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 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด 

WING 5 SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED 

135 หมู่ 5  ตําบลเกาะหลัก  อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77000 

โทร. 0 – 3260 – 4526 , 0 – 2534 – 6000 กด 6 – 0474 หรือ 6 – 0475 
ญญ 

 
 

 

ท่ี  สอ.บน.5  110/54 

            15  พฤศจิกายน  2554 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2554 
 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด ทุกท่าน 
 

  ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด  ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี  2554  ในวันพฤหัสบดีท่ี  24  พฤศจิกายน  2554  เวลา  1330  ณ  ห้องประชุม 

ดุสิตา  อาคารอากาศคํารณ  กองบิน 5  เพ่ือทราบ และพิจารณาการดําเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจําปี  2553  และรายงาน 

                        การประชุมใหญ่วิสามัญ คร้ังท่ี  1/54 
ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองเพ่ือทราบ 

3.1 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกลาออก  ประจําปี  2554 
3.2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปี  2554 
3.3 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจําปี  2554 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองพิจารณา 
4.1 พิจารณางบการเงิน ประจําปี 2554  
4.2 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2554 
4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2555 
4.4 พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน  ประจําปี 2555 
4.5 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจําปี 2555 
4.6 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  ประจําปี 2555 
4.7  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  ประจําปี 2555 

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์และผู้ตรวจการสหกรณ์ 

ระเบียบวาระท่ี  6  เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกล่าว  
 

                                 นาวาอากาศตรี  วิรัช    จันทร์กระจ่าง   
                        (วิรัช    จันทร์กระจ่าง) 
                                                   กรรมการและเลขานุการ 
                                                     สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด 
 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 29 
1.  น.อ.อาจณรงค์   ตนัสุวรรณรัตน ์  ประธานกรรมการ             
2.  น.อ.ตากเพชร    พนิพันธ์ุ    รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

3.  น.อ.สรวิชญ์      สุรกุล    รองประธานกรรมการ คนที่ 2 

4.  น.อ.กิตติพงษ์    แก้วภา    รองประธานกรรมการ คนที่ 3 

5.  น.ท.วิสันต์    พจนบ์รรดิษฐ์           กรรมการหน่วย   

6.  น.ท.วิฑูรย์    บุญมา    กรรมการหน่วย   

7.  น.ท.วทัญญู    เกษณียบุตร     กรรมการหน่วย   

8.  น.ต.วิรัช      จันทร์กระจ่าง   กรรมการหน่วย   

9.  น.ต.ปุณณรัตน์   จงรักษ ์   กรรมการหน่วย   

        10. น.ต.พรหมกมล   พลูเกษ   กรรมการหน่วย   

        11. น.ต.หญิงพัชมณ  จาดเทยีน   กรรมการหน่วย   

        12. ร.อ.สมพล      อัมพวา    กรรมการหน่วย   

        13. ร.ท.เฉลิมชัย    นุ่มนาค    กรรมการหน่วย   

        14. ร.ต.จําเนียร     ขวัญพราย        กรรมการหน่วย   

        15. ร.ต.นรินทร์     สุทธคาํ    กรรมการหน่วย   

  

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

พ.อ.อ.ธงชัย    คงสิทธ์ิ 
 

ที่ปรึกษา 
 

                                        น.ต.กนก       ชํานิศาสตร์ 
                                        ร.อ.ไพฑูรย์     ภุมรินทร์ 
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การประชุมใหญ่สามัญ 
ประจําปี  2554 
ααααααααααααααααααααα 

 

            หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ        4 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจําปี  2553                       5      

ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองเพ่ือทราบ 

3.1  รับทราบสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกลาออก  ประจําปี  2554     6 

3.2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปี  2554      7 

3.3  รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจําปี  2554     13 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองพิจารณา 
4.1 พิจารณางบการเงิน ประจําปี 2554                        15 

4.2 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2554      28 

4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2555   30 

4.4 พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน ประจําปี 2555    35 

4.5 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจําปี 2555        36 

4.6 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  ประจําปี 2555     37 

4.7 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2555    38 

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์และผู้ตรวจการสหกรณ์      41 
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ระเบียบวาระที่  1 

เร่ือง  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ααααααααααααααααααααα 

 

  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด  หมวด  7  การประชุมใหญ่  ข้อ  62  วรรคสอง
ความว่า “การประชุมใหญ่สามัญคร้ังต่อไป ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งคร้ังภายในหนึ่งร้อยห้า
สิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชีสหกรณ์” 
 

บัดนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2554  ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว   
คือก่ึงหนึ่งของสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  และขอแนะนําท่านผู้มีเกียรติท่ีได้กรุณาเข้าร่วมประชุมใน
คร้ังนี้ ดังนี้.- 
 

1. ………………………………………………………….. 

 

2. ………………………………………………………….. 

 

3. …………………………………………………………. 

 

4. …………………………………………………………. 

 

5. …………………………………………………………..  
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ระเบียบวาระที่  2 

เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจําปี  2553   

       ααααααααααααααααααααα 
 

 น.ต.วิรัช    จันทร์กระจ่าง  กรรมการและเลขานุการ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  ตามท่ีสหกรณ์ได้ส่งสําเนารายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2553  ให้สมาชิกโดยแยกตามหน่วยขึ้นตรงกองบิน  5  เพ่ือพิจารณาถึงความถูกต้อง
ก่อนและหากสมาชิกท่านใดเห็นว่ารายงานไม่ถูกต้อง  หรือมีคําทักท้วงประการใดขอให้แจ้ง 
สหกรณ์ฯ ทราบแล้วนั้น  ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีสมาชิกขอแก้ไขหรือทักท้วง 
 จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2553 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  มติที่ประชมุ :    ……….................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่  3   

เร่ืองเพื่อทราบ 
3.1  รับทราบสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกลาออก 

ประจําปี  2554 
ααααααααααααααααααααα 

  

ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีทางบัญชี 2554 (1 ต.ค.53 – 30 ก.ย.54) มีสมาชิกเปล่ียนแปลง
ระหว่างปีดังนี้.- 
 

 

               จํานวนสมาชิกเม่ือ  1  ตุลาคม  2553       616 คน 

             บวก  สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี                 224 คน 

             หัก    สมาชิกลาออกในระหว่างปี            53 คน 

                     สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี        6 คน 

                          สมาชิกโอนระหว่างปี                              6 คน 
 

             จํานวนสมาชิกเม่ือ  30  กันยายน  2554            775 คน 

 
 

ประเภทของสมาชิก 
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3.2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน 

ประจําปี  2554 
ααααααααααααααααααααα 

ด้านการเงิน 
 

ในระหว่างปี  2554   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้บริหารจัดการด้านการเงินดังนี้.- 

