จะดำาเนนิการเลอืกต้ังกรรมการดำาเนนิการชุด 35 ในการประชมุใหญ่

สามัญประจำาปี 2559 วันเสาร์ที่  10 กันยายน  2559 ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร  

ในครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครจำานวน 19 คน  ดังนี้

 หมายเลขที่ 1  ร.อ. ยรรยงค์ ปัทมะรางกูล สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 2

 หมายเลขที่ 2  น.อ. สุภัทร์ ไถ้บ้านกวย สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 2

 หมายเลขที่ 3  น.ต. สายชล บุญแก้ว  ร.น สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3

 หมายเลขที่ 4  ร.อ. ธรรมนูญ สุวานิช สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3

 หมายเลขที่ 5 พ.ท. รังษี เอี่ยมมาลัย สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3

 หมายเลขที่ 6  น.อ. หัสนัย เที่ยงกมล สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 2

 หมายเลขที่ 7  ร.ท. วินัย เกษธีรกุล สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3

 หมายเลขที่ 8  พ.อ.อ. วีระยุทธ คงด่าน สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 4

 หมายเลขที่ 9 ร.อ. นพดล บุรณะสิทธิ์ สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3

 หมายเลขที่ 10 ร.อ. ไพฑูรย์ พูลสวัสดิ์  ร.น. สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 1

 หมายเลขที่ 11 ร.ท. โยคินทร์ สุ่มสาย สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 4

 หมายเลขที่ 12 ร.ต. ไพบูลย์  เสนาวงศ์ สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 4

 หมายเลขที่ 13 พ.อ. สุรินทร์ อัมบัส สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 2

 หมายเลขที่ 14 พ.อ. สุกฤษฏิ์ โอ่งเคลือบ สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 1

 หมายเลขที่ 15 จ.ส.อ. สุนันท์ พรานฟาน สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 4

 หมายเลขที่ 16 ร.อ. ประชุม ไกรสมภาค ร.น. สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 4

 หมายเลขที่ 17 พ.อ. สมภพ   พวงสุวรรณ สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3

 หมายเลขที่ 18 ร.อ. วราวุธ มิ่งขวัญ สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3

 หมายเลขที่ 19 พ.อ. สมชาติ ภาษิตานนท์ สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 2

 ผลการนับคะแนนของผู้สมัครเป็นกรรมการดำาเนินการชุดที่ 35 แต่ละกลุ่มสมาชิกเป็น 

ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มสมาชิกสังกัด บก.สส.ทหาร มีผู้สมัครจำานวน 2 คน

 ลำาดับที่ 1 หมายเลขที่ ............................................................. ได้คะแนน............คะแนน

 ลำาดับที่ 2 หมายเลขที่ ............................................................. ได้คะแนน............คะแนน

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทส.สส.ทหาร ,ศฝทส.สส.ทหารและข้าราชการบำานาญ มี

ผู้สมัครจำานวน 5 คน 

 ลำาดับที่ 1 หมายเลขที่ ............................................................. ได้คะแนน............คะแนน

 ลำาดับที่ 2 หมายเลขที่ ............................................................. ได้คะแนน............คะแนน

 ลำาดับที่ 3 หมายเลขที่ ............................................................. ได้คะแนน............คะแนน
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 ลำาดับที่ 4 หมายเลขที่ ............................................................. ได้คะแนน............คะแนน

 ลำาดับที่ 5 หมายเลขที่ ............................................................. ได้คะแนน............คะแนน

 กลุ่มที่ 3 กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทท.สส.ทหาร มีผู้สมัครจำานวน 6 คน

 ลำาดับที่ 1 หมายเลขที่ ............................................................. ได้คะแนน............คะแนน 

 ลำาดับที่ 2 หมายเลขที่ ............................................................. ได้คะแนน............คะแนน

 ลำาดับที่ 3 หมายเลขที่ ............................................................. ได้คะแนน............คะแนน

 ลำาดับที่ 4 หมายเลขที่ ............................................................. ได้คะแนน............คะแนน

 ลำาดับที่ 5 หมายเลขที่ ............................................................. ได้คะแนน............คะแนน

 ลำาดับที่ 6 หมายเลขที่ ............................................................. ได้คะแนน............คะแนน

 กลุ่มที่ 4 กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร มีผู้สมัครจำานวน 5 คน

 ลำาดับที่ 1 หมายเลขที่ ............................................................. ได้คะแนน............คะแนน

 ลำาดับที่ 2 หมายเลขที่ ............................................................. ได้คะแนน............คะแนน

 ลำาดับที่ 3 หมายเลขที่ ............................................................. ได้คะแนน............คะแนน

 ลำาดับที่ 4 หมายเลขที่ ............................................................. ได้คะแนน............คะแนน

 ลำาดับที่ 5 หมายเลขที่ ............................................................. ได้คะแนน............คะแนน

 ที่ประชุม..มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำาเนินการ 

ชุดที่ 35 จำานวน 7 คน ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มสมาชิกสังกัด บก.สส.ทหาร ผู้ได้รับการเลือกตั้งจำานวน 1 คน คือ

ลำาดับที่ 1 หมายเลขที่ ............................................................... ได้คะแนน............คะแนน

กลุม่ที ่2 กลุม่สมาชกิสังกดั ศทส.ฯ,ศฝทส.ฯ และข้าราชการบำานาญผู้ดีรบัเลือกต้ังจำานวน 

1 คน คือ

 ลำาดับที่ 1 หมายเลขที่ ...............................................................ได้คะแนน...........คะแนน

กลุ่มที่ 3 กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทท.สส.ทหาร ผู้ได้รับการเลือกตั้ง จำานวน 3 คน คือ

ลำาดับที่ 1 หมายเลขที่ ............................................................... ได้คะแนน............คะแนน

ลำาดับที่ 2 หมายเลขที่ ............................................................... ได้คะแนน............คะแนน

ลำาดับที่ 3 หมายเลขที่ ............................................................... ได้คะแนน............คะแนน

กลุ่มที่ 4 กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ผู้ได้รับการเลือกตั้งจำานวน 2 คน คือ

ลำาดับที่ 1 หมายเลขที่ .............................................................. ได้คะแนน.............คะแนน

ลำาดับที่ 2 หมายเลขที่ .............................................................. ได้คะแนน.............คะแนน
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ระเบียบวาระที่ 4.6
การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ�าปี 2560

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

 *ข้อบงัคบัสหกรณฯ์ ขอ้ 26 การตรวจสอบบญัช ี   บัญชี
ของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง  ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและ 
ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด โดยผู้สอบ
บัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง*

 ... คนทีม่ารวมกนัจงึจำาเปน็ตอ้งมคีวามเขา้ใจ ในจดุ
หมายของการรว่มมอืกนั สมคัรใจทีจ่ะมคีวามรบัผิดชอบ
ร่วมกัน การรู้จักสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อสหกรณ์ การรู้
เรื่องหลักและวิธีการสหกรณ์...***
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ระเบียบวาระที่ 4.6

การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำาปี 2560
 

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด มีทุนดำาเนินการเกินกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งตาม

ระเบยีบของกรมตรวจบญัชสีหกรณ ์  ให้สหกรณท์ีม่ทีนุดำาเนนิการเกินกวา่ 100 ลา้นบาท จดัหาผูต้รวจ

สอบบัญชีภาคเอกชนเข้าดำาเนินการตรวจสอบบัญชีประจำาปี 

 ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ได้เลือก บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท์ 

จำากดั โดย นายสวุฒัชยั  ยนืชวีติ ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบียนที ่5697  เป็นผูส้อบบัญชสีหกรณ์

ออมทรพัยส์ือ่สารทหาร จำากดั ซึง่ได้ดำาเนนิการตรวจสอบงบดลุ, งบกำาไรขาดทนุ และงบกระแสเงนิสด 

สำาหรบัป ี2559 ได้เรยีบรอ้ย และไดใ้ห้ความชว่ยเหลอื แนะนำาการดำาเนนิการของสหกรณ ์รวมทัง้แกไ้ข

ข้อบกพร่องการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ด้วย

 ในปี 2560 ได้มีผู้เสนอขอรับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีจำานวน  2   ราย   คือ 

 1. บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท์ จำากัด โดย นายสุวัฒชัย  ยืนชีวิต ผู้สอบบัญชีรับ 

อนุญาต เลขทะเบียนที่ 5697 ที่อยู่เลขที่ 434/5 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม 

กรุงเทพฯ ได้เสนอเป็นผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ประจำาปี 2560 และกำาหนด 

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำานวน 60,000 ( หกหมื่นบาทถ้วน ) ต่อปี

 2. นายบุญส่ง   คล้ายทวน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8936 ที่อยู่ 9/175  

โชคชัย 4 ซอย 50 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ได้เสนอเป็นผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออม

ทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ประจำาปี 2560 และกำาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำานวน 65,000  

(หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อปี

 คณะกรรมการดำาเนนิการชดุที ่34 ไดร้ว่มกันพจิารณาคณุสมบัติแล้วเหน็ควรเสนอในทีป่ระชมุ

ให้รับรอง บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท์ จำากัด โดย นายสุวัฒชัย  ยืนชีวิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียนที่ 5697 ที่อยู่เลขที่ 434/5 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ  

เป็นผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ประจำาปี 2560 และกำาหนดค่าธรรมเนียมการ

สอบบัญชี จำานวน 60,000 ( หกหมื่นบาทถ้วน ) ต่อปี

ที่ประชุมมีมติ ...........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4.7
เรื่อง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�าปี 2560

ตามข้อบังสหกรณ์
	 ข้อ	102	ผู้ตรวจสอบกิจการ	ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก	ผู้มีคุณวุฒิ	ความ
รู้ความสามารถในด้านธุรกิจ	การเงิน	การบัญชี	การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์	เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ�าปี	ไม่เกินจ�านวน	2	คน	หรือจัดหาผู้ตรวจ
สอบกิจการภาคเอกชนเข้ามาด�าเนินการตรวจสอบกิจการประจ�าปี	จ�านวน	1	คน	
	 ในกรณท่ีีทีป่ระชมุใหญ่เลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นคณะบุคคลใหมี้การเลอืก
ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการด้วย	
	 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเดียวกับที่ท�าหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชี	หรือผู้ที่เป็นคณะกรรมการด�าเนินการ	หรือพนักงาน	หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
นั้น	หรือสหกรณ์อื่นใด	เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
	 ข้อ	 103	 การด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ	 ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ใน
ต�าแหน่งได้มีก�าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์	 ถ้าเมื่อครบก�าหนดเวลาแล้วยังไม่มี
การเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่	 ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อน	ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น	อาจได้รับเลือกตั้งซ้�าได้
	 ข้อ	 104	อ�านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ	 ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ�านาจ
หนา้ทีต่รวจสอบการ	ด�าเนนิงานทัง้ปวงของสหกรณ	์ตามระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ	์
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์	รวมทั้งในข้อต่อไปนี้	คือ
	 	 (1)	 ตรวจสอบเอกสาร	 สรรพสมุด	 บัญชี	 ทะเบียนและการเงิน	 ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี้สิน	 ทั้งปวงของสหกรณ์	 เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์
ที่เป็นอยู่จริง
	 	 (2)	 ตรวจสอบการด�าเนินธุรกิจ	 และการด�าเนินงานอื่นๆ	 เพื่อวิเคราะห์
ประเมินผลและให้ค�าแนะน�าแก่สมาชิก	คณะกรรมการด�าเนินการ	และฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์
	 	 (3)	 ตรวจสอบการปฏิบัตงิานของหนว่ยงานภายในสหกรณ	์ระบบงานตลอด
จนวิธีปฏิบัติแต่ละ	กิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารก�าหนดไว้
	 	 (4)	 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย
	 	 (5)	 ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนนิการ	เพือ่ประกอบ
การพจิารณาเสนอปรบัปรงุแผนงาน	นโยบาย	ระเบียบ	ข้อบังคบั	ตลอดจนประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน
	 	 (6)	 ตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎหมาย	และค�าแนะน�าของทางราชการ	ตลอด
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จนการปฏิบัติตามข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	และค�าสั่งของสหกรณ์	หรือกิจการอื่น	ๆ	ตาม
ที่เห็นสมควรหรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การด�าเนินกิจการของสหกรณ์
	 	 (7)	 ตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการด�าเนินงาน	 เพื่อให้ทราบถึง
ความน่าเชื่อถือของ	ข้อมูล	และความปลอดภัยของระบบ
	 	 (8)	 ตรวจสอบการดแูลรกัษาสินทรัพยแ์ละการใช้ทรัพยากรทกุประเภทของ
สหกรณ์	ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
	 	 (9)	 เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ	ดังนี้
	 	 	 (9).1	เสนอรายงานการตรวจสอบกจิการประจ�าเดอืน	หรือรายงานของ
เดือนที่เข้าท�าการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ
	 	 	 (9).2	เสนอรายงานการตรวจสอบกจิการประจ�าป	ีตอ่ทีป่ระชุมใหญข่อง
สหกรณ์	
	 ทั้งนี้	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 ควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�าเนินการเป็น
ประจ�าทกุเดือน	และเขา้รว่มประชมุใหญ่	เพ่ือชีแ้จงเกีย่วกบัรายงานการตรวจสอบกจิการ
ที่น�าเสนอต่อที่ประชุมนั้น	ๆ	
	 อนึง่	ในกรณทีีป่รากฏชดัเจนวา่	มเีหตกุารณท์ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายอยา่ง
มนียัส�าคญัแกส่หกรณ	์ผูต้รวจสอบกจิการจะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการด�าเนนิการ
และส่วนราชการที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลสหกรณ์โดยเร็ว
	 ข้อ	 105	 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ	 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
ปฏบัิตหิรอืละเว้นการปฏิบัตหินา้ทีใ่นสว่นทีเ่ปน็สาระส�าคญัเยีย่งผูต้รวจสอบกจิการทัว่ไป 
พึงปฏิบัติ	 หรือกระท�าการโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย	 
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
	 หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์	 ต้องแจ้งให้ 
คณะกรรมการด�าเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว
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ระเบียบวาระที่ 4.7

