เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จากัด เพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 สมาชิกขอเอกสารกับสหกรณ์
ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้คาแนะนาในการดาเนินงานของสหกรณ์ ออมทรัพย์กองบัญ ชาการ
กองทั พ อากาศ จากั ด เพื่ อ ให้ มี ค วามสะดวก รวดเร็วขึ้ น โดยสหกรณ์ ฯ ก็ มีร ะเบี ย บ ข้อ บั ง คับ ที่ ยึ ดถื อเป็ น
แนวทางปฏิบัติเหมือนหน่วยงานอื่น ๆ เช่นกัน
สหกรณ์ ฯ เป็ น นิ ติบุ ค คลที่ ด าเนิ น กิจ การภายใต้ การด าเนิ น การของคณะกรรมการดาเนิ น การ
สหกรณ์ฯ และมีฐานะเป็นส่วนราชการหนึ่ง ที่ดาเนินกิจการในประเภทสวัสดิการภายในส่ วนราชการ (ทอ.)
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 โดยมีระเบียบ ข้อบังคับ
ส่วนใหญ่เหมือนกับกองทัพอากาศ
ระเบียบการร้องขอคารับรอง หรือคาร้องขอต่าง ๆ มีการปฏิบัติเป็นประจาตามข้อบังคับอยู่แล้ว
ยกเว้นสมาชิกที่ต้องการเป็นอย่างอื่นที่นอกเหนือการปฏิบัติปกติเป็นกรณีพิเศษ สหกรณ์ฯ จาเป็นต้องพิจารณา
ถึงเหตุผลและขอบเขตวิธีปฏิบัติที่มีอยู่ ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจว่าเรื่ องเล็กน้อยตามความเข้าใจของสมาชิก
ส่วนใหญ่ ที่ร้องขอ แต่สหกรณ์ ฯ ไม่สามารถรู้ถึง จุดประสงค์ที่ แท้จริงดัง กล่าวได้ และเมื่อมีการกล่าวอ้างถึง
ข้อบังคับทางกฎหมายแล้ว สหกรณ์ฯ ควรปรึกษาหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อความรอบคอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพราะถ้ามีข้อผิดพลาดแล้วจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสมาชิกคนอื่นได้ โดยเฉพาะการ
ร้องขอที่ไม่มีหลักฐานตามระเบียบ ข้อบังคับ แต่เป็นการช่วยเหลือ อานวยความสะดวกแก่สมาชิกในบางกรณี
อาจถูกกล่าวหาว่าบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้
เนื่องจากสถานการณ์สถาบันด้านการเงินในปัจจุบันมีปัญ หาเกิดขึ้นหลายแห่งตามข่าวที่สมาชิก
พอจะทราบ ท าให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ ฯ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ก็ เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ สู ง ของ
กองทัพอากาศ ตระหนักถึงความรอบคอบโปร่งใสการดาเนินกิจการ เพื่อให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์
ฯ ท าให้ ส่ง ผลกระทบในการให้ค วามสะดวกแก่สมาชิกบ้ าง ทั้ง นี้ สหกรณ์ ฯ ขอนาข้อ เสนอแนะของสมาชิ ก
มาปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยยิ่งขึ้น หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
เรื่องที่ 2 การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้เสนอคาขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินนั้น สหกรณ์ได้คานึงถึงความเร่งด่วนของการกู้
เงินดังกล่าวเป็นลาดับแรกอยู่แล้ว แต่การดาเนินการอนุมัติให้สมาชิกกู้เงินนั้นจาเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบ
และข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ที่กาหนดไว้
ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงจาเป็นต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานการขอกู้เงินให้ถูกต้องตามระเบียบ
ปฏิบัติ ประกอบกับกฎหมายได้กาหนดไม่ให้บุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ ถูกศาลพิพากษาให้
เป็นบุคคลล้มละลาย ทาธุรกรรมทางการเงิน สหกรณ์ฯ จึงต้องมีการตรวจสอบสมาชิกผู้กู้กับกรมบังคับคดี ว่า