 
สินทรัพย ์

มูลคา่รวม  184,943,809.21 บาท 

674,000.0051,299.60 24,124.94 6,808.40

18,837,595.48

153,810,516.52

9,446,587.73
82,000.002,000,00010,876.54
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หนี้สิน 
มูลค่ารวม  68,527,944.42 บาท 

5,499,999.96

13,508,788.96

49,315,909.74

0.00 203,245.76 0.00

� �� � � � � � �
	
� �  �  � � � 	��
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(&

2553

2554

 
 

ทุน 
มูลคา่รวม  116,415,864.79 บาท 

95,794,270.00

12,040,542.90

32,762.00 191,119.19 19,433.00 11,500.00

8,326,237.70

� �� � � �� �
� �	� � �� 
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รายได้ 
มูลคา่รวม  11,978,254.91 บาท 

12,573.18 5,050.00 1.5813,983.78

10,990,056.00

1,600.0027,756.3122,700.0018,736.66

11,907,461.94

��������	
� ���������������	 ���		������ �������� ���� �

2553

2554

 
 

 

ค่าใช้จ่าย 
มูลคา่รวม  3,652,017.21 บาท 

434,945.74

15,942.15
329,744.00

2,266,513.01

443,862.60

46,183.43

333,760.00

2,828,211.18

��������	
�� ������� ����� ������� ���������� �

2553

2554

 
 
 
 

 



���������	�
��������  ���������	�
��������  ���������	�
��������  5  5  5  ����
�  ����
�  ����
�                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10      
αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα  

กําไรสุทธ ิ
ประจําปี  2554  เป็นเงิน  8,326,237.70 บาท 

������
100%

�����
69.51%

	
����
��
30.49%  

 

ด้านสวัสดิการ 
 

ในระหว่างปี  2554    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้อนุมัติ 
เงินทุนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ  และสวัสดิการสมาชิกมีรายการดังนี้.- 
1.  เงินทุนสาธารณประโยชน์ 
 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
 

 

ร่วมทอดกฐินพระราชทานกองบิน 5  ณ วัดคลองวาฬ 

สนับสนุนสลากกาชาดกองทัพอากาศ 

ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ณ วัดคลองวาฬ 

สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรกับกองบิน 5 
สนับสนุนโบว์ล่ิงการกุศลกับกองทัพอากาศ  

สมทบทุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส จ.สระบุรี 
 

 

     20,000.- 

     20,000.- 

     10,000.- 

   40,000.- 
10,000.- 

2,000.- 
 

 รวม     102,000.- 
 

2.  เงินทุนสงเคราะห์ศพ 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ร.ต.อําพร      คลังสิน 

น.ท.กฤชฎ     ดํารงสกุล 
พ.อ.อ.วิวัฒน์    เหมือนแม้น 

พ.อ.อ.พโยม     พุ่มแก้ว 
พ.อ.อ.ชาติ   พ่ึงลาภ 

ร.ต.ปรีชา    กัณฑมณี 

30,000.- 
80,000.- 
60,000.- 
80,000.- 
80,000.- 
80,000.- 

 รวม 410,000.- 
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ด้านอื่นๆ 
  ในระหว่างปี  2554  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้แก้ไขระเบียบและมติต่าง ๆ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกดังนี้ 
  -  มีการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯ  ในปี 2554 ทั้งหมดจํานวน  2 ครั้ง  ดังนี้ 

 

  เม่ือการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/54 เม่ือวันพุธที่  16  กุมภาพันธ์ 2554  ณ สโมสรอ่าวมะนาว   
ข้อความเดิม 

  ข้อ 32  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                     (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
ก. เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจําสังกัดกองบิน 5 

                   ข. เป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นี้ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกองบิน 5                         
                                     ค. เป็นข้าราชการบํานาญ  สังกัดกองบิน 5 

(3)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

(4)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

ข้อความที่ข้อแก้ไข 

  ข้อ 32  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                     (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
ก. เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจําสังกัดกองบิน 5 

                   ข. เป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นี้ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกองบิน 5                         
                                     ค. เป็นผู้ซ่ึงเป็นสมาชิกตามข้อ ก. หรือ ข. แล้วต่อมาได้โอนหรือย้าย หรือออกจาก
ราชการหรืองานประจํา  โดยมิได้ลาออกจากสหกรณ์  ทั้งนี้ภายใต้บังคับ ข้อ 44 

(3)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

(4)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
 

  ครั้งที่ 2  เม่ือมีการประชุม ฯ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ครั้งที่ 7/2554 
วันที่ 4 เมษายน  2554 
 

ข้อความเดิม 

  ระเบียบสหกรณ์ ฯ หมวด 3 ว่าด้วยเงินกู้สามัญ ข้อ 22 
  การส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้สามัญ  ให้คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
พิจารณากําหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญ  เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน พร้อมด้วยดอกเบ้ีย  หรือส่งต้นเงินพร้อม
ดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากันสุดแต่จะเลือก  แต่ต้องไม่เกิน  150  งวด  และผู้กู้ต้องชําระคืนหนี้เงินกู้สามัญให้
เสร็จส้ินภายในอายุไม่เกิน  65 ปี 
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  ในกรณีผู้กู้มีคําขอเป็นหนังสือ  คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ  
คณะกรรมการดําเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินชําระหนี้สําหรับเงินกู้สามัญท่ีกําหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น  
ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้  แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันท้ังหมดสําหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่งๆ ต้องไม่
เกินหกเดือน 
 
 

ข้อความที่แก้ไข 

ระเบียบสหกรณ์ ฯ หมวด 3 ว่าด้วยเงินกู้สามัญ ข้อ 22 
  การส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้สามัญ  ให้คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
พิจารณากําหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญ  เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน พร้อมด้วยดอกเบ้ีย  หรือส่งต้นเงินพร้อม
ดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากันสุดแต่จะเลือก  แต่ต้องไม่เกิน  150  งวด  และผู้กู้ต้องชําระคืนหนี้เงินกู้สามัญให้
เสร็จส้ินภายในอายุไม่เกิน  65 ปี 

  กรณีสมาชิกกู้เงินจากสหกรณ์  เป็นจํานวนไม่เกินกว่าร้อยละเก้าสิบของจํานวนมูลค่าหุ้นของตน
ที่มีอยู่ในสหกรณ์การชําระหนี้เงินกู้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในวรรคแรก  โดยไม่ต้องคํานึงถึงอายุของผู้กู้  
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกประเภทใดก็ตาม 

  ในกรณีผู้กู้มีคําขอเป็นหนังสือ  คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ  
คณะกรรมการดําเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินชําระหนี้สําหรับเงินกู้สามัญท่ีกําหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น  
ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้  แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันท้ังหมดสําหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่งๆ ต้องไม่
เกินหกเดือน 
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3.3  รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประจําปี  2554 

