
 

วาระท่ี 8  เร่ือง  พิจารณาร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ย ทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 1) พ.ศ.2552 
  

 ผูจ้ดัการ ฯ   เสนอระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ ดงัน้ี 
ร่าง 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 

วา่ดว้ยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 
แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 1) 

พ.ศ.2552 

  

เพื่อใหก้ารพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 
เป็นไปดว้ยความเหมาะสมเรียบร้อย เป็นการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ ส่งเสริมใหบุ้ตรสมาชิกมี
ความขยนัหมัน่เพียรในการศึกษา และมีความประพฤติดี ตามเจตนารมณ์ของทุน อาศยัอ านาจตาม
ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 65(8) และ ขอ้ 93(11) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการคร้ังท่ี
................ เม่ือวนัท่ี............................  ใหก้ าหนดระเบียบไวด้งัน้ี 

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ยทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 1) พ.ศ.2552” 

 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่.........................................เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกความในขอ้ 5 และขอ้ 6 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่
ดว้ยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

 “ ขอ้ 5. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกปีหน่ึง ๆ จ านวนการใหทุ้นและจ านวนทุน
ดงัต่อไปน้ี 

  5.1 ระดบัทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ระดบั แต่ละระดบัจ านวนทุนดงัน้ี 

       5.1.1 ระดบัประถมศึกษา  ทุนละ   1,500  บาท 

       5.1.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ทุนละ   2,000  บาท 

       5.1.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ   2,500  บาท 

       5.1.4 ระดบัอนุปริญญา  ทุนละ   3,000  บาท 

       5.1.5 ระดบัอุดมศึกษาหลกัสูตรไม่สูงกวา่ปริญญาตรี  ทุนละ  4,000  บาท 
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5.2 จ านวนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกแต่ละปีนั้นข้ึนอยูก่บัผลการจดัสรร
ก าไรสุทธิในปีนั้น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

    ขอ้ 6.  คุณสมบติัของผูข้อรับทุนมีดงัน้ี 

  6.1 เป็นบุตรสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

  6.2 เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย 
  6.3 ก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัศึกษาของทางราชการหรือสถาบนัศึกษาของเอกชนท่ี
ทางราชการรับรองและอยูภ่ายในประเทศ 
  6.4 ตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาอ่ืนใดในปีท่ียืน่ขอรับทุน 

  6.5 ผูรั้บทุนทุกระดบัตอ้งมีผลการศึกษาสอบเล่ือนชั้นไดก่้อนปีขอรับทุนการศึกษา
หน่ึงปีและมีผลการศึกษาเฉล่ียสองภาคเรียนรวมกนัร้อยละ 80 หรือ 2.75 ข้ึนไป และตอ้งศึกษาต่อ
ในปีท่ีขอรับทุน 

  6.6 ตอ้งเป็นผูท่ี้สอบคดัเลือกเขา้ศึกษาหรือไดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาของรัฐบาลหลกัสูตรไม่สูงกวา่ปริญญาตรีได ้และมีหลกัฐานการลงทะเบียนศึกษา
หรือหลกัฐานอ่ืน ๆ น ามาแสดง” 
   

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี...................................................... 
    

    นาวาอากาศเอก 

                                                                (สฤษฎพ์งศ ์ วฒันวรางกูร) 
                                                  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1จ ากดั        

 

 

ท่ีประชุม ฯ   มีมติอนุมติัใหถื้อใชร้ะเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ย ทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  พ.ศ.2552 และใหถื้อใชต้ั้งแต่  1 
พฤษภาคม พ.ศ.2552  เป็นตน้ไป 

 

วาระท่ี  9  เร่ือง  อ่ืน ๆ 

 คณะกรรมการมีมติอนุมติัเงินในทุนสาธารณประโยชน์จ านวน  2,000 บาท  เพื่อร่วม
บ าเพญ็กุศลศพ  มารดาของ น.ท.วรีะ  จรรยา ผูจ้ดัการ ฯ 

 ท่ีประชุม ฯ ฝ่ายจดัการ ฯ   รับทราบ 

 เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
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 การประเมินคะแนนเพื่อคดัเลือกสหกรณ์ออมทรัพย ์หากไม่เป็นความลบั  ใหฝ่้ายจดัการขอ
ขอ้มูลของสหกรณ์ ฯ ท่ีไดรั้บคดัเลือกเป็นสหกรณ์ ฯ ดีเด่น  เพื่อใชเ้ปรียบเทียบและเป็นแนวทางใน
การด าเนินการเพื่อใหส้หกรณ์กองบิน 1 ฯ  มีโอกาสไดรั้บคดัเลือกในอนาคต 