เรื่อง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำาปี 2560

----------------------------

 ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2555 

 ข้อ 6 ให้ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน ในกรณีเป็นสมาชิก

สหกรณห์รอืเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการ 1 คน ในกรณเีป็นบุคคลภายนอก เพือ่ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ตามที่กฎหมายกำาหนด

 ข้อ 7 ผูต้รวจสอบกจิการอยูใ่นตำาแหนง่คราวละ 1 ปีทางบัญชสีหกรณ ์เมือ่ครบกำาหนดแลว้ 

ยงัไมม่กีารเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการใหม ่ก็ใหผู้้ตรวจสอบกิจการเดมิปฏิบัติหนา้ท่ีไปพลางก่อน ผู้ตรวจ

สอบกิจการเดิมซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำาได้ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำาเนิน

การเป็นคราวๆ ไป

 ข้อ 8 ให้สหกรณ์ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่

 ข้อ 9 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ อาจได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ตามมติของที่

ประชุมใหญ่

หมวด 2

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ

 ข้อ 10 ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

  10.1 เป็นผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถ ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ

หรอืการสหกรณ์มปีระสบการณใ์นการปฏบัิตงิานตรวจสอบกจิการและสามารถปรบัใชว้ธิกีารและเทคนคิ

ต่าง ๆ ที่จำาเป็นในการตรวจสอบ

  10.2 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารและเทคนิคในการบริหารงานสมัยใหม่ 

สามารถวิเคราะห์ และประเมินการบริหารงาน ตลอดจนให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

งานของสหกรณ์ได้

 ข้อ 11 ผู้ตรวจสอบกิจการควรผ่านการอบรม เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ 

และควรมีการพัฒนาความรู้ดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ

 ข้อ 12 บุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ทำาหน้าที่เป็น

ผู้สอบบัญชี หรือผู้ที่เป็นคณะกรรมการดำาเนินการ หรือพนักงานของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นใด

หมวด 3

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ

 ข้อ 13 ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแห่งจริยธรรม ดังต่อไปนี้

  13.1 ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

  13.2 ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว และปฏิบัติหน้าที่ที่

รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ
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  13.3 พึงละเว้นไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในการกระทำาหรือกิจกรรมใด ๆ ที่

กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่การปฏบิตังิานตรวจสอบกิจการ รวมทัง้ทีจ่ะทำาใหเ้กิดอคติจนเป็นเหตุใหไ้ม่

สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม

  13.4 พึงพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ

งานตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ

   13.5 ไมพ่งึรบัสิง่ของหรอืทรพัยส์นิมคีา่ใด ๆ  จากสหกรณ ์นอกเหนอืจากค่าตอบแทน

ที่พึงได้รับจากการตรวจสอบกิจการ 13.6 ไม่พึงเปิดเผยข้อมูลท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ 

ซึ่งได้ทราบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์ ต่อการ

ตรวจสอบใดๆ หรือต้องให้ถ้อยคำาในฐานะพยานตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

 1. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ให้เป็น ไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.

2542ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมของคณะกรรมการ

ดำาเนินการ

 2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของการจัดทำาบัญชีและ เอกสารประกอบรายการ 

บัญชีให้ถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด

รวมถึงระเบียบและคำาแนะนำาที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำาหนดขึ้น

 3. เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ข้อสังเกตและ 

ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสหกรณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

 1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินทั้งปวง

ของ สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง

 2. ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ 

เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำาแก่คณะกรรการดำาเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ของ

สหกรณ์ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ

 3. ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ

หลักประกัน

 4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์ 

รวมทั้ง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถปฏิบัติได้จากที่ประชุมใหญ่

 5. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์

 6. ติดตามผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการดำาเนินการเพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 

แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่งต่าง ๆ 
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 7. จัดทำารายงานการตรวจสอบกิจการประจำาเดือนเพื่อสรุปผลการตรวจสอบเสนอต่อ  

คณะกรรมการดำาเนินการและรายงานตรวจสอบกิจการประจำาปีเพ่ือสรุปผลการตรวจสอบต่อท่ีประชุมใหญ่ 

รวมทั้งรายงานการตรวจสอบกิจการเร่งด่วน เมื่อปรากฏชัดเจนว่า มีเหตุการณ์ท่ีจะก่อให้เกิดความ 

เสียหายอย่างมีนัยสำาคัญ แก่สหกรณ์

 8. ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ เป็นประจำาทุกเดือนและ 

เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบ กิจการที่นำาเสนอต่อที่ประชุมนั้น ๆ

 ในปี  2559 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558 ได้มีมติเลือกตั้งให้ ส.ท.หญิง ณัฐชนันท์พร  

ยิม้เผอืก  เปน็ผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณอ์อมทรพัยส์ือ่สารทหาร จำากัด และไดท้ำาการตรวจกิจการของ

สหกรณ์ รวมถึงเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการตรวจสอบประจำาเดือนทุกเดือน รวมถึงได้มีการหารือและ

ให้ข้อแนะนำาในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อสหกรณ์เป็นอย่างมาก

 สำาหรับในปี 2560 ได้มีผู้ตรวจสอบกิจการภาคเอกชนส่งใบสมัครจำานวน..........คน คือ

 1. นางสุรางค์   ปราสาททอง  ผู้ชำานาญงานตรวจสอบบัญชี

     เสนอค่าธรรมเนียม 60,000 บาท ต่อปี

 2. ส.อ.หญิง ณัฐชนันท์พร  ยิ้มเผือก คุณวุฒิปริญญาโท (บัญชี)

     เสนอค่าธรรมเนียม 5,000 บาท/เดือน 

 3.....................................................................................................................................

 4..................................................................................................................................... 

ที่ประชุม มีมติให.้.............................................................................................................................

 * วิธีการสหกรณ์ คือ การนำาหลักสหกรณ์มาใช้ใน
ทางปฏิบัติ ซึ่งสหกรณ์แต่ละประเภทก็จะมีวิธีปฏิบัติที่
แตกต่างกันไป เช่น ในการจัดตั้ง, การระดมทุน, การ
บริหารงาน, การดำาเนินธุรกิจ, การส่งเสริมประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของสมาชิก, โดยกำาหนดวิธีปฏิบัติไว้ใน 
ข้อบังคับของสหกรณ์
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วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
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.........................................................................................................................................................
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วาระที่ 6

ประธานกล่าวปิดการประชุม.

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

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

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

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

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

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

                                                                           
 พลเอก
 ( สุรชาติ   เหลือพร้อม )
 ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ/ประธานการประชุม

 นาวาตรี

 ( ชัชกิจ   ไทยลี่ )

 เลขานุการคณะกรรมการดำาเนินการ
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ผนวก ก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด

ว่าด้วยเงินสมนาคุณบุคคลที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์ 
พ.ศ. 2559
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด

ว่าด้วย เงินสมนาคุณบุคคลที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ. 2559

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

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำาหนด ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด ว่าด้วย  

เงินสมนาคุณบุคคลที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์ เพื่อก่อให้เกิดขวัญ /กำาลังใจ ในการปฏิบัติงานให้กับ 

สหกรณ์อย่างเต็มความสามารถ

 อาศัยอำานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร  จำากัด  ข้อ 79  (8)  

และข้อ  107  (14 )  ที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 34 ครั้งที่ 1/59  เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 

2558  มีมติให้กำาหนดระเบียบว่าด้วยเงินสมนาคุณบุคคลที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์ ดังนี้                                              

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด  ว่าด้วย เงิน

สมนาคุณบุคคลที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ. 2559”

            ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   1  เดือน  กันยายน 2558 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้

 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด

 “บุคคล” หมายถึง ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำา,พนักงานราชการ รวมถึงบุคคลที่ 

    เกษียณราชการหรือลาออกจากราชการ ที่เป็นสมาชิกของ 

    สหกรณ์ออมทรพัย์สือ่สารทหาร จำากัด ทีม่าปฏบัิตงิานสหกรณ์

 “เงินสมนาคุณ” หมายถึง เงนิสมนาคณุรายเดอืนทีส่หกรณ์จ่ายให้กบับุคคลทีม่าปฏบิตังิาน 

    สหกรณ์ (ยกเว้นกรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ)

 ข้อ 4 ให้กำาหนดเงินสมนาคุณแก่บุคคลตามตำาแหน่งที่มาปฏิบัติงานในสหกรณ์ ดังนี้

   4.1 กรณีเป็นบุคคลที่ยังคงรับราชการอยู่

ช้ัน ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบัญชี เจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ

1 16,000 10,000 8,000 6,500 6,000

1.5 16,320 10,200 8,160 6,630 6,120

2 16,640 10,400 8,320 6,760 6,240

2.5 16,980 10,610 8,490 6,900 6,370

3 17,320 10,820 8,650 7,040 6,500

3.5 17,670 11,040 8,830 7,180 6,620

4 18,020 11,260 9,010 7,320 6,760

4.5 18,380 11,480 9,190 7,470 6,900

5 18,750 11,710 9,370 7,620 7,030
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ช้ัน ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบัญชี เจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ

5.5 19,120 11,950 9,560 7,770 7,170

6 19,500 12,190 9,750 7,920 7,310

6.5 19,890 12,430 9,950 8,080 7,460

7 20,290 12,680 10,150 8,240 7,610

7.5 20,700 12,940 10,350 8,410 7,760

8 21,110 13,200 10,560 8,580 7,920

8.5 21,530 13,460 10,770 8,750 8,080

9 21,970 13,730 10,980 8,920 8,240

9.5 22,400 14,000 11,200 9,100 8,400

10 22,850 14,280 11,430 9,280 8,570

10.5 23,310 14,570 11,650 9,470 8,740

11 23,780 14,860 11,890 9,660 8,920

11.5 24,250 15,160 12,130 9,850 9,100

12 24,740 15,460 12,370 10,050 9,280

12.5 25,230 15,770 12,620 10,250 9,460

13 25,740 16,080 12,870 10,460 9,650

13.5 26,250 16,410 13,130 10,660 9,840

14 26,780 16,730 13,390 10,880 10,040

14.5 27,310 17,070 13,660 11,100 10,240

15 27,860 17,410 13,930 11,320 10,450

15.5 28,410 17,760 14,210 11,540 10,660

16 28,980 18,110 14,490 11,770 10,870

16.5 29,560 18,480 14,780 12,010 11,090

17 30,150 18,850 15,080 12,250 11,310

17.5 30,760 19,220 15,380 12,500 11,530

18 31,370 19,610 15,690 12,740 11,770

18.5 32,000 20,000 16,000 13,000 12,000

19 32,640 20,400 16,320 13,260 12,240

19.5 33,290 20,810 16,650 13,520 12,490

20 33,960 21,220 16,980 13,800 12,730
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  4.2 กรณีเป็นบุคคลที่เกษียณราชการหรือลาออกจากราชการ    

ช้ัน ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบัญชี เจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ

1 22,000 14,000 12,000 11,000 10,000

1.5 22,440 14,280 12,240 11,220 10,200

2 22,900 14,570 12,490 11,440 10,400

2.5 23,350 14,860 12,730 11,670 10,610

3 23,810 15,150 12,990 11,910 10,820

3.5 24,290 15,460 13,250 12,150 11,040

4 24,780 15,770 13,510 12,390 11,260

4.5 25,270 16,080 13,780 12,640 11,490

5 25,780 16,400 14,060 12,890 11,720

5.5 26,290 16,730 14,340 13,150 11,950

6 26,820 17,070 14,630 13,410 12,190

6.5 27,350 17,410 14,920 13,680 12,430

7 27,900 17,760 15,220 13,950 12,680

7.5 28,460 18,110 15,520 14,230 12,940

8 29,030 18,470 15,830 14,510 13,200

8.5 29,610 18,840 16,150 14,810 13,460

9 30,200 19,220 16,470 15,100 13,730

9.5 30,810 19,600 16,800 15,400 14,000

10 31,420 20,000 17,140 15,710 14,280

10.5 32,050 20,400 17,480 16,030 14,570

11 32,690 20,800 17,830 16,350 14,860

11.5 33,350 21,220 18,190 16,670 15,160

12 34,010 21,640 18,550 17,010 15,460

12.5 34,690 22,080 18,920 17,350 15,770

13 35,390 22,520 19,300 17,690 16,080

13.5 36,090 22,970 19,690 18,050 16,410

14 36,820 23,430 20,080 18,410 16,730

14.5 37,550 23,900 20,480 18,780 17,070
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ช้ัน ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบัญชี เจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ

15 38,300 24,370 20,890 19,150 17,410

15.5 39,070 24,860 21,310 19,530 17,760

16 39,850 25,360 21,740 19,930 18,110

16.5 40,650 25,870 22,170 20,320 18,480

17 41,460 26,380 22,610 20,730 18,850

17.5 42,290 26,910 23,070 21,150 19,220

18 43,140 27,450 23,530 21,570 19,610

18.5 44,000 28,000 24,000 22,000 20,000

19 44,880 28,560 24,480 22,440 20,400

19.5 45,780 29,130 24,970 22,900 20,810

20 46,690 29,710 25,470 23,350 21,220

 ข้อ  5  ให้คณะกรรมการดำาเนินการ เป็นผู้รักษาการ ตามระเบียบนี้

 ประกาศ  ณ  วันที่  9   ตุลาคม   พ.ศ. 2558

             พล.อ.

                                                              ( สุรชาติ   เหลือพร้อม )

                                              ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด

ร.อ.    ร.น. ร่าง/พิมพ์/ทาน      ต.ค. 58 

พล.ต.            ตรวจ                 ต.ค. 58
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ผนวก ข
ข้อตกลงความร่วมมือให้ใช้และติดตั้งโปรแกรม

ระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำากัด 

และสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด
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ผนวก ค
หลักเกณฑ์เงื่อนไขส่งเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย

ในการขอเชื่อมต่อระบบ ATM
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำากัด
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หลักเกณฑ ์ เงื่อนไขการส่งเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย 
ในการขอเชื่อมต่อระบบ  ATM 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด (สอ.มอ.) 
ณ  วันที่  1 มกราคม 2559 

1. เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพร่โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ เชื่อมต่อระบบ  ATM  รายปี  
     ให้คิดดังนี้ 

จ านวนสมาชิก 
(คน) 

เงินอุดหนุน 
(บาท) 

1 - 3,000 35,000.- 
3,001 - 5,000 40,000.- 
5,001 - 6,000 50,000.- 
6,001 - ขึ้นไป 60,000.- 

 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดตั้งและให้การอบรมการใช้  
     2.1 เจ้าหน้าทีท่ี่ท าการติดตั้งและอบรมวิธีการใช้งาน วันละ  1,000 บาท/คน (อย่างน้อย 2 คน ขึ้นอยู่
กับขนาดของสหกรณ์) 

2.2 ค่าท่ีพักเหมาจ่ายวันละ  1,200 บาท/ห้อง 
2.3 ค่าพาหนะ(น้ ามันรถยนต์ กม.ละ  5.00  บาท) กรณีเดินทางโดยเครื่องบินคิดตามท่ีจ่ายจริง 
 

3. สหกรณ์ที่ขอเชื่อมต่อระบบ  ATM  กับธนาคารธนชาตโดยผ่านศูนย์เชื่อมต่อระบบของ สอ.มอ.สิ่ง
ทีต่้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มมีดังนี้ 

เช่าบริการสายสื่อสาร 
         ค่าเช่าบริการสายสื่อสาร (MPLS)                     
อุปกรณ์ 
      1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Server)   1   เครื่อง       
      2. เครื่องส ารองไฟ (UPS) 1 เครื่อง    
      3. เครื่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Router)   1 เครื่อง 
 อุปกรณ์เสริม 
      1. เครื่องควบคุมการเข้าออกเครือข่าย (Firewall)   1 เครื่อง   
 
*ข้อแนะน า ส าหรับสหกรณ์ที่เชื่อมต่อ ATM แบบออนไลน์ตรง  เครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) จ าเป็นต้อง
เปิด 24 ชม. และควรจะอยู่ในห้องท่ีมีอุณหภูมิไมสู่งเกิน 25   C  
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รายละเอียดอุปกรณ์ส าหรับสหกรณ์ที่ขอใช้ระบบเอทีเอ็มออนไลน์ ต้องจัดเตรียม 

 

 

 * UIH ติดต่อคุณยุทธนา อัมพร โทร. 089-484766 
 

 อุปกรณ์เสริม ราคาประมาณ 

Firewall Cisco ASA 5506-X with FirePOWER Services 25,000.- 

 * อุปกรณเ์สริม Firewall มีหรือไม่ก็ได้ (ถ้ามีต้องมีเจ้าหน้าที่ในการดูแล Firewall) 

 
 
 
 

 ครุภัณฑ์ (ยี่ห้อ/รุ่น) ราคาประมาณ 

Server 

 

 

 

UPS 

 

IBM System x3100 M5 (ขั้นต่่า) 

- Intel Xeon processor  E3-1220 v3 3.1GHz 

- 4GB DDR3 1600MHz 

- 1TB SATA HDD 

950VA APC BX950U-MS (ขั้นต่่า) 

- 480 Watts / 950 VA 

35,000.- 

 

 

 

5,000.- 

รวม  40,000.- 

 ค่าเช่าบริการ  ปีละ 

ISP UIH ค่าเช่าเครือข่าย MPLS ความเร็วขั้นต่่า 256Kbps  

(พร้อม Router  เดือนละ 4,000)    

48,000.- 
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ผนวก ง
ข้อตกลงการชำาระค่าธรรมเนียมแนบท้าย

บันทึกข้อตกลงการขอใช้บริการบัตรเดบิตสหกรณ์
ระหว่างธนาคารธนชาต

กับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด
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ผนวก จ
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา 2558 (ปีบัญชีสหกรณ์ 2559)
จำานวน 309 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 857,000 บาท
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สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด

ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษาประจำาปีการศึกษา 2558 (ปีบัญชีสหกรณ์ 2559)

จำานวน 309 ทุน

รายชื่อผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี ระดับชั้น ประถมศึกษา

จำานวน 114 ทุนๆ ละ 2,000.- บาท
       

 ลำาดับ ยศ - ช่ือ - สกุล หมายเลขสมาชิก ช่ือ - สกุล บุตรท่ีขอรับทุน ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ย

 1 ร.ต. สัจจา บัวซ้อน 1294 น.ส. เบญจรัตน์ บัวซ้อน ป. 6 3.02

 2 จ.ส.อ. จีรวัฒน์ สีใส 1993 ด.ญ. อัญชิสา สีใส ป. 1 4.00

 3 ร.อ. ชยุต น้อยโต 1806 ด.ช. ฐกฤต น้อยโต ป. 5 4.00

 4 พ.ต.สายชล ยิ่งสม 1638 ด.ญ. กรกนก ยิ่งสม ป. 4 4.00

 5 พ.จ.อ. พงษ์ศักดิ์ เทียนทอง 2510 ด.ช. สุริยัน เทียนทอง ป. 3 3.87

 6 จ.ส.อ. วรวุฒิ คงด่าน 1906 ด.ญ. วลีรัตน์ คงด่าน ป. 4 3.92

 7 พ.จ.อ. เมธี สิทธิโชค 1949 ด.ญ. ปลายกันยา สิทธิโชค ป. 3 3.80

 8 จ.ส.อ.เฉลิม พรรณสวัสดิ์ 1602 ด.ช. พัทธดนย์ พรรณสวัสดิ์ ป. 4 4.00

 9 จ.ส.อ.สรชัช ยงเขตรการ 2417 ด.ช. รัมช์ ยงเขตรการ ป. 1 3.75

 10 ร.อ. สุรศักดิ์ ชามีรส 1829 ด.ช. ภาณุพงศ์ ชามีรส ป. 2 3.94

 11 ร.ต. รณชิต กั้วมาลา 2073 ด.ช. ธนภัทร กั้วมาลา ป. 3 3.92

 12 จ.ส.อ. สมบัติ ยิ้มเสถียร 1574 ด.ช. วริท ยิ้มเสถียร ป. 2 3.24

 13 จ.ส.อ. ธงชัย วิเศษศรี 2004 ด.ช. สุรพัศ วิเศษศรี ป. 5 3.85

 14 พ.จ.อ.สุรชัย พรหมสูงเนิน 2232 ด.ญ. พิชชาพร พรหมสูงเนิน ป. 1 3.83

 15 จ.ส.อ. อภิชล นาคชู 2535 ด.ญ. อภิสรา นาคชู ป. 3 3.45

 16 จ.ส.อ. อมเรต ประเสริฐวงษ์ 2342 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ประเสริฐวงษ์ ป. 3 3.42

 17 จ.ส.อ. ฤทธิ์เดช โพลงพลับ 1988 ด.ช. ศุภกฤต โพลงพลับ ป. 1 3.98

 18 จ.ส.อ. ชวเลิศ คำาสุข 1549 ด.ญ. บงกช คำาสุข ป. 5 3.67

 19 จ.ส.อ. ธนัญชัย บุญประสิทธิ์ 1905 ด.ญ. ดุษิตา บุญประสิทธิ์ ป. 4 3.98

 20 พ.อ. สุกฤษฏิ์ โอ่งเคลือบ 1546 ด.ญ. พรภัทรา โอ่งเคลือบ ป. 2 3.94

 21 พ.อ.อ. เจตพล รุจิธันยา 2860 ด.ช. จักรภัทร รุจิธันยา ป. 1 3.70

 22 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ อยู่สุข 1610 ด.ญ. ณัชชา อยู่สุข ป. 6 3.98