ααααααααααααααααααααα 

 

เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด 
 

                  ตามท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  53  เม่ือ  12 พ.ย.53  ได้เลือกให้กระผม  พ.อ.อ.ธงชัย  คงสิทธ์ิ 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด  สําหรับปีทางการบัญชีส้ินสุด  วันท่ี 30 ก.ย.54 นั้น   

กระผมได้ทําการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นประจําทุกเดือนนั้น  จึงขอเสนอผลการตรวจสอบในรอบ  1  
ปี  (ต.ค.53  -  ก.ย.54)  ดังต่อไปนี้ 
                 1.   วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

                        1.1   เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงาน 

                        1.2   เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 

                        1.3   เพ่ือตรวจการดําเนินการต่าง  ๆ  ของสหกรณ์ 

                  2.   ขอบเขตการตรวจสอบ 

                         2.1   ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

2.2   ตรวจสอบการควบคุมการเงิน  ระเบียบ  ข้อบังคับของสหกรณ์ 

    2.3   ตรวจสอบการดําเนินงาน ตามวัตถุประสงค์  ระเบียบ  ข้อบังคับและมติท่ีประชุม 

                         2.4   ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการ  ตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนด 

                   3.   ผลการตรวจสอบ 

                         3.1   ทะเบียนคุม  ลูกหนี้  -  เจ้าหนี้  ถูกต้อง 
                         3.2   ตรวจสอบสัญญาเงินกู้  ถูกต้อง 

    3.3  การตรวจนับเงินสดท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีการเงินเป็นผู้เก็บรักษา 
มียอดเงินคงเหลือ  ณ  30 ก.ย.54  จํานวนเงิน  10,876.54 บาท  ถูกต้อง 
                         3.4  การบริหารงานของคณะกรรมการ  เป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับและมติท่ีประชุม 

                         3.5  การให้กู้แก่สมาชิก  มีดังนี้    
                                  3.4.1   กู้ฉุกเฉิน      จํานวน    161  สัญญา         เป็นเงิน      1,096,100.00 บาท 

                                  3.4.2   กู้สามัญ       จํานวน    145  สัญญา         เป็นเงิน    73,414,350.00 บาท 

รวมเงินกู้ท้ัง  2  ประเภท   จํานวน  306  สัญญาเป็นเงิน   74,510,450.00 บาท  การให้กู้เป็นไปตามระเบียบ  
ข้อบังคับและมติท่ีประชุม                                                                        

                        3.6   การฝาก  -  การถอน  เงินออมทรัพย์  มีดังนี้ 
 3.6.1   ฝากเงินออมทรัพย์    เป็นเงิน                 22,146.44 บาท 

 3.6.2   ถอนเงินออมทรัพย์   เป็นเงิน                   1,338.05 บาท  
 3.6.3   ฝากออมทรัพย์พิเศษ          เป็นเงิน           18,320,917.40  บาท 

 3.6.4   ถอนออมทรัพย์พิเศษ          เป็นเงิน           19,610,341.27  บาท 

3.7   รายได้  -  รายจ่าย  มีดังนี ้
         3.7.1   รายได้                            เป็นเงิน          11,978,254.91 บาท 

         3.7.2   รายจ่าย                          เป็นเงิน            3,652,017.21 บาท 

         3.7.3   รายได้สูงกว่ารายจ่าย          เป็นเงิน            8,326,237.70  บาท 
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   4.   สรุป  ผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด  ประจําปี  2554 

การดําเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามแผนงานตรงตามวัตถุประสงค์  ระเบียบ  ข้อบังคับและมติท่ีประชุม  จึงส่งผลให้
การดําเนินการต่าง  ๆ  ของสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง  ถูกต้องเรียบร้อย   

         ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ 
                             -  เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินหลายๆ แห่ง  รวมถึงสวัสดิการต่าง  ๆ  ในกองทัพ          
ได้เปิดให้บริการสินเช่ือต่าง  ๆ  กับข้าราชการลูกจ้างในวงเงินค่อนข้างสูง  ทําให้สมาชิกหลายรายเป็นหนี้เกินตัวไม่
สามารถชําระหนี้ได้  จึงส่งผลกระทบต่อผู้ค้ําประกัน  และเป็นปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาต้องแก้ไข   
                             -  เราสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด  ทุกคนจะต้องรู้จัก พอเพียง  พอมี   
พออยู่  พอกิน  สมาชิกทุกคนจะได้มีความสุขและมีชีวิตท่ีดีและม่ันคง   

         จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

                                                                 พ.อ.อ.ธงชัย   คงสิทธ์ิ 
                                                                          (ธงชัย   คงสิทธ์ิ) 
                                                    ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด  

 

 

 

 

มติที่ประชมุ :    ……….................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���������	�
��������  ���������	�
��������  ���������	�
��������  5  5  5  ����
�  ����
�  ����
�                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 15      
αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα  

ระเบียบวาระที่  4   
เร่ืองพิจารณา 

4.1  พิจารณางบการเงิน 

ประจําปี  2554 
ααααααααααααααααααααα 

 

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด 
 

      14   ตุลาคม   2554 
 

เรียน    นายประสาน  งานสม   
 

     หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด  สําหรับส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2554  เพ่ือแสดง  ความเห็นว่างบการเงิน     
ดังกล่าว แสดงฐานะการเงิน  ณ  วันท่ี  30 กันยายน  2554  ผลการดําเนินงานกระแสเงินสดปีส้ินสุดวันเดียวกันของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด  โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียน สหกรณ์กําหนด
ไว้หรือไม่ 

      ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบ  ซ่ึงงบ
การเงินดังกล่าวได้จัดทําขึ้นตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

      ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบ  ตามท่ีข้าพเจ้าทราบคิดว่าควรจะเป็น
ดังนี้  

 

     1.  งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูล  ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ  ซ่ึงรวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและข้อมูลต่าง ๆ 

2.  ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว  คือ 

2.1 บันทึกทางการบัญชี  เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีและข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ท้ังหมด 

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและรายงานการประชุมใหญ่ 
3.  ไม่มีรายการ ผิดปกติท่ีเก่ียวข้องกับการกระทํา  ของคณะกรรมการดําเนินการหรือ  เจ้าหน้าท่ี 

ของสหกรณ์ ซ่ึงมีหน้าท่ีสําคัญเก่ียวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน  หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน 

     4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาท้ังหมด  ซ่ึงหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระสําคัญต่องบการเงิน  นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีกํากับดูแล  ซ่ึงหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน 

5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการ อันมีผลต่องบการเงินเพราะมิได้ปฏิบัติตาม 

กฎหมายหรือข้อบังคับ  ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย  หรือถูกประเมินภาษีอากรหรือมีหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