ท่ีประชุม ฯ ฝ่ายจดัการ ฯ   รับทราบ 
รองประธานกรรมการ ฯ (1)  ขอใหฝ่้ายจดัการ ฯ และคณะกรรมการช่วยกนัประชาสัมพนัธ์

ใหส้มาชิกไดมี้การเพิ่มทุนเรือนหุน้ รวมถึงให้รับทราบขอ้มูลและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บและขอให้
น าขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ในท่ีประชุม ฯ  รวมถึงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในทุก ๆ ดา้นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยทัว่ถึงและต่อเน่ือง 

ท่ีประชุม ฯ ฝ่ายจดัการ ฯ   รับทราบ 

รองประธานกรรมการ ฯ (3)  ขอใหค้ณะกรรมการทุกคนไดมี้การตรวจสอบสมาชิกทุกคน
ในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัหน้ีสินของสหกรณ์ และหน้ีสินของกองทุนหมู่บา้น เพื่อเป็น
ขอ้มูลในการพิจารณาถึงวนิยัในการใชเ้งินของสมาชิกรวมถึงเป็นขอ้มูลในการพิจารณาใหกู้เ้งินได้
ดว้ย 

ท่ีประชุม ฯ    รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 1030 
                                                   (ลงช่ือ)น.อ.สฤษฎพ์งศ ์  วฒันวรางกรู   ประธานกรรมการ 
                                                                    (สฤษฎพ์งศ ์   วฒันวรางกรู)  เป็นประธาน 

                                                   (ลงช่ือ)น.ท.ประยรู     มูลสมบติั            กรรมการและเลขานุการ 
                                                                      (ประยรู     มูลสมบติั           ผูจ้ดรายงานการประชุม 

ส าเนาถูกตอ้ง 
น.ท. 
       (ประยรู   มูลสมบติั) 
   กรรมการและเลขานุการ 
                       พ.ค.52 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 

วา่ดว้ยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 
แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 1) 

พ.ศ.2552 

  

เพื่อใหก้ารพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 
เป็นไปดว้ยความเหมาะสมเรียบร้อย เป็นการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ ส่งเสริมใหบุ้ตรสมาชิกมี
ความขยนัหมัน่เพียรในการศึกษา และมีความประพฤติดี ตามเจตนารมณ์ของทุน อาศยัอ านาจตาม
ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 65(8) และ ขอ้ 93(11) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการคร้ังท่ี 6  
เม่ือวนัท่ี  29  เมษายน พ.ศ.2552  ใหก้ าหนดระเบียบไวด้งัน้ี 

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ยทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ.2552” 

 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่  1  พฤษภาคม พ.ศ.2552  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกความในขอ้ 5 และขอ้ 6 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่
ดว้ยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

 “ ขอ้ 5. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกปีหน่ึง ๆ จ านวนการใหทุ้นและจ านวนทุน
ดงัต่อไปน้ี 

  5.1 ระดบัทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ระดบั แต่ละระดบัจ านวนทุนดงัน้ี 

       5.1.1 ระดบัประถมศึกษา  ทุนละ   1,500  บาท 

       5.1.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ทุนละ   2,000  บาท 

       5.1.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ   2,500  บาท 

       5.1.4 ระดบัอนุปริญญา  ทุนละ   3,000  บาท 

       5.1.5 ระดบัอุดมศึกษาหลกัสูตรไม่สูงกวา่ปริญญาตรี  ทุนละ  4,000  บาท 

5.2 จ านวนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกแต่ละปีนั้นข้ึนอยูก่บัผลการจดัสรร
ก าไรสุทธิในปีนั้น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

    ขอ้ 6.  คุณสมบติัของผูข้อรับทุนมีดงัน้ี 

  6.1 เป็นบุตรสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

  6.2 เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย 
  6.3 ก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัศึกษาของทางราชการหรือสถาบนัศึกษาของเอกชนท่ี
ทางราชการรับรองและอยูภ่ายในประเทศ 
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  6.4 ตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาอ่ืนใดในปีท่ียืน่ขอรับทุน 

  6.5 ผูรั้บทุนทุกระดบัตอ้งมีผลการศึกษาสอบเล่ือนชั้นไดก่้อนปีขอรับทุนการศึกษา
หน่ึงปีและมีผลการศึกษาเฉล่ียสองภาคเรียนรวมกนัร้อยละ 80 หรือ 2.75 ข้ึนไป และตอ้งศึกษาต่อ
ในปีท่ีขอรับทุน 