เป็นบุคคลที่กฎหมายกาหนดไว้หรือไม่ เพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่ง ก่อนอนุมัติให้กู้เงิน หากไม่มีการตรวจสอบการขอ
กู้เงินดังกล่าว อาจเกิดผลเสียต่อกิจการของสหกรณ์ฯ ได้ ในการตรวจสอบกับกรมบังคับคดี ต้องตรวจสอบผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต แต่บางครั้งก็เกิดปัญหาทั้งระบบอินเตอร์เน็ตของ ทอ. และบริษั ท ทีโอที จากัด (มหาชน)
จึงไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติให้กู้เงิน ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ฯ ได้ให้สหกรณ์ฯ ดาเนินการ ดังนี้

1. กรณี ส มาชิ ก กู้ เ งิ น เพื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ต้ อ งผ่ า นขั้ น ตอนการตรวจรายชื่ อ สมาชิ ก ผู้ ข อกู้ กั บ
กรมบังคับคดีก่อนอนุมัติให้กู้เงิน
2. กรณีสมาชิกกู้เงินสามัญ ถ้าระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง ให้ข้ามขั้นตอนการตรวจรายชื่อสมาชิกผู้ขอกู้
กับกรมบังคับคดีไปก่อน โดยเสนอคาขอกู้เงินของสมาชิกต่อคณะกรรมการเงินกู้อนุมัติจ่ายเงินก่อน และระหว่างการ
ดาเนินการที่จะจ่ายเงินกู้สหกรณ์ฯ จะดาเนินการตรวจรายชื่อสมาชิกผู้ขอกู้กับกรมบังคับคดี ว่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
หรือเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ หากตรวจพบว่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย สหกรณ์ฯ จะระงับ
การจ่ายเงิน
ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ กาลังดาเนินการแก้ไขในการตรวจสอบการขอกู้เงิน เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของค่ายอื่น ๆ เข้าเสริมสารอง แต่ถ้าเกิดขัดข้องของกรมบังคับคดี จาเป็น
ต้องงดให้ทาธุรกรรมการกู้เงิน
เรื่องที่ 3 การแก้ไขเอกสาร
การกรอกข้อมู ลในแบบฟอร์ม หรือ สัญ ญาเงิน กู้ ที่ สหกรณ์ กาหนดนั้น หากมีการแก้ไขข้อความ
สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกใช้ปากกาหมึกแดงขีดทับคาที่แก้ไขและลงลายมือชื่อกากับด้วยปากกาหมึกสีน้าเงิน ซึ่ง
จะไม่ ใ ห้ ใช้ น้ ายาลบค าผิ ด ยางลบ ขู ด ลบข้ อ ความ (มี อ ยู่ ในเอกสารค าแนะน าในการกู้ เงิ น ของสมาชิ ก )
โดยเฉพาะส่วนของผู้บังคับบัญชา หรือส่วนที่มีผลทางกฎหมาย เช่น หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ที่สมาชิกทา
ให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดของสมาชิกที่มีอยู่ใน
สหกรณ์ขณะที่สมาชิกถึงแก่ความตาย มอบไว้แก่ สหกรณ์ฯ เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้
ต้องทาตามลักษณะพินัยกรรม สหกรณ์ฯ จึงพยายามที่จะไม่ให้มีการแก้ไขข้อความในหนังสือดังกล่าว
เรื่องที่ 4 ช่องทางการร้องเรียน
ในกรณีที่สมาชิกต้องการร้องเรียน หรือเสนอแนะการดาเนินงานของสหกรณ์นั้น สามารถใช้ช่องทางได้
ดังนี้
1. ติดต่อ ผู้จัดการ โดยตรง โทร. 3-1937 หรือ 3-2101 กด 15
2. ส่งจดหมายถึง ผู้จัดการ โดยตรง ที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ
จากั ด เลขที่ 171 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิ น เขตดอนเมือง กรุง เทพมหานคร
10210
3. ทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ www rtaf-sacco.com
3.1 ให้คลิกที่ เมนูเว็บบอร์ด
3.2 คลิกตั้งกระทู้ใหม่
3.3 พิมพ์ข้อความ
3.4 คลิกตั้งกระทู้ใหม่
4. กล่องรับความคิดเห็น (ณ สานักงานสหกรณ์)
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จากัด