ในภายหน้า  ซ่ึงควรจะได้นํามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้ง
สํารองค่าเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
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                 6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้  มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน 

งบการเงิน 

6.1 รายการธุรกิจท่ีมีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน 

6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก  หรือข้อจํากัดการใช้เงินกู้ 

6.3 สินทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลักประกัน 

                7.  สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ท้ังหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และไม่มีภาระผูกพัน 

หรือข้อผูกมัดใด ๆ  ในสินทรัพย์ของสหกรณ์  เว้นแต่ท่ีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

                8.  ไม่มีการละเมิดสัญญาและข้อผูกพันต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่องบการเงิน 

                9.  นับแต่วันส้ินปี ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบกระเทือน  
งบการเงินหรือต้องเปิดเผยไว้ในงบการเงินอีก 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                นาวาอากาศเอก    ตากเพชร    พินพันธ์ุ 
                  (ตากเพชร    พินพันธ์ุ) 

                             รองประธานกรรมการ 
 
 

                 นาวาอากาศเอก    สรวิชญ์    สุรกุล 
                                                                                 (สรวิชญ์    สุรกุล) 

                                    ผู้จัดการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

 

เสนอ    นายทะเบียนสหกรณ์ 
 

  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ งบดุล  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2554  งบกําไรขาดทุนและงบกระแส 

เงินสด ปีสําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5  จํากัด  ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง  และความครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้  ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบใน
การแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว  จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  งบการเงินของสหกรณ์ดังกล่าว  สําหรับ
ปีส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2553  ซ่ึงได้นํามาเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน  ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่
มีเงื่อนไขตามรายการลงวันท่ี  5  พฤศจิกายน  2553 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  และตามระเบียบท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์กําหนด  ซ่ึงกําหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลว่า  งบ
การเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐาน
ประกอบรายการท้ังท่ีเป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการ
บัญชีท่ีสหกรณ์ใช้และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสําคัญ  ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเป็น
ผู้จัดทําขึ้น  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม  ข้าพเจ้า
เช่ือว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
  ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้  แสดงฐานะการเงิน  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2554  
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด  โดยถูกต้อง
ตามท่ีควร ในสาระสําคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

 

  ลงช่ือ  นายประสาน    งามสม 

           (นายประสาน    งามสม) 

       ผู้สอบบัญชี 
 

 

 

สํานักงานประสาน 

186/37  หมู่  2  ตําบลหนองโสน 

อําเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี  76000 
วันท่ี  26  ตุลาคม  2554 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด 

งบดุล 

ณ  วันที่  30  กันยายน  2554 และ 2553 �� 2554 �� 2553������	
 ��� ���������������������
��������������	����
������� 2 11,457,464.27 5,675,108.28��������������	�	���� - ���� 4 18,837,595.48 20,648,880.00������������������ �!� 5 30,933.34 12,708.45�������������
������ 30,325,993.09 26,336,696.73�������������
����������������	�	��� 3 756,000.00 386,000.00��������������	�	��� - ���� 4 153,810,516.52 147,497,738.00����! ��"��#����������� 51,299.60 40,895.52����������������
������ 154,617,816.12 147,924,633.52����������� 184,943,809.21 174,261,330.25����������
������� ���������
�����������������	�	���� 6 0.00 11,012,559.94�$��% ������	�	�����!&'��#����"#��	(���� 1)* 7 5,499,999.96 0.00�+������������,
�� 8 49,315,909.74 50,584,525.22�$�,#���������,�-.����/�����+$�� 0.00 10,000.00���������������� �!� 9 203,245.76 33,000.00�����������
������ 55,019,155.46 61,640,085.16�����������
�����������������	�	��� 7 13,508,788.96 0.00�#�� �,#����0+�+��������! 0.00 28,640.00��������������
������ 13,508,788.96 28,640.00��������� 68,527,944.42 61,668,725.16
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αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα  �� 2554 �� 2553������	
 ��� ����
�������������������	� (�������	�� 10.00 ���)     ��	�������������������	� 95,794,270.00 92,940,991.00��������� 12,040,542.90 11,159,713.26�����������	������� �������������  10 254,814.00 517,381.19!��"����#$%��&��%' 8,326,237.70 7,974,519.64����
��������� 116,415,864.60 112,592,605.09������������
��������� 184,943,809.21 174,261,330.25

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

      นาวาอากาศเอก  ตากเพชร   พินพันธ์ุ 
                 (ตากเพชร   พินพันธ์ุ) 
        รองประธานกรรมการ 
 

       นาวาอากาศตรี  วิรัช    จันทร์กระจ่าง 
                 (วิรัช    จันทร์กระจ่าง) 
                      เลขานุการ 
                     วันท่ี  26  ตุลาคม  2554 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับสิ้นสดุวันที่  30  กันยายน  2554 และ 2553 
 

��� % ��� %�������	
����������	������

���������������	�
����������� 11,926,198.60 99.77 10,990,056.00 99.87��������� 27,756.31 0.23 13,983.78 0.13����������	
����������	������

������� 11,953,954.91 100.00 11,004,039.78 100.00�����������	
�������������� 2,035,520.39 17.03 1,961,351.38 17.82�����	�
����
����� 792,690.79 6.63 305,161.63 2.78��������������	
�������
������� 2,828,211.18 23.66 2,266,513.01 20.60����������	
����������	������

������� 9,125,743.73 76.34 8,737,526.77 79.40��
 ��
������������ �����
!��"������
����#�� 22,700.00 0.19 5,050.00 0.05��
��� ��� 1,600.00 0.01 12,574.76 0.11������������������	
���� 24,300.00 0.20 17,624.76 0.16� 
  ������������
���!�����
�������������
����
 ������������!����$��$�� 8,100.00 0.07 6,000.00 0.05������� � 0.00 0.00 16,952.00 0.15!��!� ���% 0.00 0.00 1,560.00 0.01!������
����
�������� 21,220.00 0.18 16,740.00 0.02!��& ��� 295,000.00 2.47 278,000.00 2.53��������� ����'��������!� 0.00 0.00 492.00 0.00!��()�*� ��� 9,440.00 0.08 10,000.00 0.09�����������
����
 �	����"#��������	�$
�%&!������ ���!� 14,465.92 0.12 8,296.46 0.08!��+� �+�!��,�-./ 19,200.00 0.16 2,260.00 0.02!��0��(�%�/��0����� 12,517.51 0.10 5,385.69 0.05