  6.6 ตอ้งเป็นผูท่ี้สอบคดัเลือกเขา้ศึกษาหรือไดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาของรัฐบาลหลกัสูตรไม่สูงกวา่ปริญญาตรีได ้และมีหลกัฐานการลงทะเบียนศึกษา
หรือหลกัฐานอ่ืน ๆ น ามาแสดง” 

 

   

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี             พฤษภาคม  พ.ศ.2552 
    

    นาวาอากาศเอก 

                                                                (สฤษฎพ์งศ ์ วฒันวรางกูร) 
                                                  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1จ ากดั        
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วาระท่ี 9  เร่ือง  พิจารณาร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ย ทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 
 ผูจ้ดัการ ฯ   เสนอระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ ดงัน้ี 

ร่าง 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 

วา่ดว้ยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 
แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ.2553 

  

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 65(8) และ ขอ้ 93(11) ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี  11  คร้ังท่ี..........  เม่ือวนัท่ี..................... พ.ศ.2553  ไดก้ าหนด
ระเบียบวา่ดว้ยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก(ฉบบัท่ี 2) ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ยทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553” 

 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่.................................................  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกความในขอ้ 5  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ยทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

 “ ขอ้ 5. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปีหน่ึง ๆ จ านวนการใหทุ้นและจ านวนทุน
ดงัต่อไปน้ี 

  5.1 ระดบัทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ระดบั  
       5.1.1 ระดบัประถมศึกษา  ทุนละ   1,500  บาท 

       5.1.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ทุนละ   2,000  บาท 

       5.1.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ   2,500  บาท 

       5.1.4 ระดบัอนุปริญญาข้ึนไปหลกัสูตรไม่สูงกวา่ปริญญาตรีทุนละ  3,500  บาท 

  5.2 จ านวนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกแต่ละปีนั้น  ข้ึนอยูก่บัผลการจดัสรร
ก าไรสุทธิในปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของเงินจดัสรรหรือไม่เกินจ านวนผูมี้สิทธิไดรั้บเงินทุน” 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี             กรกฎาคม  พ.ศ.2553 
    

    นาวาอากาศเอก 

                                                                (คงศกัด์ิ    จนัทรโสภา) 
                                                  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1จ ากดั       
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 ท่ีประชุม ฯ  มีมติอนุมติัใหถื้อใชร้ะเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั  วา่ดว้ย ทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2533 และใหถื้อใชต้ั้งแต่
วนัท่ี  25  มิถุนายน พ.ศ.2553  เป็นตน้ไป  
 

วาระท่ี  10  เร่ือง   รับทราบ พ.ร.บ.สหกรณ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553  ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 

 ตามท่ี พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2552 ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม จ านวนหลายมาตรา มีบางมาตราท่ี
สหกรณ์จะตอ้งน ามาเป็นแนวทางปฏิบติัและบริหารสหกรณ์ จึงแจง้ใหค้ณะกรรมการไดท้ราบ ดงัน้ี 

 มาตรา 7 ใหย้กเลิกความในวรรคสองของมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2552 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ในระหวา่งท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่ส้ินสุดลง หา้มมิใหเ้จา้หน้ีของสมาชิกใชสิ้ทธิ
เรียกร้องหรืออายดัค่าหุน้ของสมาชิกผูน้ั้น และเม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง สหกรณ์มีสิทธิ
น าเงินตามมูลค่าหุน้ท่ีสมาชิกมีอยูม่าหกักลบลบหน้ีท่ีสมาชิกผกูพนัตอ้งช าระหน้ีแก่สหกรณ์ไดแ้ละ
ใหส้หกรณ์มีฐานะเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น” 
 มาตรา 8 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 42/1 และมาตรา 42/2 แห่งพระราชบญัญติั
สหกรณ์ พ.ศ.2542 
 “มาตรา 42/1 เม่ือสมาชิกไดท้  าความยนิยอมเป็นหนงัสือไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชา
ในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจา้งในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีสมาชิกปฏิบติัหนา้ท่ี
อยูห่กัเงินเดือนหรือค่าจา้ง หรือเงินอ่ืนใด ท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อช าระหน้ีหรือภาระ
ผกูพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจง้ไป จนกวา่หน้ีหรือภาระผกูพนั
นั้นจะระงบัส้ินไปใหห้น่วยงานนั้นหกัเงินดงักล่าวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 

 การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหน่ึง มิอาจจะถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วามยนิยอม 

 การหกัเงินตามวรรคหน่ึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็นล าดบัแรก ถดัจากหน้ีภาษีอากรและการ
หกัเงินเขา้กองทุนท่ีสมาชิกตอ้งถูกหกัตามกฎหมาย วา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกนัสังคม 