 23 ร.ท.อุดมทรัพย์ เกตุคง 1675 ด.ช. จักรกฤช เกตุคง ป. 6 3.19

 24 จ.ส.อ. นพพล ศิริมังคลา 2526 ด.ช. นวพล ศิริมังคลา ป. 4 3.38

 25 จ.ส.อ. คมกฤช บุญแท้ 2266 ด.ช. ฐิติพงษ์ บุญแท้ ป. 1 3.75

 26 จ.ส.อ. อังกูร เชี่ยวเวช 2155 ด.ญ. อาทิตยา เชี่ยวเวช ป. 3 4.00

 27 น.ส. อมรรัตน์ จันทร์ยิด 3134 ด.ช. ศุภกิตต์ ปานมา ป. 6 3.33

 28 จ.ส.อ. ชัยพิพัฒน์ ยิ่งเจริญพาสุข 2025 ด.ญ. ชวัลญา ยิ่งเจริญพาสุข ป. 2 4.00

 29 จ.ส.อ. สุวัจชัย แก่นนอก 2503 ด.ญ. ณัฐณิชา แก่นนอก ป. 4 4.00

 30 จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ เลิศทวีร์พร 2547 ด.ญ. ศศิญาภา เลิศทวีร์พร ป. 1 4.00

 31 ร.ต. ศักดิ์สิทธิ์ แขกระโทก 1833 ด.ญ. ปทิตตา แขกระโทก ป. 2 4.00
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 32 จ.ส.อ. ประจักษ์ ทองจันทร์ 1937 ด.ญ. นภวรรณ ทองจันทร์ ป. 6 3.98

 33 จ.ส.อ. สุรชัย สรรพเจริญ 2240 ด.ช. สุทธิวงค์ สรรพเจริญ ป. 4 3.66

 34 จ.ส.อ. ชัยภัทร ชัยยศโชติโยธิน 3115 ด.ญ. นันท์นภัส หมีเทพ ป. 1 4.00

 35 จ.ส.อ.หญิง พัชราภรณ์ รอสูงเนิน 2619 ด.ญ ภัคภร รอสูงเนิน ป. 2 4.00

 36 ร.ท. ชยพล พงษ์ดิษยา 1684 ด.ญ. กรกันยา พงษ์ดิษยา ป. 5 3.82

 37 ร.ท. บุญญฤทธิ์ ทิมเปีย 2060 ด.ญ. พิชญธิดา ทิมเปีย ป. 6 3.25

 38 ร.อ. สรเดช เชาวินัย 2142 ด.ญ. ชญาดา เชาวินัย ป. 5 3.88

 39 จ.ส.อ. ณัฐกาญจน์ อ่อนบำารุง 2378 ด.ช. ธนกานต์ อ่อนบำารุง ป. 1 4.00

 40 จ.ส.อ. ธนัท นาคทรรพ 1947 ด.ช. เตชิต นาคทรรพ ป. 4 3.55

 41 จ.ส.อ. พงศ์ศักดิ์ ตุลาธาร 1569 ด.ช. ภาณุภัทร ตุลาธาร ป. 3 3.44

 42 น.อ. โชติกรัตน์ ขำาสุวรรณ 2157 ด.ช. พงศ์วิชญ์ ขำาสุวรรณ ป. 6 3.91

 43 จ.ส.อ. นพรัตน์ ศรีวะรมย์ 2359 ด.ญ. ชนิกานต์ ศรีวะรมย์ ป. 2 4.00

 44 ร.ต. อภิรักษ์ ภู่ระหงษ์ 2120 ด.ช. เอกบุรุษ ภู่ระหงษ์ ป. 4 3.46

 45 พ.อ.อ. อุดม โพล้งเสียง 1369 ด.ญ. อริษา โพล้งเสียง ป. 4 3.97

 46 จ.ส.อ. วัชรินทร์ ทรัพย์สิน 2075 ด.ช. ภัทรพล ทรัพย์สิน ป. 3 4.00

 47 พ.จ.อ. สุรชัย กระฉอดนอก 1951 ด.ช. ศักดิพงศ์ กระฉอดนอก ป. 2 3.78

 48 จ.ส.อ. ปัณณทัต คชสาร 2227 ด.ช. รัฐนันท์ คชสาร ป. 4 3.60

 49 ร.อ. รุ่งนิรันดร์ ปัทมะรางกูล 1872 ด.ช. พีรณัฐ ปัทมะรางกูล ป. 2 3.77

 50 พ.อ.อ. ชัยรัช โพธิ์โต 2411 ด.ช. ชยานนท์ โพธิ์โต ป. 4 3.20

 51 จ.ส.อ. อดิศักดิ์ อัมรินทร์รัตน์ 1882 ด.ญ. ณหทัย อัมรินทร์รัตน์ ป. 1 4.00

 52 จ.ส.อ. วัลลภ ฤทธิ์ล้ำาเลิศ 2196 ด.ญ. วีริษา ฤทธิ์ล้ำาเลิศ ป. 2 3.95

 53 ร.ต. โกศล ศรีพยัคฆ์ 0985 ด.ช. กรธวัช ศรีพยัคฆ์ ป. 6 3.58

 54 จ.ส.อ. ภานุ อินอ่อน 1886 ด.ญ. พัชญาภา อินอ่อน ป. 6 3.92

 55 พ.อ.อ.หญิง กุลนาถ สุสิงห์ 2618 ด.ญ. ภัคจิรา สุสิงห์ ป. 3 3.71

 56 จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย ยินดีพจน์ 2779 ด.ญ. ศกุนตลา ยินดีพจน์ ป. 2 3.85

 57 ร.ต. อรุณ แสงสวย 2713 ด.ช. ภัทรพล แสงสวย ป. 1 3.60

 58 พ.จ.อ. เชวงศักดิ์ ไชยศรีรักษ์ 2394 ด.ช. วรรณศักดิ์ ไชยศรีรักษ์ ป. 4 3.71

 59 จ.ส.อ. มนตรี ทองสิงห์ 2582 ด.ช. ชยุตพง อินต๊ะภูมิ ป. 1 3.96

 60 จ.ส.อ.นภดล วงษ์ทองดี 2562 ด.ช. สรวิชญ์ วงษ์ทองดี ป. 1 3.77

 61 จ.ส.อ. พงษ์พิทักษ์ หยงเมือง 1866 ด.ช. พงษ์พิสุทธิ์ เมืองฮาม ป. 6 3.39

 62 จ.ส.อ. ชัยสินธุ์ เขียวศรี 1581 ด.ญ. ปภาดา เขียวศรี ป. 2 4.00

 63 ร.อ. วรกิจ ธนวัตณัชกุล ร.น. 2973 ด.ช. ณิชพน ธนวัตณัชกุล  ป. 4 3.36

 64 จ.ส.อ. เรวัต เจริญนาน 1897 ด.ช. ปิยวัชร์ เจริญนาน ป. 4 3.02

 65 พ.จ.อ. รนนท์ คชาชีวะ 2135 ด.ญ. วิรตี คชาชีวะ ป. 5 3.15

 66 พ.อ. ทัฬห์ บุญเฉลย 0198 ด.ญ. หทัยทัฬห์ บุญเฉลย ป. 3 4.00

 67 จ.ส.อ. สมศักดิ์ สินมานะ 2003 ด.ช. อภาวิน สินมานะ ป. 4 4.00

 68 จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ วิสูงเล 2477 ด.ญ. ญาณิศา วิสูงเล ป. 1 3.54

 69 จ.ส.อ. ธนทัต ปานสวัสดิ์ 1868 ด.ช. เฌอปาณ ปานสวัสดิ์ ป. 4 4.00

 70 จ.ส.อ. ปริญญา รัตนศิระประภา 2072 ด.ญ. ปริชญา รัตนศิระประภา ป. 4 3.86

 ลำาดับ ยศ - ช่ือ - สกุล หมายเลขสมาชิก ช่ือ - สกุล บุตรท่ีขอรับทุน ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ย
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 71 จ.ส.อ.หญิง วราวรรณ์ แก้วแหวน 1996 ด.ญ. ภูริชญา สุขวิเศษ ป. 2 3.75

 72 พ.จ.อ. กมล คำารินทร์ 1965 ด.ช. ธนวัต คำารินทร์ ป. 6 3.20

 73 พ.จ.อ. ธัญพิสิษฐ์ สุขขาว 1898 ด.ช. พิทยา สุขขาว ป. 1 3.73

 74 จ.ส.อ. วรศักดิ์ สว่างวรรณขจร 2747 ด.ช. ภัทรดนัย สว่างวรรณขจร ป. 1 3.84

 75 พ.อ. สมภพ พวงสุวรรณ 0207 ด.ช. กิตติคุณ พวงสุวรรณ ป. 5 3.84

 76 จ.ส.อ. อภิชาต เกศทอง 2460 ด.ญ. กานต์ณิชา เกศทอง ป. 1 4.00

 77 ร.ต. อำานาจ ร่มศรี 2291 ด.ญ. ปวริศา ร่มศรี ป. 4 3.91

 78 ร.ต. นิพนธ์ เยาวมาลย์ 1085 ด.ญ. ศรุตยา เยาวมาลย์ ป. 4 3.44

 79 จ.ส.อ. พัชรวัฒน์ เพ็ชรอาภรณ์ 2391 ด.ช. อัครพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ ป. 5 3.21

 80 จ.ส.อ. พงษ์เทพ เพ็งพี 1696 ด.ช. ปัญจพงษ์ เพ็งพี ป. 5 3.56

 81 จ.ส.อ. เอกพงษ์ กัลยา 2288 ด.ช. เนติธร กัลยา ป. 4 4.00

 82 จ.ส.อ. รุ่งมงคล ตุงคะมาลี 1548 ด.ช. เทวกฤต ตุงคะมาลี ป. 2 3.89

 83 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ บรรจงศิริ 1740 ด.ญ. หทัยภรณ์ บรรจงศิริ ป. 4 3.50

 84 จ.ส.อ.หญิง กุลภัสสรณ์ รักพงษ์ไทย 2632 ด.ญ. กชขจร รักพงษ์ไทย ป. 2 4.00

 85 ร.ท. พิศัลย์ สุขปรีดา 1814 ด.ช. นฤบดินทร์ สุขปรีดา ป. 6 3.90

 86 ส.ต.หญิง วไลภรณ์ โภไคศวรรย์ 3127 ด.ช. หิรัณย์ โภไคศวรรย์ ป. 2 3.68

 87 จ.ส.อ. ชาญ อุ่นใจชน 1654 ด.ญ. ธัญชนก อุ่นใจชน ป. 4 3.78

 88 พ.อ.อ. อภิศักดิ์ อวนอ่อน 1837 ด.ญ. เกล้ากัลยา อวนอ่อน ป. 6 3.75

 89 พ.อ.อ. สุริยา สุขจินดา 1358 ด.ญ. ฐิติวรดา สุขจินดา ป. 2 3.04

 90 จ.ส.อ. ชูชาติ มีแลบ 2031 ด.ญ. สุวพิชญ์ มีแลบ ป. 2 4.00

 91 จ.ส.อ. กริตติศักดิ์ จอมพุทรา 1346 ด.ช. อมต จอมพุทรา ป. 6 3.52

 92 น.ส. มัติกา โคว้สมบูรณ์ 3027 ด.ญ. ธนวรรณ โคว้สมบูรณ์ ป. 2 3.95

 93 จ.ส.อ. ศุภชัย รอตประเสริฐ 1616 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา รอตประเสริฐ ป. 4 4.00