$' 2554 $' 2553
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��� % ��� %������	��
�������������     ���������	
�� 7,651.00 0.06 8,321.00 0.08     �������������	���	�� 52,800.00 0.44 61,800.00 0.56     ���������������������� 17,140.85 0.14 17,231.18 0.16     ��������� 18,473.00 0.15 17,293.00 0.16     �������
���������� ��
�� 2,440.00 0.02 2,410.00 0.02     ���!��"#��������$������� 11,630.00 0.10 8,710.54 0.08     ���%�&'���������%�(� 274,740.50 2.30 271,376.00 2.47    ���
����(� 32,000.00 0.27 33,000.00 0.30     ���%�&'���)�� !� 19,842.25 0.17 9,814.02 0.09     ������%�&
*���	��� 7,145.00 0.06 4,990.00 0.05���������	��
�������������� 823,806.03 6.89 780,631.89 7.09���������� 8,326,237.70 69.65 7,974,519.64 72.47

�� 2554 �� 2553
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สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับสิ้นสดุวันที่  30  กันยายน  2554 และ 2553 �� 2554 �� 2553��� �����	
������������������������������  ��	
� 8,326,237.70 7,974,519.64��������������������	�����������	
����������	
���������������������     ����������������	����� 14,465.92 8,296.46     ������������ ���!���!�	"�#�#� (28,640.00) 0.00     �����"$�����%�!�&!�!����������'($� (#�#�) (16,359.94) 662.00     �����������'"��)�������(#�#�) 0.00 3,787.38     ���%*!�����!�����������'($�(#�#�) (17,000.00) 33,000.00     �����"$������&!�!�����������'($� (#�#�) 64,846.76 0.00�����������������������������#"���)#�%����	�����)#���"$������������� 8,343,550.44 8,020,265.48���	���������������  (�����'($�)#�#�     #&���"$����%�!�&!���  (4,501,494.00) (30,889,074.60)     +������������� (1,864.94) 0.00��"$������������������'($�(#�#�)     �������������� 0.00 (246.00)     ������,�+���� 119,424.00 0.00     ������������� 2,975.00 0.00��������	
���!��  (%*!�)  �������������������� 3,962,590.49 (22,869,055.12)��	
��������������������     ����#�	��������+  �����'($� (370,000.00) (160,000.00)     ����������-�$��������%*!��������� (24,870.00) (35,900.00)��������	
���!��  (%*!�)  ����������#�	�� (394,870.00) (195,900.00)
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αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα  �� 2554 �� 2553

��� ���
��	
������������������������     �������	
��������� (����) 7,996,228.98 10,165,861.97     ������������������ (����) (1,268,615.48) 13,691,699.84     ���������	��������������������� !" (20,000.00) (20,000.00)     ���������	#$�%� (5,486,188.00) (5,293,020.00)     ���������	�&�'	�
� (840,142.00) (573,473.00)     ������(�����������)�*��������+' (336,000.00) (300,000.00)     ���������	+���*���	�	��� (200,567.00) 0.00     ���������	+��������*�!,� (410,000.00) (39,500.00)     ���������	+����-�� #�*(	.�! (102,000.00) (93,500.00)     +������/��������� 28,640.00 0'00     +����
/�����  �������� (����) 2,853,279.00 3,044,391.00��������+-�0����  (1.�0#)  ������������������� 2,214,635.50 20,582,459.81��������+-��������� 5,782,355.99 (2,482,495.31)������     2�����#3 5,675,108.28 8,157,603.59������     2������#3 11,457,464.27 5,675,108.28
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สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับสิ้นสดุวันที่  30  กันยายน  2554 และ 2553 

 

1.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

1.1  สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง 
1.2  สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบ้ียตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา  ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบ้ีย 

คูณด้วยจํานวนเงินท่ีค้างชําระตามระยะเวลาท่ีกู้ยืม  
1.3  เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน 

1.4  ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

1.5  ค่าซ่อมบํารุง  ค่าซ่อมแซม  รวมท้ังการซ้ือมาเปล่ียนแทนสําหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ  ถือเป็น 

       ค่าใช้จ่ายท่ีหักจากรายได ้

1.6  เงินสดในงบกระแสเงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝาก 

สหกรณ์ทุกประเภท  ท้ังนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ท่ีนําไปเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันหนี้สินด้วย 

 

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบด้วย �� 2554 �� 2553��� �����	
�� 10,876.54 17,399.42��	
���
����     ����������
 44.08 44.08     ��������� 9,446,543.65 5,657,664.78��	
���
���������
���
����� 2,000,000.00 0.00
     ���  ����	
��������������� 11,457,464.27 5,675,108.28

 

 

 

 

3.  เงินลงทุน  ประกอบด้วย �� 2554 �� 2553��� �����	
����
��������	
����
��������������
�����������������     ���
 ��
��!��"#����$%�#&�������'��� 82,000.00 82,000.00     ���
 ��
��!��"#��� 674,000.00 304,000.00
          ���  ����	�
������� 756,000.00 386,000.00
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αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα  

4.  เงินให้กู้ยืม – สุทธิ  ประกอบด้วย 

�������� ������	 �������� ������	
����������� - �����������
���������
��� 211,390.00 0.00 101,800.00 0.00�������
����������� 18,626,205.48 153,810,516.52 20,547,080.00 147,497,738.00
      ���  ����	
���������� 18,837,595.48 153,810,516.52 20,648,880.00 147,497,738.00

�� 2554��� �� 2553���

 

 

5.  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย �� 2554 �� 2553��� �����	
���
������	����������� 24,124.94 7,765.00
������
����������� 6,808.40 4,943.45
          ���  ����	
���	������ 30,933.34 12,708.45

 

 

 

6.  เงินกู้ยืมระยะส้ัน  ประกอบด้วย �� 2554 �� 2553��� �����	
���������
 0.00 11,012,559.94
       ���  ����	
����������� 0.00 11,012,559.94

 

 

  ระหว่างปีสหกรณ์กู้ยืมเงินจากชุมนุมสหกรณ์ทหาร  จํากัด  จํานวน  15,000,000.00  บาท            
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ  3.25  ต่อปี  โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานเป็นผู้ค้ําประกัน  สหกรณ์ชําระนี้ได้ตามสัญญา  ณ  
วันท่ี  30  กันยายน  2554  ไม่มีหนี้คงเหลือ 
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7.  เงินกู้ยืมระยะยาว  ประกอบด้วย 

����� 1 �� 	
�� 1 �� ����� 1 �� 	
�� 1 ��	���
����������� 5,499,999.96 13,508,788.96 0.00 0.00
      ���  ����	
������������� 5,499,999.96 13,508,788.96 0.00 0.00

�� 2554��� �� 2553������
���������� ���
����������

 ระหว่างปีสหกรณ์กู้ยืมเงินจากชุมนุมสหกรณ์ทหาร จํากัด  จํานวนเงิน  22,000,000.00  บาท  อัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ  4.00 ต่อปี  กําหนดส่งใช้คืน  48  งวด  โดยมีคณะกรรมการดําเนินเป็นผู้ค้ําประกัน 

 