 มาตรา 42/2 สมาชิกอาจท าหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ใน
เงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็น
หลกัฐาน” 

 มาตรา 9 ใหย้กเลิกความใน (5) ของมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 และ
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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 “(5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ผูรั้บฝากเงิน ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” 

 “มาตรา 60 การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอตัราท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงแต่ตอ้งไม่เกินร้อยละหา้ของก าไรสุทธิ” 

 ท่ีประชุม ฯ  รับทราบ 

วาระท่ี 11  เร่ือง  อ่ืน ๆ 

 เร่ืองท่ีผูจ้ดัการแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ไดก้ าหนดจดังานมหกรรมสินคา้เครือข่ายสหกรณ์ข้ึนท่ีจงัหวดั
นครราชสีมา ระหวา่งวนัท่ี 1- 5 ก.ค.53  ณ MCC ฮอลล ์ ชั้น 3 เดอะมอลลน์ครราชสีมา โดยมี รมต.
ช่วยเกษตรฯ (นายศุภชยั โพธิสุ) เป็นประธาน เพื่อเป็นเกียรติแก่ขบวนการสหกรณ์ จึงขอเรียนเชิญ
ประธาน เขา้ร่วมพิธีเปิดในวนัท่ี 1 ก.ค.53 เวลา 14.39 น. และขอความร่วมมือจดั คณก.ฝ่ายจดัการ
รวมทั้งสมาชิกเขา้ศึกษาดูงานมหกรรมสินคา้ในวนัท่ี 2  จ  านวน  25 คน และขอฝากประชาสัมพนัธ์
ใหส้มาชิกในหน่วย ตลอดจนครอบครัวเยีย่มชม เพื่อซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑใ์นงาน 

 2. สหกรณ์ไดร่้วมท าบุญทอดผา้ป่าสามคัคีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ท่ีวดัป่าโคกร้าง
ต าบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอด็ ซ่ึงจะทอดวนัท่ี 4 ก.ค.53 เป็นเงิน 500 บาท จึงแจง้ให ้คณก.
ทราบ 

 3. ฝ่ายจดัการขอส่ง จนท.เขา้ฝึกอบรม ท่ีสันนิบาติสหกรณ์ หลกัสูตร “การจดัท าบญัชี
ตน้ทุนมาตรฐานและพฒันาเคร่ืองมือช้ีวดัส าหรับนกับญัชีมืออาชีพ” จ  านวน 2 คน ในวนัท่ี 5 - 7 
ก.ค.53 โดยใชง้บประมาณการศึกษาอบรมเป็นเงิน 12,300 บาท 

 4. ไดรั้บแจง้จาก ผบ.ฝงู.103 วา่มีขา้ราชการสังกดัฝงู.103 ช่ือ พ.อ.ท.รัตนพงษ ์โตจิตเจริญ 
ขาดราชการไป 2 สัปดาห์  และทางฝงูไดร้ายงานขาดราชการไวแ้ลว้ คาดวา่จะไม่กลบัมา จึงแจง้ให้
ฝ่ายจดัการไดท้ราบ เน่ืองจาก พ.อ.ท.รัตนพงษ ์ฯ มีหน้ีสินอยูก่บัสหกรณ์ จะไดด้ าเนินการในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป 

 5. ในเดือน ก.ค. จะมีการจดัเล้ียงสังสรรคป์ระจ าปี  ระหวา่ง คณก. เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์และ
สหกรณ์จงัหวดั ในวนัท่ี 8 ก.ค.53 
 ท่ีประชุม ฯ  รับทราบ 

 เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

 1. ภาพรวมการด าเนินการของสหกรณ์ยงัเป็นไปดว้ยดี ผลกระทบจากการท่ีสมาชิกขอกูเ้งิน
จากธนาคารออมสินอยูใ่นสภาวะคงท่ี ผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ ไม่มีการด าเนินการในอนาคตมี
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แนวโนม้ท าใหส้หกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 ฯ เขม้แขง็ยิง่ข้ึน ขอใหฝ่้ายจดัการและคณะกรรมการ
ช่วยกนัเพื่อประโยชน์โดยรวมของสหกรณ์ 

 2. ประธานจะจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลการใชเ้งินปันผล ซ่ึงทางธนาคารออมสินจะมอบ
ใหก้องบิน 1 ในโอกาสต่อไป โดยใหเ้หรัญญิกติดต่อประสานกบัทางธนาคาร 

ท่ีประชุม ฯ  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 1430 
 

                                                  (ลงช่ือ)น.อ.คงศกัด์ิ     จนัทรโสภา            ประธานกรรมการ 
                                                                    ( คงศกัด์ิ    จนัทรโสภา)           เป็นประธาน 