 94 พ.อ.อ.ปิยะศักดิ์ ทองสุข 1907 ด.ญ. ศศิพิมล ทองสุข ป. 5 3.81

 95 จ.ส.อ. นรากร เลิศจันทึก 2080 ด.ญ. นันท์มนัส เลิศจันทึก ป. 5 3.02

 96 พ.จ.อ. อภิชาต พานิช 2506 ด.ญ. สุภลักษณ์ พานิช ป. 4 3.21

 97 จ.ส.อ. สิทธิเดช กมลพัฒนะ 2243 ด.ช. กิตติศักดิ์ กมลพัฒนะ ป. 5 3.76

 98 ร.ท. วิชัย แขกพงษ์ 1363 ด.ญ. วริศรา แขกพงษ์ ป. 2 3.88

 99 จ.ส.อ. วีรยุทธ อ่อนจ้าย 2252 ด.ช. แทนคุณ อ่อนจ้าย ป. 4 3.00

 100 พ.อ.อ. ไตรภพ นาคประสิทธิ์ 2467 ด.ญ. จริญญา นาคประสิทธิ์ ป. 3 4.00

 101 จ.ส.อ. อัคดิษฏฐ์ ภิรมย์เณร 2847 ด.ญ. มณฑิฌา ภิรมย์เณร ป. 1 4.00

 102 ร.ต. ธงชัย ปันทะราช 1555 ด.ญ. ธนัดชิดา ปันทะราช ป. 1 4.00

 103 พ.จ.อ. ศุภโชติ แสงจัตุรัส 1908 ด.ญ. กัญญาภัค แสงจัตุรัส ป. 5 3.68

 104 พ.จ.อ. โชคชัย โชนอนุ 1439 ด.ช. กษิดิ์เดช โชนอนุ ป. 3 3.00

 105 จ.ส.อ. ประยุทธ ฤทธิ์ธงชัยเลิศ 1725 ด.ญ. รสริน ฤทธิ์ธงชัยเลิศ ป. 6 3.25

 106 ว่าท่ี ร.ต. กฤศณัฏฐ์ ธาราธรรมาธิกรณ์ 2613 ด.ช. ธีร์ชธัช ธาราธรรมาธิกรณ์ ป. 1 4.00

 107 จ.ส.อ. ธีระพล วงศ์พิทักษ์ 1564 ด.ช. สุวิจักขณ์ วงศ์พิทักษ์ ป. 5 3.89

 108 จ.ส.อ. กฤษดา กมลพัฒนะ 2557 ด.ญ. อาทิตยา กมลพัฒนะ ป. 2 3.88

 109 จ.ส.อ. วิโชติ หมาดหลี 1627 ด.ญ. ดีน่า หมาดหลี ป. 1 3.92
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 110 จ.ส.อ. มงคล บุตรศรี 2567 ด.ญ. นันทวัน บุตรศรี ป. 1 3.54

 111 จ.ส.อ. ธีรพงศ์ ม่วงมณี 2297 ด.ช. กฤตมุข ม่วงมณี ป. 5 4.00

 112 จ.ส.อ. ยุทธภูมิ ชุมพงษ์ 1957 ด.ญ. ชมพูนุท ชุมพงษ์ ป. 4 4.00

 113 พ.อ.อ. อนุชิต แผ่นทอง 2554 ด.ญ. อชิรญา แผ่นทอง ป. 3 3.44

 114 ร.ท. พงษ์ศิริ จูเจริญ ร.น. 1929 ด.ญ. สิริมา จูเจริญ ป. 4 3.88

 

ตรวจถูกต้อง

น.ต.                      ร.น.

                ( ชัชกิจ   ไทยลี่ )     

                ผู้จัดการสหกรณ์ฯ     
 

    

 ลำาดับ ยศ - ช่ือ - สกุล หมายเลขสมาชิก ช่ือ - สกุล บุตรท่ีขอรับทุน ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ย
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รายชื่อผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ระดับชั้น ประถมศึกษา

จำานวน 13 ทุนๆ ละ 1,000.- บาท 
       

 

 1 จ.ส.อ. ณัฐพร ลีละศรชัย 2046 ด.ช. พุฒินันทน์ ลีละศรชัย ป. 5 2.00

 2 จ.ส.อ. สุนันท์ พรานฟาน 2211 ด.ช. ศดานันท์ พรานฟาน ป. 4 1.85

 3 จ.ส.อ. ยุทธชัย มัชฌิมารัตน์ 1995 ด.ช. วทัญญู มัชฌิมารัตน์ ป. 5 2.31

 4 น.ท.หญิง อุสรา มนต์มณีรัตน์ 0237 ด.ช. วรัตถ์พล มนต์มณีรัตน์ ป. 2 2.89

 5 จ.ส.อ. ศิริพงษ์ ใจฮวบ 2341 ด.ญ. กัญญาณัฐ กาญจนโภคิน ป. 4 2.67

 6 จ.ส.อ. ณัฐพล เปี่ยมจิตต์ 1888 ด.ช. ณัฐกรณ์ เปี่ยมจิตต์ ป. 5 2.18

 7 จ.ส.อ. สุวรรณดี อยู่ยงค์ 2434 ด.ช. ภูเบศ อยู่ยงค์ ป. 1 2.52

 8 จ.ส.อ. วุฒิชัย แก้วไสล 1891 ด.ช. วรโชติ แก้วไสล ป. 4 2.97

 9 จ.ส.อ. เกรียงไกร เกตุนิล 1623 ด.ญ. ชนัญชิตา เกตุนิล ป. 3 2.83

 10 พ.จ.อ. พัลลภ ตุลาธาร 1989 ด.ช. ฐิติพงศ์ ตุลาธาร ป. 5 2.56

 11 จ.ส.อ. นคร มาทัพ 1531 ด.ช. ณภัทร มาทัพ ป. 5 2.85

 12 พ.ท. สมยศ อ่าวสุคนธ์ 1577 ด.ช. กษิวัฒน์ อ่าวสุคนธ์ ป. 1 2.79

 13 ร.ท.หญิง จารุวรรณ ไทยปาล 1643 ด.ช. กฤตัชญ์ ไทยปาล ป. 1 2.94

       

 

 

ตรวจถูกต้อง

น.ต.                      ร.น.

                ( ชัชกิจ   ไทยลี่ )     

                ผู้จัดการสหกรณ์ฯ    
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รายชื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น

จำานวน 55 ทุนๆ ละ 3,000.- บาท 
      

 ลำาดับ ยศ - ช่ือ - สกุล หมายเลขสมาชิก ช่ือ - สกุล บุตรท่ีขอรับทุน ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ย

 1 พ.อ.อ.นิรัญ ยมหา 2147 นาย จิตรภัทร์ ยมหา ม. 3  3.96 

 2 จ.ส.อ.วัลลภ ชีวินวิภาส 2074 ด.ญ.ศศินันท์ ชีวินวิภาส ม. 1  3.95 

 3 พ.ท.สมศักดิ์ ไชยรักษ์ 1751 ด.ช. ชณัฐศักดิ์ ไชยรักษ์ ม. 1  3.94 

 4 ร.อ.ศักดิ์ชาย จันทร์ทร    ร.น. 1437 น.ส.นันท์นภัส จันทร์ทร ม. 3  3.92 

 5 พ.อ.อ.ดำารง ทรัพย์สุคนธ์ 0933 น.ส.ภัทรทิยา ทรัพย์สุคนธ์ ม. 3  3.92 

 6 พ.ต.วิโรจน์ ศรไชยากร 1362 ด.ญ.ชลธร ศรไชยากร ม. 2  3.90 

 7 พ.ท.ขนบพร ทองประไพ 1258 น.ส.วิชญาพร ทองประไพ ม. 3  3.90 

 8 จ.ส.อ.สุรัจจ์ ศรีจินดา 1597 ด.ช.ธิติวุฒิ ศรีจินดา ม. 1  3.87 

 9 พ.อ.อ.ไชยรัตน์ หงษ์สิงห์ทอง 1376 ด.ญ.ศิรินภา หงษ์สิงห์ทอง ม. 2  3.85 

 10 พ.ท.ภูริทัต โพธิ์แก้ว 2474 ด.ญ.นันท์สภัส โพธิ์แก้ว ม. 1  3.81 

 11 จ.ส.อ.มงคล บุญสอน 1563 ด.ญ.ปิยะวรรณ บุญสอน ม. 3  3.81 

 12 พ.อ.อ.อนันต์ ใสใหม่ 1377 ด.ช.รัชชานนท์ ใสใหม่ ม. 2  3.80 

 13 จ.ส.อ.ปัญญา รัมมะพัฒน์ 1709 ด.ญ.ญาดา รัมมะพัฒน์ ม. 3  3.76 

 14 จ.ส.อ.ไวภพ รูปงาม 1615 ด.ญ.วิสสุตา รูปงาม ม. 2  3.76 

 15 ร.อ.สิทธิโชค ชุญประวัติ 1598 ด.ญ.กัญญ์วรา ชุณประวัติ ม. 1  3.79 

 16 น.อ.ชิติวัฒน์ บุญโสภา 3280 ด.ช.กษิดิ์เดช บุญโสภา ม. 3  3.75 

 17 พ.จ.ท.หญิง อารยา งามแสงศิริ 1977 ด.ญ.เบญญาภร งามแสงศิริ ม. 2  3.74 

 18 ร.ต.เผด็จ พงษ์ด้วง 0989 น.ส.ประภาพรรณ พงษ์ด้วง ม. 3  3.72 

 19 พ.อ.อ.สัมพันธ์ ขาวมะลิ 1447 นาย กิตติทัต ขาวมะลิ ม. 3  3.70 

 20 พ.อ.อ.ชัย ใจกาวิล 1474 ด.ญ.ศุภิสรา ใจกาวิล ม. 1  3.70 

 21 พ.ต.สุนันท์ เส็งสาย 1071 น.ส.ชวิศา เส็งสาย ม. 3  3.68 

 22 ร.อ.วัชระ วัฒนวงศ์สุโข 1826 ด.ญ.ศศิวรรณ วัฒนวงศ์สุโข ม. 1  3.64 

 23 พ.ต.พรศักดิ์ นนทะโคตร 1181 น.ส.ชุติมณฑ์ นนทะโคตร ม. 3  3.61 

 24 จ.ส.อ.ยุทธการ นาคนอก 2047 ด.ญ.น้ำาทิพย์ นาคนอก ม. 1  3.61 

 25 ร.อ.นพดล บุรณะสุทธิ์ 1749 ด.ช.นพรัตน์ บุรณะสุทธิ์ ม. 2  3.56 

 26 น.ท.หญิง ธัญญาภัช บุญรักษ์  ร.น. 1384 ด.ญ.สภัสภรณ์ บุญรักษ์ ม. 2  3.55 

 27 จ.ส.อ.กฤษณะ พึ่งสุธา 2176 ด.ญ.ปิยภรณ์ พึ่งสุธา ม. 1  3.53 

 28 พ.จ.อ.สมพร สนธิหอม 2041 ด.ญ.ทักษิณา สนธิหอม ม. 1  3.50 

 29 น.อ.นิรุธ สอนเจตน์  ร.น. 1139 นาย เรือโท สอนเจตน์ ม. 3  3.45 

 30 จ.ส.อ.หญิง สุนทรี ศรประชุม 1633 น.ส.วิภาดา เส็งสาย ม. 3  3.42 

 31 จ.ส.อ.ยุทธศักดิ์ มีศรีดี 1853 ด.ญ.นพวรรณ มีศรีดี ม. 2  3.43 

 32 จ.ส.อ.หญิง วันเพ็ญ มากรด 1688 ด.ญ.ศุภิสรา มากรด ม. 1  3.41 

 33 ร.ท.สมพร เพ็ชร์ปุ่น 2261 ด.ญ.นพวรรณ เพ็ชร์ปุ่น ม. 1  3.39 

 34 ร.อ.อำานาจ สบายแท้ 1757 ด.ญ.วรัญญา สบายแท้ ม. 1  3.39 

 35 พ.อ.อ.ภานุวัฒน์ ฉัตรทอง 1840 ด.ญ.พุทธิชา ฉัตรทอง ม. 1  3.37 

 36 จ.ส.อ.วันชัย นกสกุล 1357 ด.ญ.ภูษิตา นกสกุล ม. 3  3.32 
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 37 จ.ส.อ.สุเมธ ขาวสำาอางค์ 1629 ด.ญ.ชัญญา ขาวสำาอางค์ ม. 2  3.29 