8. เงินรับฝาก  ประกอบด้วย �� 2554 �� 2553��� �����	
�������������� 27,894.63 7,086.24��	
���������������	��� 48,664,311.51 49,980,882.43��	
���������������	���������������
 623,703.60 596,556.55
           ���  �����	
�� 49,315,909.74 50,584,525.22

 

 

 

9.  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย �� 2554 �� 2553��� ������	
������������� 16,000.00 33,000.00�
��������������������� 64,846.76 0.00�����
������� 2,975.00 0.00�����
����	
� 119,424.00 0.00          ���  ����	
������������� 203,245.76 33,000.00
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10.  ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ  ประกอบด้วย �� 2554 �� 2553��� ������	���� ��!"��# 32,762.00 34,762.00������$��!���
���������%�&' 191,119.19 191,119.19���	!	()������ 19,433.00 170,000.00���	�����!*#+, 11,500.00 121,500.00        ���  ���	�	�������������  ������������� � 254,814.19 517,381.19
 

11.  การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ได้ดําเนินการตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการกําหนดอัตราการดํารง 
สินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์  ลงวันท่ี  31 ตุลาคม 2550 
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4.2  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ 

ประจําปี  2554 

ααααααααααααααααααααα 
 

อาศัยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด  ข้อ 71(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและ 
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีสหกรณ์  ให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี  ตามความเหมาะสม 

 

��� % ��� %
1.  �������	
��� �����������������	�����
���	���� 835,745.70 10.04 852,189.64 10.69
2.  ����
���	�������	����   �������������������
���	����!��������������"#��$#���� 10,000.00 0.12 10,000.00 0.12
3.  ����%�&���������'#(
���!���)��!��	��(��!������)�������������������	������* +,���,)�����	�����������	���� -���)���������� 6.25 ����* 5,669,203.00 68.09 5,486,188.00 68.80
4.  ����.�'#��$�)��!��	��(��-��	���-
�������!��,����'/�����0�1"#	��(����/��,�	�!��	���� �������*	���� -���)���������� 8.00 939,289.00 11.28 840,142.00 10.54
5.  ���+���	�������!���-�������'#��	����  �������������	�����
���	���� 352,000.00 4.23 336,000.00 4.21
6.  ������2���,�����������%�&� �������������	�!�������$�������������������	�!�������$������ � ���	�/��* 0.00 0.00 0.00 0.00
7.  ���	������ ��'#��������34	��(��!���0�	��	�������������	�����
���	���� 400,000.00 4.80 300,000.00 3.76
8.  ���	��������+�(�   �������������	�����
���	���� 100,000.00 1.20 100,000.00 1.25
9.  ���	�	������� 20,000.00 0.24 50,000.00 0.63��� 8,326,237.70 100.00 7,974,519.64 100.00

�* 2554 �* 2553
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ผลการจัดสรรกําไรสุทธิ ปี 2554 

��� % ��� %��������	
�������	�
� 5,669,203.00 68.09 5,486,188.00 68.80������������ 939,289.00 11.28 840,142.00 10.54��� 6,608,492.00 79.37 6,326,330.00 79.34������������������	
����������� 835,745.70 10.04 852,189.64 10.69�����������������������	�
� 0.00 0.00 0.00 0.00����������� �����������!"# 400,000.00 4.80 300,000.00 3.76�����$��%���&�'� 100,000.00 1.20 100,000.00 1.25�������(������ 20,000.00 0.24 50,000.00 0.63��� 1,355,745.70 16.28 1,302,189.64 16.33���������	
�������
���
�������&���� 352,000.00 4.23 336,000.00 4.21��� 352,000.00 4.23 336,000.00 4.21�������������
���������������� 10,000.00 0.12 10,000.00 0.12��� 10,000.00 0.12 10,000.00 0.12

�) 2554 �) 2553

 

 

มติที่ประชมุ :    …….................................................................................... 

 

สันนิบาตฯ

0.12%

�ป็นของคณก.,จนท.

4.23%

�ป็นของสมาชิก 
(ปันผล,เฉล่ียคืน)

79.37%

ผลประโยชน์ของ

สมาชิก

(ทุน

สาธารณประโยชน์

 ทุนสงเคราะห์ศพ)

16.28%
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4.3  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปี  2555 

ααααααααααααααααααααα 
 

1. แผนงานในการดําเนินงาน 
 

เพ่ือให้การบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด เป็นไปใน 

แนวทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจ อุดมการณ์สหกรณ์แก่สมาชิก  เพ่ือให้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด มีความก้าวหน้า ม่ันคง มีประสิทธิผลภายใต้กรอบนโยบายพอเพียง 
จึงได้กําหนดแผนงานในการดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด  ประจําปี  2555   

ดังต่อไปนี้ 
 

1.1  ด้านบุคลากร 
1.1.1  ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร  โดยการจัดส่งคณะกรรมการ,  

ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าท่ี  ในการร่วมประชุม  อบรม  และสัมมนาในโครงการต่าง ๆ  ท้ังของสันนิบาต 

สหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น 

                1.1.2  จัดโครงการอบรมให้ความรู้  ความเข้าใจ  อุดมการณ์สหกรณ์  ตามข้อ 

บังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด แก่สมาชิกท้ังหมด 
 

1.2  ด้านอาคารสถานท่ี 

1.2.1  ขยาย,ปรับปรุงสํานักงานให้กว้างขวาง สะอาด เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน์และความ
สะดวกสบายต่อสมาชิกท่ีมาใช้บริการ  

1.2.2  จัดเก็บเอกสารโดยแยกเก็บให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

1.2.3  จัดสถานท่ีนั่งพักผ่อนสําหรับสมาชิกท่ีมาใช้บริการ 
 

1.3  ด้านวัสดุและอุปกรณ์เทคโนโลย ี
1.3.1 จัดให้มีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เหมาะสม  สามารถให้บริการสมาชิก 

ได้ทันสมัย รวดเร็วถูกต้อง 
                               1.3.2  จัดทําเว็บไซต์ของทางสหกรณ์โดยเฉพาะ เพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสมาชิกได้รวดเร็วมากขึ้น  
 

1.4  ด้านประชาสัมพันธ์ 
จัดทําเอกสารและอัพเดตเว็บไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก  

เผยแพร่ให้สมาชิกทราบข่าวคราวโดยท่ัวถึงกัน 

1.5  ด้านการเงิน 

      1.5.1  ดําเนินการด้านอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากและเงินให้กู้ยืม ให้เป็นธรรม 

และทัดเทียมกับสถาบันการเงินอ่ืน ๆ  

1.5.2  ดําเนินการด้านผลตอบแทนจากการถือหุ้นในอัตราท่ีเป็นธรรม 

1.5.3 ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกอย่างท่ัวถึงและเพียงพอแก่ความต้องการ 
ของสมาชิก  โดยปีบัญชี  2555  คาดว่า 
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-  เงินกู้ฉุกเฉิน  จํานวน  150  สัญญาเป็นเงิน       1,000,000.-บาท 