                                                  (ลงช่ือ)น.ต. ทวนเพชร  ธรรมเจริญ           กรรมการและเลขานุการ 
                                             ( ทวนเพชร  ธรรมเจริญ )        ผูจ้ดรายงานการประชุม 
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วาระท่ี 9  เร่ือง  พิจารณาร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ย ทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 
 ผูจ้ดัการ ฯ   เสนอระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ ดงัน้ี 

ร่าง 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 

วา่ดว้ยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 
แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ.2553 

  

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 65(8) และ ขอ้ 93(11) ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี  11  คร้ังท่ี..........  เม่ือวนัท่ี..................... พ.ศ.2553  ไดก้ าหนด
ระเบียบวา่ดว้ยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก(ฉบบัท่ี 2) ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ยทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553” 

 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่.................................................  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกความในขอ้ 5  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ยทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

 “ ขอ้ 5. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปีหน่ึง ๆ จ านวนการใหทุ้นและจ านวนทุน
ดงัต่อไปน้ี 

  5.1 ระดบัทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ระดบั  
       5.1.1 ระดบัประถมศึกษา  ทุนละ   1,500  บาท 

       5.1.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ทุนละ   2,000  บาท 

       5.1.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ   2,500  บาท 

       5.1.4 ระดบัอนุปริญญาข้ึนไปหลกัสูตรไม่สูงกวา่ปริญญาตรีทุนละ  3,500  บาท 

  5.2 จ านวนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกแต่ละปีนั้น  ข้ึนอยูก่บัผลการจดัสรร
ก าไรสุทธิในปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของเงินจดัสรรหรือไม่เกินจ านวนผูมี้สิทธิไดรั้บเงินทุน” 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี             กรกฎาคม  พ.ศ.2553 
    

    นาวาอากาศเอก 

                                                                (คงศกัด์ิ    จนัทรโสภา) 
                                                  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1จ ากดั       
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 ท่ีประชุม ฯ  มีมติอนุมติัใหถื้อใชร้ะเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั  วา่ดว้ย ทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2533 และใหถื้อใชต้ั้งแต่
วนัท่ี  25  มิถุนายน พ.ศ.2553  เป็นตน้ไป  
 

ฯ ล ฯ 
 

เลิกประชุมเวลา 1430 
 

                                                  (ลงช่ือ)น.อ.คงศกัด์ิ     จนัทรโสภา            ประธานกรรมการ 
                                                                    ( คงศกัด์ิ    จนัทรโสภา)           เป็นประธาน 

                                                  (ลงช่ือ)น.ต. ทวนเพชร  ธรรมเจริญ           กรรมการและเลขานุการ 
                                             ( ทวนเพชร  ธรรมเจริญ )        ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 

ส าเนาถูกตอ้ง 
น.ต. 
       (ทวนเพชร   ธรรมเจริญ) 
        กรรมการและเหรัญญิก 

                          ก.ค.53 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 

วา่ดว้ยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 
แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ.2553 

  

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 65(8) และ ขอ้ 93(11) ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี  11  คร้ังท่ี  5   เม่ือวนัท่ี   24  มิถุนายน  พ.ศ.2553  ไดก้ าหนด
ระเบียบวา่ดว้ยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก(ฉบบัท่ี 2) ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ยทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553” 

 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่  25  มิถุนายน พ.ศ.2553  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกความในขอ้ 5  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ยทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

 “ ขอ้ 5. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปีหน่ึง ๆ จ านวนการใหทุ้นและจ านวนทุน
ดงัต่อไปน้ี 

  5.1 ระดบัทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ระดบั  
       5.1.1 ระดบัประถมศึกษา  ทุนละ   1,500  บาท 

       5.1.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ทุนละ   2,000  บาท 

       5.1.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ   2,500  บาท 

       5.1.4 ระดบัอนุปริญญาข้ึนไปหลกัสูตรไม่สูงกวา่ปริญญาตรีทุนละ  3,500  บาท 

  5.2 จ านวนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกแต่ละปีนั้น  ข้ึนอยูก่บัผลการจดัสรร
ก าไรสุทธิในปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของเงินจดัสรรหรือไม่เกินจ านวนผูมี้สิทธิไดรั้บเงินทุน” 

  
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี     23      กรกฎาคม  พ.ศ.2553 
    

   (ลงช่ือ) นาวาอากาศเอกคงศกัด์ิ     จนัทรโสภา 
                                                                (คงศกัด์ิ    จนัทรโสภา) 
                                                  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1จ ากดั       
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