 38 พ.จ.อ.จตุรงค์ ขำาเลิศ 2098 ด.ญ.ณิชากร ขำาเลิศ ม. 1  3.29 

 39 ร.ท.บริสุทธิ์ พิบูลย์วัฒนวงษ์ 1208 ด.ช.นิภาส พิบูลย์วัฒนวงษ์ ม. 1  3.29 

 40 ร.ท.ชัชพล ปิติพล 2051 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ปิติพล ม. 1  3.27 

 41 จ.ส.อ.สุชาติ ซื่อสัตย์ 1578 ด.ญ.ชลมาศ ซื่อสัตย์ ม. 1  3.25 

 42 จ.ส.อ.พรชัย ปิยะนุชศักดิ์ 1626 ด.ญ.พชรพร ปิยะนุชศักดิ์ ม. 2  3.25 

 43 พ.อ.อ.สุรพล ศิลสุนทร 1429 ด.ญ.บุญญาพร ศิลสุนทร ม. 1  3.24 

 44 จ.ส.อ.นิติพัฒน์ มิ่งธนานันท์กุล 1677 ด.ญ.ปรีดิ์ฐิญา มิ่งธนานันท์กุล ม. 2  3.23 

 45 ส.ท.หญิง สิริรัศม์ิ แก่นเผือกขจร 2890 น.ส.สุทธิรัศมิ์ แก่นเผือกขจร ม. 3  3.22 

 46 จ.ส.อ.ปรมัตถ์ ไทยศิริ 1612 ด.ญ.รุจาภา ไทยศิริ ม. 2  3.22 

 47 จ.ส.อ.ประเวทย์ ติดวงศา 1568 นาย ปัณณวิชญ์ ติดวงศา ม. 3  3.22 

 48 พ.อ.อ.บุญสม ปู่จันทร์ 1510 น.ส.วริศรา ปู่จันทร์ ม. 3  3.19 

 49 ร.อ.ปรีดา บุตรเวส 1347 ด.ญ.ศดานันท์ บุตรเวส ม. 1  3.17 

 50 จ.ส.อ.พิชิต ถีระพันธ์ 1974 ด.ญ.สุพรรณษา ถีระพันธ์ ม. 2  3.16 

 51 จ.ส.อ.หญิง สุจินต์ สุขพันธ์ 1682 ด.ญ.นิชานันท์ สุขพันธ์ ม. 2  3.13 

 52 จ.ส.อ.อมร ผงธุลี 2152 ด.ช.นพรุจ ผงธุลี ม. 2  3.11 

 53 จ.ส.อ.ยุทธนา ประภาวงศ์ 2316 นาย วิชยุตย์ ประภาวงศ์ ม. 3  3.00 

 54 จ.ส.อ.เฉลิมพล เกตุแก้ว 1784 ด.ญ.วรินธร เกตุแก้ว ม. 1  3.00 

 55 จ.ส.อ. นภดล อยู่สุข 1323 น.ส. เบญญพร อยู่สุข ม. 3  3.96 

  

ตรวจถูกต้อง

น.ต.                      ร.น.

                ( ชัชกิจ   ไทยลี่ )     

                ผู้จัดการสหกรณ์ฯ    
       

 ลำาดับ ยศ - ช่ือ - สกุล หมายเลขสมาชิก ช่ือ - สกุล บุตรท่ีขอรับทุน ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ย
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 รายชื่อผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น

จำานวน 10 ทุนๆ ละ 1,500.- บาท

       

 ลำาดับ ยศ - ช่ือ - สกุล หมายเลขสมาชิก ช่ือ - สกุล บุตรท่ีขอรับทุน ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ย

 1 จ.ส.อ.สมศักดิ์ ขลุ่นทอง 1348 น.ส.กมลพรรณ ขลุ่ยทอง ม. 3  2.92 

 2 ร.ท.กิติกร ดำาริห์ดี 1523 ด.ญ.กัญญาณัฐ ดำาริห์ดี ม. 1  2.86 

 3 นาย สมศักดิ์ หาสมบัติ 1983 ด.ญ.กรรณิกา หาสมบัติ ม. 2  2.75 

 4 จ.ส.อ.สุทัศน์ วิทักษาบุตร 1544 ด.ญ.ศิริพิมพ์  วิทักษาบุตร ม. 3  2.63 

 5 น.ต.หญิง ณัฐกันต์ญา ทิมสุวรรณเรส  ร.น. 1485 ด.ช.กฤษฎิ์ณวัชร ทิมสุวรรณเรส  ม. 2  2.62 

 6 จ.ส.อ.สุรชาติ พันธ์สกุล 1607 ด.ช.ธรากร พันธ์สกุล ม. 3  2.54 

 7 พ.อ.อ.สหรัฐ พลเจริญ 1828 ด.ช.พงศทัค พลเจริญ ม. 1  2.51 

 8 จ.ส.อ.อภิชา ลิ้มแดงสกุล 1611 นาย ชานนท์ ลิ้มแดงสกุล ม. 3  2.28 

 9 ร.ท.ชูชาติ บุปผาชาติ 2027 ด.ช.ปฏิวัติ บุปผาชาติ ม. 1  2.97 

 10 พ.จ.อ.ปฎิภาณ ศรีขาว 1944 ด.ช.ปรมี ศรีขาว ม. 2  2.16 

       

 

  

ตรวจถูกต้อง

น.ต.                      ร.น.

                ( ชัชกิจ   ไทยลี่ )     

                ผู้จัดการสหกรณ์ฯ    
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รายชื่อผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่า ปวช.

จำานวน 36 ทุน ๆ ละ 4,000.- บาท
   

 ลำาดับ ยศ - ช่ือ - สกุล หมายเลขสมาชิก ช่ือ - สกุล บุตรท่ีขอรับทุน ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ย

 1 จ.ส.อ. ยงยุทธ รูปชัยภูมิ 1595 นาย วโรดม รูปชัยภูมิ ม. 4  3.20 

 2 ร.ท. ไวกูณฐ์ กลัดธนัง 1940 น.ส. วรวรัตน์ กลัดธนัง ม. 6  3.47 
 3 พ.จ.อ. ชาญณรงค์ สถิตพิพัฒน์ 1497 น.ส. ชัญญา สถิตพิพัฒน์ ม. 4  3.09 
 4 พ.อ.อ. อดิศร ไสยรินทร์ 1975 นาย ประวีร์ ไสยรินทร์ ม. 4  3.65 
 5 น.ท. สิงห์ แดงไพโรจน์ 0994 น.ส. ณฐกมลวรรณ แดงไพโรจน์ ม. 4  3.42 
 6 จ.ส.อ. เสกสรรค์ เรืองเนตร 2018 นาย เกียรติศักดิ์ เรืองเนตร ปวช. 2  3.81 
 7 ร.อ. รุจิวงษ์ ลอมโฮม 1667 น.ส. เบญญาพร ลอมโฮม ม. 5  3.64 
 8 พ.ท. อาคม อยู่คง 1260 น.ส. นภัสสร อยู่คง ม. 5  3.58 
 9 พ.ต. โสมนัส มาลาวงษ์ 2122 นาย ศุภณัฐ มาลาวงษ์ ม. 6  3.03 
 10 จ.ส.อ. ธีรพัฒน์ ชัยเพ็ชร์ 1336 นาย ประกาศิต ชัยเพ็ชร์ ม. 4  3.30 
 11 จ.ส.อ. สมชาย ท่วมประจักษ์ 1589 นาย สยาม ท่วมประจักษ์ ม. 5  3.52 
 12 จ.ส.อ. บุญชัย บุญเครือพันธุ์ 2028 ด.ญ. รดารัตน์ บุญเครือพันธุ์ ม. 4  3.18 
 13 จ.ส.อ. ธงรบ ประสานจิตต์ 1580 นาย พชร ประสานจิตต์ ม. 5  3.18 
 14 ร.อ. ณรงค์ศักดิ์ คนไหวพริบ 1618 น.ส. ธนพร คนไหวพริบ ม. 5  3.57 
 15 จ.ส.อ. วิชาญ สัตย์สมนึก 1553 นาย คุณาธิป สัตย์สมนึก ม. 4  3.49 
 16 ร.ท.หญิง จินตนา อามีนเซ็น 1978 นาย กีรติ หมัดเชี่ยว ปวช. 1  3.52 
 17 จ.ส.อ.หญิง อัญชุลี พอขุนทด 1976 นชท. ภูบดินทร์ พอขุนทด ปวช. 1  3.16 
 18 ร.อ. ประพันธ์ นาถึง 1229 นาย อัตถากร นาถึง ม. 4  3.41 
 19 พ.ท. ศิริภูมิ ฤทธิมหันต์ 1685 น.ส. ณัฏฐณิชา ฤทธิมหันต์ ม. 4  3.72 
 20 พ.ต. นัฐพงษ์ แก้วไสล 1613 นาย ภัทรบิฐ แก้วไสล ม. 4  3.02 
 21 ส.อ.หญิง ปิยภรณ์ สุขเพิ่มพูนชัย 3027 น.ส. ทิชากร สุขเพิ่มพูนชัย ม. 4  3.49 
 22 น.ท. สุนทร ชิดดี 1766 น.ส. รตินันท์ ชิดดี ม. 6  3.97 
 23 น.อ. อภิชัย อรุณเนตร 2173 นาย ณัฏฐ์พัฒน์ อรุณเนตร ม. 6  3.60 
 24 จ.ส.อ. เตชิต เกตุคง 1946 น.ส. สุธาสินี เกตุคง ปวช. 3  3.94 
 25 จ.ส.อ.หญิง สุทธ์ิขนิษฐ์ สังฆะบุรี 1430 นาย ปรเมษฐ์ สังฆะบุรี ม. 4  3.13 
 26 น.ท. เฉลิมเกียรติ สันติพงษ์ไพบูลย์ 1931 นาย ภาสวุฒิ สันติพงษ์ไพบูลย์ ปวช. 1  3.47 
 27 พ.ท. บุญโชค เกิดสันเทียะ 1277 น.ส. พรปวีณ์ เกิดสันเทียะ ม. 6  3.94 
 28 ร.ต. นาวิน วัฒนา 1559 นาย ภัทรพงศ์ วัฒนา ปวช. 3  3.25 
 29 นาย นักรบ อัมพรทัศน์ 1984 น.ส. นริศรา อัมพรทัศน์ ม. 5  3.80 
 30 ร.อ. วิเชียร ชิตทัพ 1400 น.ส. นิรชา ชิตทัพ ม. 6  3.87 
 31 น.ท. อำาพัน กลิ่นประสม ร.น. 1173 นตท. อัจฉริยะ กลิ่นประสม ปวช. 1  3.08 
 32 ร.ท. พรชัย สายเพ็ชร์ ร.น. 1435 นาย ทิชากร สายเพ็ชร์ ม. 5  3.64 
 33 จ.ส.อ.หญิง สุภาพร อยู่เย็น 1519 น.ส. วศินี มาลัยวงศ์ ม. 6  3.66 
 34 จ.ส.อ. ชูชาติ ใบชิต 1708 นาย รัชชานนท์ ใบชิต ม. 5  3.31 
 35 จ.ส.อ. วิชัย พรหมพินิจ 1994 น.ส. ฌัชชา พรหมพินิจ ม. 5  3.31 
 36 ร.ท.หญิง ลักขณา ทองคง ร.น. 1697 นาย ธนา ทองคง ปวช. 1  3.22 

 

ตรวจถูกต้อง

น.ต.                      ร.น.

                ( ชัชกิจ   ไทยลี่ )     

                ผู้จัดการสหกรณ์ฯ    
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รายชื่อผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ระดับชั้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  เทียบเท่า ปวช.