-  เงินกู้สามัญ  จํานวน   130  สัญญาเป็นเงิน     70,000,000.-บาท 

                 1.5.4   ให้บริการเงินรับฝาก  คาดว่า ปี 2555  เป็นจํานวนเงิน  10  ล้านบาท 

1.6  ด้านสวัสดิการ 
     1.6.1   เงินทุนสาธารณประโยชน์  จัดมอบเงินทุนการศึกษาบุตรของ 

ข้าราชการกองบิน  5 , ร่วมทําบุญการกุศลกับทางหน่วยงานและสนับสนุนหน่วยงานท่ีมีความจําเป็นและขาดแคลน
เพ่ือช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม  ในกรณีท่ีสมาชิกเจ็บป่วยโดยนอนโรงพยาบาลตั้งแต่  
3  วันขึ้นไป จะได้รับเงิน  500  บาท  (ท้ังนี้ ต่อคนต่อคร้ังต่อปี) เฉพาะสมาชิก 

     1.6.2   เงินทุนสงเคราะห์เก่ียวกับการศพสมาชิกหรือคู่สมรส  ให้สมาชิกได้รับ 

จํานวนท่ีเหมาะสมต่อสถานะของสหกรณ์ โดยสามารถได้รับวงเงินสูงสุดท่ี 80,000 บาท 
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2. งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 �� 2555�����	
 ������� �������	

1. ����������	
�����
     1.1 ��������� 2,300,000.00 2,035,520.39 2,300,000.00
     1.2 ������
��������	 500,000.00 792,690.79 850,000.00��� 2,800,000.00 2,828,211.18 3,150,000.00
2. ���������������	���������
2.1 ����
������ �	�����
!�
"� 
     2.1.1 �����#�����
!�
"� 0.00 0.00 68,640.00 �
���
!�
"�  $�. 1 ��
     2.1.2 ������������% 0.00 0.00 29,760.00
     2.1.3 ����$&����&�!�'���
!�
"� 0.00 0.00 0.00
     2.1.4 �������"(�"#)"�)*�               ������$���� 0.00 0.00 2,952.00
     2.1.5 ��*�	��	* 8,100.00 8,100.00 8,100.00
     2.1.6 ��������*�����#��"� 18,400.00 21,220.00 30,000.00
     2.1.7 ��+,�-���� 10,000.00 9,440.00 25,000.00
     2.1.8 �����)"� 252,000.00 252,000.00 252,000.00 ��������	
.���	�����	

1.���.����	� 3,000.-��

2.��.���.����	� 2,500.-��

3.�	
. 5 �	�� 2,000.-��
/����	
4.���������	� 2,000.-��

5.���.����������	� 2,000.-��

6.���.����	� 1,500.-��


     2.1.9 �����)"�"� ��,�- 48,000.00 43,000.00 48,000.00 �������
 !"�#�$� 2 �	�	� 2,000.-��
/����	��� 336,500.00 333,760.00 464,452.00

�� 2554����� �!�(.*)*��	��&��/�
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 ������� �������	

2.2 ����������	
���
������� �������������
���
     2.2.1 ���������� 13,800.00 14,465.92 13,800.00
     2.2.2 ��������� 20,000.00 19,200.00 20,000.00
     2.2.3 ����������� !����� 6,000.00 12,517.51 20,000.00
     2.2.4 ��"#�$���%&����%�� 30,000.00 0.00 55,000.00 ��������	
�	�������������������������
     2.2.5 '$(�$�%�)������	����� 25,000.00 24,870.00 25,000.00 ���������	� 1 �
�
     2.2.6 ���%�����#*�%�* 0.00 0.00 25,000.00�� 94,800.00 46,183.43 158,800.00
2.3 ����������	
���
��
��� �	�!�"���#��
     2.3.1 ��+����%�� 10,000.00 7,651.00 13,000.00
     2.3.2 ���",����!'$�%���%� 90,000.00 52,800.00 90,000.00
     2.3.3 �����������,�*�""����� 20,000.00 17,140.85 30,000.00
     2.3.4 �����-'
�#*�%�* 5,000.00 7,145.00 7,000.00
     2.3.5 ����"��� 20,000.00 18,473.00 20,000.00
     2.3.6 ��.*����������� !	��� 3,000.00 2,440.00 3,000.00
     2.3.7 �����&),��� !��/����*,�� 10,000.00 11,630.00 15,000.00
     2.3.8 ��-'
���-*%���!'$�-.0� 300,000.00 274,740.50 300,000.00
     2.3.9 ����""�0', 50,000.00 32,000.00 50,000.00
     2.3.10 ��-'
������* 1 20,000.00 19,842.25 20,000.00�� 528,000.00 443,862.60 548,000.00��������������$"�!$� 3,759,300.00 3,652,017.21 4,162,452.00

�� 2554����� �.�$2 � !�	��#��3*
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3.  ประมาณการรายได้  ปี 2555 �� 2555�����	
 ������ �������	

1. ���������	
���������
�������������
     1.1 ������
��
��� (�����������) 11,340,000.00 11,907,461.94 11,800,000.00  - ��������	
�������	�����������
	��
     1.2 ������������� ���� � ! 13,000.00 18,736.66 15,000.00  - �����
���
�
�
     1.3 ����"� #�($"���% � �&������#
�) 24,000.00 27,756.31 15,000.00  - ���� ���.�������� ��.��
���� 11,377,000.00 11,953,954.91 11,830,000.00

2. �����������������	
���
     2.1 �'����������%����
� 2,500.00 22,700.00 20,000.00
     2.2 ��&� ( 0.00 1,600.00 0.00 ��
 ��! �
���!���"#�
�$��� 2,500.00 24,300.00 20,000.00�	������
 ���)��� 11,379,500.00 11,978,254.91 11,850,000.00�	��'��*
'�� ���)��� 3,759,300.00 3,652,017.21 4,162,452.00�+���)# �� 7,620,200.00 8,326,237.70 7,687,548.00

�� 2554������ ���#$"%",�	��+���-�

 
 
 
 
 
 
 
 

 

มติที่ประชมุ :    ……….................................................................................. 
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4.4  พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกัน 

ประจําปี  2555 

ααααααααααααααααααααα 
 

  ตามข้อบังคับสหกรณ์ให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี สําหรับปี
หนึ่ง  ๆ  ตามความจําเป็นและสมควรแก่ธุรกิจ 
  ในปี  2554  ท่ีประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันไว้  จํานวน  
70,000,000.00บาท(เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) 

  สําหรับปี  2555  คณะกรรมการได้พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันไว้เพ่ือบริการสมาชิก  
จํานวน 70,000,000.00บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)ให้ท่ีประชุมได้พิจารณาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  มติที่ประชมุ :   มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน  ประจําปี 2555 
 

เป็นจํานวนเงิน…................................บาท(...................................................................) 
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4.5  พิจารณาเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประจําปี  2555 

ααααααααααααααααααααα 

 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด  ข้อ 102  ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง 
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการ
สหกรณ์ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปีโดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามมติของท่ีประชุมใหญ่
กําหนด  ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งหน้าท่ีประจําใน 

สหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้  จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง หากเป็นบุคคลธรรมดาให้มีได้ไม่เกิน  5  
คน  หรือหากเป็นนิติบุคคลให้มีได้ไม่เกิน  1  นิติบุคคล  ข้อ  103  การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบ
กิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์  ถ้าเม่ือครบกําหนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน   
ผู้ตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซํ้า 
 

  สําหรับปี  2554  ท่ีประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน  1  คน 

คือ พ.อ.อ.ธงชัย    คงสิทธ์ิ   ข้าราชการ  ผกง.บน.5  และให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 2,000.00 บาท 

(สองพันบาทถ้วน) 

 

 

 

  มติที่ประชมุ :   สําหรับปีบัญชี  2555 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ 

มีผู้ตรวจสอบกิจการ  จํานวน.…………....คน 

1.  .............................................................................................................. 

  2.  .......................................................................................................................... 

และให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ....................บาท(..................................................................)ต่อคน 
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4.6  พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 

ประจําปี  2555 
ααααααααααααααααααααα 

 

ตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดทําโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชี 

สหกรณ์ขึ้น  เพ่ือกระจายงานสอบบัญชีสหกรณ์ไปสู่ภาคเอกชน  โดยขอความร่วมมือให้สหกรณ์นอกภาคเกษตรท่ีมีทุน
ดําเนินงานตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป  และมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  ให้จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นั้น 
 

  คณะกรรมการดําเนินงานได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนมานําเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่ได้
พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจําปี  2555  ดังนี้.- 
 

 

1. นายประสาน     งามสม     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

 

2. นายเจริญ     ศรีแสง         ผู้ชํานาญงานตรวจสอบบัญชี   
 

3. บริษัท นันทพันธ์การบัญชี จํากัด  ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  

 

      

 

 

 

 

 

 

  มติที่ประชมุ :    ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ 
 

1.  ……………………………………..……………เป็นผู้สอบบัญชี ประจําปี  2555   
2.  ในอัตราค่าจ้าง……………………………………………บาทต่อปี 

 

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

     .………………………………………………………………………………….................... 
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4.7  พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ   
ประจําปี  2555 

ααααααααααααααααααααα 
 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด  
  ข้อ  72  คณะกรรมการดําเนินการ  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน  และกรรมการดําเนินการอีก  14  คน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

  ข้อ  74  กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง  คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี
นับแต่วันเลือกตั้ง  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่ง
เป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก(ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้น
จากตําแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการท่ีอยู่ในตําแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานท่ีสุดออกจาก
ตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 

 เม่ือครบกําหนดแล้ว  หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่  ก็ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันส้ินปีทางบัญชีสหกรณ์ 

 กรรมการดําเนินการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซํ้าอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

 ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งท้ังคณะ  ให้กรรมการดําเนินการท่ีได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ใน
ตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรกและให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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สําหรับปี  2554  วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้.- 
 

�����  1 �����  2 �����  1 �����  2
1 �.�.�	
����  �������������� ����	������	� 53 54 52 �������(��	 2 ���� ��������)
2 �.�.�	�����  ��������� �� ����	� 1 51 52 53 54 �������(��	 2 ���� ��������)
3 �.�.�������  ������ �� ����	� 2 53 54 52 �������(��	 2 ���� ��������)
4 �.�.��������   �!�"	 �� ����	� 3 54
5 �.�.��#$�%�  &���	 �����	� 54 �������������	
�������
6 �.�.�������  �
��&��'��(� �����	� 52 53 54 �������(��	 2 ���� ��������)
7 �.�.����)$  �����%&��� �����	� 52 53 54
8 �.�.�����  
��������
*	 �����	�/��+	���	� 53 54 �������
9 �.�.���������  
����� �����	� 54 �������(��	������
)
10 �.�.��,����  �$���� �����	� 54
11 �.�.,�������  
	'���%� �����	� 53 54 ��	������
���������
��
12 �.�.�-�����%  ��*��	� �����	� 53 54 ����������������������
13 �.�.����  �����	 �����	� 53 54 ��	������

14 �.�.
.	���%�  +�����	% �����	� 54
15 �.�.�������  �����.	 �����	� 54

,�	%�,���	�����  1 �	�����  2 ��� %/,�0�� - ���� �.	 ,�*

 
 

 เนื่องจากประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ว่างลง  9  คน  
จากการครบวาระแทน  ครบวาระแรก  ครบ  2  วาระติดต่อกัน  ลาออกและย้าย  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ต้องเลือกตั้ง
กรรมการเข้ามาแทน จํานวน  9  คน  ตามท่ีว่าง 

และในปีนี้ตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง  เนื่องจากครบวาระแทน  ฉะนั้นท่ีประชุมใหญ่ต้องพิจารณา
เลือกตั้งประธานกรรมการก่อน 

 

 
 
 
มติที่ประชมุ :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก…..........................…………เป็นประธานกรรมการ 
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มติที่ประชมุ :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก…………………………… 
 

1.  …………………………………….   แทน     น.อ.ตากเพชร    พินพันธ์ุ    

2.  ...........................................   แทน     น.อ.สรวิชญ์    สุรกุล       

3.  ...........................................     แทน     น.ท.วิสันต์    พจน์บรรดิษฐ์  (ฝูง.501)  

4.  ........................................... แทน น.ท.วิฑูรย์    บุญมา  (ยก.,งป.,ผขว.)           

5.  ........................................... แทน น.ต.ปุณณรัตน์  จงรักษ์ (อย.) 
6.  ........................................... แทน น.ต.หญิงพัชมณ  จาดเทียน (ผนบ.,รพ.,กร.) 
7.  ........................................... แทน ร.อ.สมพล    อัมพวา (ผขส.) 
8.  ........................................... แทน ร.ท.เฉลิมชัย  นุ่มนาค (สก.,กง.,จัดหา) 
  

 

......................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  5 

เร่ืองเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 
และเจ้าหน้าท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ααααααααααααααααααααα 

 
 1.  .......................................................................................................................................... 

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

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

 2.  .......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่  6 

เร่ืองอื่น ๆ 
ααααααααααααααααααααα 

 
 1.  .......................................................................................................................................... 

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

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

 2.  .......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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ผนวก 
 