จำานวน 11 ทุน ๆ ละ 2,000.- บาท
 

 ลำาดับ ยศ - ช่ือ - สกุล หมายเลขสมาชิก ช่ือ - สกุล บุตรท่ีขอรับทุน ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ย

 1 จ.ส.อ. อรุณ โชสิมา 1534 นาย อนุรักษ์ โชสิมา ม. 4  2.12 

 2 จ.ส.อ. พลายงาม เกษมสุข 1570 นาย จตุรภุช เกษมสุข ม. 6  2.98 

 3 จ.ส.อ. อำาไพ โมราราย 1982 นาย ณัฐดนัย โมราราย ปวช. 2  2.65 

 4 พ.อ.อ. ยุทธภูมิ พันธุ์อุบล 1325 น.ส. ธีรดา พันธุ์อุบล ม. 4  2.81 

 5 พ.ต. พรชัย วิหกกุล 1704 น.ส. มัชฌิมา วิหกกุล ม. 5  2.50 

 6 จ.ส.อ. บุญรุ่ง บัวสุวรรณ 1912 น.ส. ชุติกาญจน์ บัวสุวรรณ ม. 5  2.99 

 7 น.อ. หัสนัย เที่ยงกมล 0131 น.ส. ชมพูนุท เที่ยงกมล ม. 4  2.85 

 8 ร.ท. โยคินทร์ สุ่มสาย 1958 น.ส. สุธัญญา สุ่มสาย ม. 6  2.49 

 9 จ.ส.อ.หญิง ฐิติมา กว่างสันเทียะ 1354 นาย ฐิติกร กว่างสันเทียะ ม. 6  2.79 

 10 จ.ส.อ. พิเชฏ เสือใจ 1624 นาย พิทยา เสือใจ ม. 6  2.77 

 11 จ.ส.อ. สมคิด ชำานาญนา 1585 น.ส. ชนม์นิภา ชำานาญนา ม. 6  2.98 

       

 

  

ตรวจถูกต้อง

น.ต.                      ร.น.

                ( ชัชกิจ   ไทยลี่ )     

                ผู้จัดการสหกรณ์ฯ    
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 รายชื่อผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี ระดับชั้น อุดมศึกษา, ปริญญาตรี

จำานวน 39 ทุน ๆ ละ 5,000.- บาท
      

 ลำาดับ ยศ - ช่ือ - สกุล หมายเลขสมาชิก ช่ือ - สกุล บุตรท่ีขอรับทุน ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ย

 1 จ.ส.อ.ธรรมนูญ โพธิ์พฤกษ์ 1319 น.ส. จุฬาวรรณ โพธิ์พฤกษ์ ปริญญาตรี 2  3.21 
 2 ร.อ.ประชุม ไกรสมภาค 1185 นาย ชยากร ไกรสมภาค ปวส. 2  3.68 
 3 พ.อ.ทองล้วน เทียนถาวร 0560 นาย ธิติ เทียนถาวร ปริญญาตรี 2  3.53 
 4 พ.จ.อ.หญิงสมทรง พรหมมินทร์ 2108 นาย ทศพล พรหมมินทร์ ปวส. 2  3.65 
 5 จ.ส.อ.หญิงฉวีวรรณ เอกอุ 1164 น.ส. อารยา เอกอุ อุดมศึกษา 2  3.50 
 6 ร.ต.พิริยะ โคตุธา 1078 น.ส. ชุติมา โคตุธา อุดมศึกษา 1  3.06 
 7 จ.ส.อ.โชติ เขียวมณี 0544 นาย ธนศาสตร์ เขียวมณี ปริญญาตรี 4  3.62 
 8 พ.อ.อ.แมน นาคใหม่ 1379 น.ส. ลัลนา นาคใหม่ ปริญญาตรี 1  3.18 
 9 จ.ส.อ.ทองใบ คณารักษ์ 1473 นาย สุขสมบูรณ์ คณารักษ์ ปริญญาตรี 2  3.63 
 10 ร.ต.วิรัตน์ วรรณประทุม 1214 น.ส. ขวัญณรินทร์ วรรณประทุม ปริญญาตรี 4  3.25 
 11 น.ต.ชัชกิจ ไทยลี่ ร.น. 1270 น.ส. กัณฐิกา ไทยลี่ ปริญญาตรี 1  3.49 
 12 ร.อ.แซมปอ โสประโคน 1664 น.ส. ผกามาศ โสประโคน อุดมศึกษา 1  3.12 
 13 ร.อ.วิโรจน์ ศิริชัยสุทธิกร 1432 นนร.วิจิตร ศิริชัยสุทธิกร อุดมศึกษา 1  3.00 
 14 ร.ต.ชูชีพ บุญสิรนันท์ 2127 นาย สิรภพ บุญสิรนันท์ ปวส. 2  3.39 
 15 ร.ต.บุญฤทธิ์ อินโอภาส 0990 นาย ธนายุต อินโอภาส ปริญญาตรี 3  3.56 
 16 ร.อ.ธีรชัย สมรรคะบุตร 2113 น.ส. รัญธิชา สมรรคะบุตร ปริญญาตรี 2  3.39 
 17 จ.ส.อ.สมจิตร ลำาเหลือ 1541 น.ส. นริสสา ลำาเหลือ ปริญญาตรี 3  3.34 
 18 จ.ส.อ.อุดม พุทธพงษ์ 1636 นาย อรรณพ พุทธพงษ์ ปริญญาตรี 4  3.40 
 19 พ.อ.อ.อภิชัย ชัยศาสตรา 1433 น.ส. อาภาลักษณ์ ชัยศาสตรา ปริญญาตรี 2  3.01 
 20 จ.ส.ท.หญิงธาราทิพย์ คงวุฒิ 2676 นาย เอกลักษณ์ คงวุฒิ ปริญญาตรี 2  3.53 
 21 จ.ส.อ.บัณฑิต ขำาเลิศ 2623 น.ส. อรวรรณ ขำาเลิศ ปริญญาตรี 4  3.58 
 22 จ.ส.อ. วรรณุรักษ์ ไชยศิลป 1330 นาย อภิวัฒน์ ไชยศิลป ปริญญาตรี 5  4.00 
 23 ร.ต.ศุภวัส ไทยพินิจ ร.น. 1196 น.ส. ชวัลญา ไทยพินิจ  ปริญญาตรี 1  3.29 
 24 พ.จ.อ.บัญชา ปาละกูล 0609 น.ส. ธนันธร ปาละกูล ปริญญาตรี 4  3.60 
 25 ร.อ.สุพรชัย โอสถพรมมา 1662 น.ส. ณัฏฐิยาภรณ์ โอสถพรมมา ปริญญาตรี 2  3.37 
 26 พ.จ.อ.หญิงพวงพิมล พานทอง 0650 น.ส. สุชฎา พูลสวัสดิ์ ปริญญาตรี 2  3.12 
 27 พ.ท.วัฒนพงษ์ เดชจบ 0982 น.ส. ณฐปภัสร์ เดชจบ ปริญญาตรี 1  3.26 
 28 พ.อ.อ.พรศักดิ์ มาณะศิลป์ 1717 นาย เอกมล มาณะศิลป์ ปริญญาตรี 2  3.77 
 29 พ.ท.ธวัชชัย ปั้นมณี 1355 น.ส. ณัฐศิกานต์ ปั้นมณี ปริญญาตรี 1  3.56 
 30 จ.ส.อ.พร้อมพงศ์ อ้นประเสริฐ 1542 น.ส. เบญจวรรณ อ้นประเสริฐ ปริญญาตรี 1  3.22 
 31 ร.ต.ธีระ ศรีสุวรรณ์ 0757 น.ส. นันทิดา ศรีสุวรรณ์ ปริญญาตรี 3  3.06 
 32 ร.ต.หญิงพูลศรี อนุศาสนนันทร์ 0683 น.ส. นิศารัตน์ อนุศาสนนันทร์ ปริญญาตรี 4  3.62 
 33 น.อ.บัญญัติ ลพสุนทร ร.น. 0591 น.ส. ธัญชนก ลพสุนทร  ปริญญาตรี 4  3.00 
 34 ร.ต.หญิงจิรา ชูประวัติ ร.น. 1894 นาย พฤฒ ชูประวัติ  ปริญญาตรี 1  3.08 
 35 น.ท.สมพงษ์ อุตะมะ 1099 น.ส. ปริยาภรณ์ อุตะมะ ปริญญาตรี 6  3.93 
 36 พ.อ.อ.วันชัย ยงค์สูงเนิน 1378 นาย วันทัพไทย ยงค์สูงเนิน ปริญญาตรี 4  3.70 
 37 จ.ส.อ.เทพกร อ่อนลมูล 1981 นาย ทศพร อ่อนลมูล ปวส. 2  3.67 
 38 พ.ต.ประเมศฐ์ เรืองเมธาพันธ์ 1349 น.ส. ณัฐนันท์ เรืองเมธาพันธ์ ปริญญาตรี 1  3.00 
 39 พ.ต.รังสิต วงศรีไข 1641 น.ส. รัตติพร วงศรีไข ปริญญาตรี 1  3.02 

      

ตรวจถูกต้อง

น.ต.                      ร.น.

                ( ชัชกิจ   ไทยลี่ )     

                ผู้จัดการสหกรณ์ฯ    
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รายชื่อผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ระดับชั้น อุดมศึกษา, ปริญญาตรี

จำานวน 31 ทุน ๆ ละ 2,500.- บาท
 

 ลำาดับ ยศ - ช่ือ - สกุล หมายเลขสมาชิก ช่ือ - สกุล บุตรท่ีขอรับทุน ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ย

 1 จ.ส.อ.ชำานาญ สุนทรนันท์ 1846 นาย กนกพล สุนทรนันท์ ปริญญาตรี 2  2.79 

 2 ร.อ.หญิงสุกัญญา บุญฤทธิ์ 1254 น.ส. นิชาภา บุญฤทธิ์ ปริญญาตรี 2  2.95 

 3 ร.ต.หญิงชลดา ขำาเลิศ 1420 น.ส. ชนกชนม์ ขำาเลิศ ปริญญาตรี 2  2.83 

 4 พ.อ.วีรศักดิ์ เลื่อนประไพ 0737 นาย วัลลภ เลื่อนประไพ ปริญญาตรี 1  2.43 

 5 พ.ท.กิตติ ประทุมนนท์ 1086 นาย วินัย ประทุมนนท์ ปริญญาตรี 2  2.75 

 6 จ.ส.อ.เอกพงษ์ อติเปรมานนท์ 1322 น.ส. วรรณทกานต์ อติเปรมานนท์ ปริญญาตรี 3  2.84 

 7 ร.ท.เกรียงศักดิ์ ชอนกระโทก 1656 น.ส.เกวลี ชอนกระโทก ปริญญาตรี 2  2.79 

 8 พ.จ.อ.สุทธิพันธ์ ศุขะพันธุ์ 1040 นาย นาวิน ศุขะพันธุ์ ปริญญาตรี 1  2.91 

 9 พ.ต.พงษ์เทพ เจ๊กจันทึก 1147 นาย จตุพร เจ๊กจันทึก ปริญญาตรี 2  2.82 

 10 พ.จ.อ.สราวุธ ม่วงเอม 1502 น.ส. สุธิดา ม่วงเอม ปริญญาตรี 1  2.67 

 11 จ.ส.อ.หงษ์ทอง มีเนตร 1673 น.ส. ชลธิชา มีเนตร ปริญญาตรี 3  2.44 

 12 พ.อ.สุรินทร์ อัมบัส 1041 นาย ธนบัตร อัมบัส ปวส. 1  2.61 

 13 จ.ส.อ.ทศพร พูลศรี 1545 นาย ปรินทร พูลศรี ปริญญาตรี 2  1.63 

 14 พ.จ.อ.หญิงกรรภิรมย์ ภู่เกิด 1807 น.ส. ธนัชชา ภู่เกิด ปริญญาตรี 2  2.31 

 15 จ.ส.อ.สมเดช หมั่นเพ็งยัง 1587 น.ส. พิรญาณ์ หมั่นเพ็งยัง ปริญญาตรี 3  1.93 

 16 ร.ท.หญิง กัญจน์ณัฏฐ์ ชื่นแช่ม 0679 นาย สิทธิศักดิ์ ชื่นแช่ม ปริญญาตรี 3  2.92 

 17 พ.จ.อ.หญิงพจนีย์ ทัศประเสริฐ 0686 น.ส.รุ่งพร ทัศประเสริฐ ปริญญาตรี 2  2.52 

 18 ร.ต.เจริญ งิ้วราย ร.น. 0899 นาย จิตติพงศ์ งิ้วราย ปริญญาตรี 3  1.36 

 19 ร.อ.นัฏธพงษ์ วงศ์ศรีเผือก 1326 น.ส. อมลรุจี วงศ์ศรีเผือก ปริญญาตรี 2  2.21 

 20 พ.จ.อ.พิมล จ้อยจินดา 1573 น.ส. เสาร์สิริ จ้อยจินดา ปริญญาตรี 1  2.90 

 21 พ.จ.อ.ชยกร ศรีผ่อง 1778 น.ส. นวลพรรณ ศรีผ่อง ปริญญาตรี 2  2.61 

 22 จ.ส.อ.เกรียงไกร งามภักดิ์ 1333 น.ส. สุกัญยา งามภักดิ์ ปริญญาตรี 4  2.47 

 23 พ.จ.อ.ประสิทธิ์ บ้านเกาะ 1858 นาย เสกสรรค์ บ้านเกาะ ปวส. 1  2.47 

 24 ร.ต.วิชา ขุนจันทร์ 1034 น.ส. นวกะ ขุนจันทร์ ปริญญาตรี 1  2.74 

 25 ร.ต.ธนูธรรม สิงห์ลอ 1293 นาย ธนะรัชต์ สิงห์ลอ ปริญญาตรี 3  2.41 

 26 จ.ส.อ.นิวัต อำาไพ 1762 น.ส. ปวีณา อำาไพ ปริญญาตรี 2  2.35 

 27 พ.อ.อ.สุรเทพ มคธเพศ 1387 น.ส. วชิราภรณ์ มคธเพศ ปริญญาตรี 2  2.54 

 28 ร.ท.สมชาย รุ่งเรือง 0799 นาย สิทธิพรหม รุ่งเรือง ปริญญาตรี 1  2.62 

 29 พ.อ.อ.วิรัส ขาวขำา 1489 นาย อัศวิน ขาวขำา ปริญญาตรี 2  2.86 

 30 พ.อ.อ.ครรชิต ใจเย็น 1223 น.ส. พรนภัส ใจเย็น ปริญญาตรี 1  1.59 

 31 จ.ส.อ.ลิม ศรีมาศ 1753 น.ส. สิริลักษณ์ ศรีมาศ ปริญญาตรี 1  2.47 

       

      

ตรวจถูกต้อง

น.ต.                      ร.น.

                ( ชัชกิจ   ไทยลี่ )     

                ผู้จัดการสหกรณ์ฯ    
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ผนวก ฉ
ภาพกิจกรรมระหว่างปี

ที่สหกรณ์ดำาเนินการตามแผนงาน
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ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558
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ศึกษาดูงานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอำานาจเจิรญ จำากัด

และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำากัด
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ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำากัด
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ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำากัด
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สหกรณ์มอบเงินกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต
ให้กับทายาทจำานวน 600,000.- บาท รวมถึงมอบ

เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ สสอท.ฯ จำานวนเงิน 1,200,000.- บาท
เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ สส.ชสอ.ฯ จำานวนเงิน 600,000.- บาท
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บริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
UNION  LIFE  INSURANCE  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 
411 อาคาร ยูทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2379-5099  โทรสาร. 0-2731-7727-28 
411 U  TOWER  Srinagarindra Road, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand  Tel. +66 -2379-5099  Fax +66-2731-7727 to 28 
Website : http://www.sahalife.co.th  E-mail Address : saha@sahalife.co.th   ทะเบียนเลขที่  0107554000186             

 

 
 
 

ที่ บมจ.สห 06.2 /2244 
       11 กุมภาพันธ์ 2559 
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศเกาหลีใต้ 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ ์
 สหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร จ ากัด  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ก าหนดการและการเตรียมความพร้อมเข้ารว่มโครงการ 
 

  ตามที่ บริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศ
เกาหลีใต้ (National Credit Union Federation of Korea : NACUFOK) ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
วิทยาการด้านการประกันภัยระหว่างกันนั้น 
 

  บริษัท ก าหนดจัดให้มีการศึกษาดูงานเพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจประกันภัยอันจะน าไปสู่
ประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ สมาชิก ตลอดจนผู้เอประกันภัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา
สหกรณ์ท่านได้ให้ความส าคัญส่งเสริมให้สมาชิกท าประกันชีวิตกับบริษัทจนประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี   
เพื่อเป็นการของคุณ บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่าน ฝ่ายจัดการ หรือตัวแทน จ านวน 8 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานในระหว่าง
วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2559 รายละเอียดตามท่ีส่งมาด้วย โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าเดินทาง(ตั๋วเครื่องบิน) ท่ีพัก และ
อาหารตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้  

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา 
 

                ขอแสดงความนับถือ 

 
 

             ( นายฐาปกรณ์    ภูวมาส ) 
               รองกรรมการผู้จัดการ 
                 ปฏิบัติหน้าที่ แทน กรรมการผู้จัดการ 
 
ฝ่ายตลาดประกันชีวิต 
โทร.0 2379 5099 ต่อ 1499 (ฐาปกรณ์) 
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ฝ่ายจัดการได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานโครงการศึกษาดูงานชุมชนสกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 22 ถึง 27 มี.ค.59
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“เงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด”

 มีสมาชิกหลายรายยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเงินของตัวสมาชิกเองที่มีอยู่กับ

สหกรณ์ว่าอยู่ตรงส่วนไหนและยอดเท่าไหร่ จึงขอเรียบเรียงเพื่อทำาความเข้าใจกับสมาชิกดังนี้

1.  เงินในระบบของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ

 1.1  เงินจากทุนเรือนหุ้นของสมาชิก 1.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 1.3  เงินกู้จากสหกรณ์อื่นหรือสถาบันการเงินอื่น

 1.4  เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 1.5  เงินกองทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกำาไรสุทธิประจำาปี

 1.6  เงินทุนสำารองที่ได้รับการจัดสรรจากกำาไรสุทธิประจำาปี 1.7  เงินที่ได้รับการบริจาค

2.  ต้นทุนของเงินแต่ละประเภท

 2.1  เงินจากทุนเรือนหุ้นของสมาชิก  จ่ายในรูปของเงินปันผลปีที่ผ่านมาต้นทุนอยู่ที่ร้อยละ 6.20  เป็นต้นทุนสูงสุดของสหกรณ์ 

  ในแต่ละปี

 2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก  จ่ายเป็นดอกเบี้ยรายปีในแต่ละประเภทต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.25 

 2.3  เงนิกูจ้ากสหกรณ์อืน่หรอืสถาบนัการเงนิอืน่ จ่ายเป็นดอกเบีย้รายปีหรอืจ่ายทัง้เงนิต้นรวมดอกเบีย้ในแต่ละประเภทต้นทุน 

  เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.50 โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการทั้งคณะเป็นผู้คำ้าประกัน

 2.4  เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นจ่ายเป็นดอกเบี้ยรายปีในแต่ละประเภทต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.50 โดยมีคณะกรรมการ 

  ดำาเนินการทั้งคณะเป็นผู้คำ้าประกัน

 2.5  เงินกองทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกำาไรสุทธิประจำาปี ไม่มีต้นทุน

 2.6  เงินทุนสำารองที่ได้รับการจัดสรรจากกำาไรสุทธิประจำาปี ไม่มีต้นทุน

3.  ณ สิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2559 มีสถานภาพของเงินแต่ละประเภทดังนี้

 3.1  เงินจากทุนเรือนหุ้นของสมาชิก  รวมทั้งสิ้น 397,516,060 บาท

 3.2  เงินรับฝากจากสมาชิก  คงเหลือทั้งสิ้น 163,848,775.17 บาท

 3.3  เงินกู้จากสหกรณ์อื่นหรือสถาบันการเงินอื่น คงเหลือทั้งสิ้น 270,264,431.78 บาท

 3.4  เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น คงเหลือทั้งสิ้น 999,000,000.00 บาท

 3.5  เงินกองทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกำาไรสุทธิประจำาปี คงเหลือ 1,019,068.95 บาท

 3.6  เงินทุนสำารองที่ได้รับการจัดสรรจากกำาไรสุทธิประจำาปี จำานวน 26,765,286.00 บาท

 รวมทั้งสิ้น 1,858,413,621.90 บาท

4.  เงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2559  จำานวน 1,843,196,123.00 บาท

5.  จำานวนสมาชิกสามัญ  ณ 30 มิถุนายน 2559 จำานวน 1,704 คน กู้เงินกับสหกรณ์ จำานวน 1,467 คน (คิดเป็นร้อยละ 86.092)     

 ไม่กู้เงินกับสหกรณ์ส่งแต่หุ้นจำานวน 237 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.908 ของสมาชิกทั้งหมด)

6.  จากข้อ 3 จะเห็นว่าเงินของสมาชิกที่แท้จริงคือ

 6.1  เงินทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกหักจ่ายเป็นรายเดือนตามระเบียบฯ ซึ่งหากสมาชิกไม่กู้เงินกับสหกรณ์ฯ มูลค่าหุ้นก็จะม ี

  อยูเ่ตม็จำานวน แต่หากสมาชกิกูเ้งนิกบัสหกรณ์ฯ ทนุเรอืนหุน้ทีมี่อยูก่จ็ะต้องใช้เป็นหลกัประกนัเงนิกูส่้วนหนึง่จนกว่า 

  จะชำาระหนี้แล้วเสร็จ และทุกปีจำานวนหุ้นของสมาชิกก็จะมียอดเพิ่มขึ้นไม่ได้มีการลดหายไปไหน

 6.2  เงินที่สมาชิกนำามาฝากกับสหกรณ์ตามข้อ 3.2 ก็จะมีเหลือเท่าจำานวนที่สมาชิกฝาดเข้ามาหรือถอนออกไป

7.  เงินที่คณะกรรมการต้องรับผิดชอบทั้งคณะคือ ข้อ 3.3 และ 3.4 ซึ่งมีถึง 1,269,264,431.78 บาท โดยทั้งหมดก็ได้ดำาเนินการ 

 ให้สมาชิกกู้ยืมทั้งสิ้น อีกส่วนคือ ตามข้อ 3.5 และ 3.6 ซึ่งทั้งหมดคณะกรรมการดำาเนินการมีอำานาจบริหารจัดการให้เป็นไปตาม 

 ข้อบังคับและระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์จากสวัสดิการประเภทต่างๆ ทางอ้อม

 สรปุได้ว่าเงนิทกุประเภททีม่หีมนุเวยีนอยูใ่นสหกรณ์จะมส่ีวนทีเ่ป็นของสมาชกิโดยตรงคอื ทนุเรอืนหุน้ และเงนิฝากของ

สมาชกิ นอกเหนือจากนัน้คอืเงนิของสหกรณ์ทีส่มาชกิได้ผลประโยชน์ทางอ้อมและส่วนของเงนิทีร่บัฝากหรอืกูย้มืจากภายนอก

เป็นเงินที่คณะกรรมการต้องรับผิดชอบบริหารไม่ให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์และสมาชิก ซึ่งต้องอาศัยความรู้และ

ความชำานาญในการบริหารจัดการแบบมีระบบและถูกต้องตามกฎหมายสหกรณ์

          จาก 

ชัดเจน.  แถลงการณ์



...สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำากัด

ที่มอบความไว้วางใจใช้บริการผ่านตัวแทนบริษัท เอ แอล ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำากัด

โดยบริษัทขอมอบเงินสนับสนุนการจัดทำารายงานกิจการประจำาปีให้สมาชิกของสหกรณ์ในการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559 รวมถึงสมทบติดตั้งระบบชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติภายใน

จำานวน 50,000.- บาท


