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สห

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด
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
ที่ สอ.บน.5

/56
1 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ทุกท่าน
ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ขอเชิญสมาชิกเข้า ร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 1300 ณ ห้องประชุม
ดุสิตา อาคารอากาศคํารณ กองบิน 5 เพื่อทราบ และพิจารณา ผลการดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2555 และรายงาน
การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/6
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกลาออก ประจําปี 2556
3.2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2556
3.3 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2556
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 พิจารณางบการเงิน ประจําปี 2556
4.2 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2556
4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2557
4.4 พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน ประจําปี 2557
4.5 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2557
4.6 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจําปี 2557
4.7 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2557
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้ตรวจการสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
นาวาอากาศโท ประพันธ์ คงเปลี่ยน
( ประพันธ์ คงเปลี่ยน )
กรรมการและเลขานุการ
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สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 31
1. น.อ.ตากเพชร พินพันธุ์
ประธานกรรมการ
2. น.อ.ขวัญชัย
วังอินทร์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. น.อ.กิตติพงษ์ แก้วภา
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. น.อ.วิชัย
ดีชัย
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5. น.ท.สมยศ
เพชรเย็น
กรรมการหน่วย
6. น.ท.สุรสิทธิ์
มุ่งคุณ
กรรมการหน่วย
7. น.ท.สมชาย
ศิริจันทร์
กรรมการหน่วย
8. น.ท.ไกรสิทธิ์
วัฒยุ
กรรมการหน่วย
9. น.ท.ประพันธ์ คงเปลี่ยน
กรรมการหน่วยและเลขานุการ
10. น.ต.ขจร
อินทรศักดิ์
กรรมการหน่วย
11. น.ต.สุวิทย์
สงขาว
กรรมการหน่วย
12. น.ต.วินัย
สุขศรีอินทร์
กรรมการหน่วย
13. ร.อ.เสิน
เจริญสุข
กรรมการหน่วย
14. ร.ท.พูลศักดิ์
เฉยรอด
กรรมการหน่วย
15. ร.ท.สมเกียรติ ปลื้มไสยาสน์
กรรมการหน่วย
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ร.ต.ธงชัย คงสิทธิ์
ที่ปรึกษาทั่วไป
น.ท.วิรัช จันทร์กระจ่าง
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
น.ต.ไพฑูรย์ ภุมรินทร์
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การประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2556
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ


ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด หมวด 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 62 วรรคสอง
ความว่า “การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์”
บัดนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว คือกึ่ง
หนึ่งของสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน และขอแนะนําท่านผู้มีเกียรติที่ได้กรุณาเข้าร่วมประชุมใน
ครั้งนี้ ดังนี้.1. …………………………………………………………..
2. …………………………………………………………..
3. ………………………………………………………….
4. ………………………………………………………….
5. …………………………………………………………..
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2555


น.ท.ประพันธ์ คงเปลี่ยน กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สหกรณ์ได้ส่งสําเนา
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555 ให้สมาชิกโดยแยกตามหน่วยขึ้นตรงกองบิน 5 เพื่อพิจารณา
ถึงความถูกต้องก่อนและหากสมาชิกท่านใดเห็นว่ารายงานไม่ถูกต้อง หรือมีคําทักท้วงประการใดขอให้แจ้ง
สหกรณ์ฯ ทราบแล้วนั้น ซึ่งปรากฎว่าไม่มีสมาชิกขอแก้ไขหรือทักท้วง
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555

มติที่ประชุม 

………..................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกลาออก
ประจาปี 2556


ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีทางบัญชี 2556 (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56) มีสมาชิ ก
เปลี่ยนแปลงระหว่างปีดังนี้.จํานวนสมาชิกเมื่อ 1 ตุลาคม 2555
บวก สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
หัก สมาชิกลาออกในระหว่างปี
สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี
สมาชิกโอนระหว่างปี
จํานวนสมาชิกเมื่อ 30 กันยายน 2556

792 คน
59 คน
120 คน
4 คน
1 คน
726 คน

ประเภทของสมาชิก
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3.2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2556


ด้านการเงิน
ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้บริหารจัดการด้านการเงินดังนี้.-

สินทรัพย์
มูลค่ารวม 233,700,098.54 บาท
206,595,907.51

2555

2556

20,466,490.99

5,696,215.03

เงิน

ให้
กู้ร
ะย

ะส้
ัน
ให้
กู้ร
ะย
เงิน

บพ
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ียน

เคร
ื่อง
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ิมพ
์
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ี ้ยค
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จาก
ดั

150,000.00

17,291.99

เงิน

676,000.00
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หนี้สิน
มูลค่ารวม 97,178,083.42 บาท
66,708,064.90

2556

2555
13,901,199.96

16,104,284.56

464,534.00

ส่วนขอ
ง

หนีท้ ไี่ ม่
หมุนเวีย

เงินก้รู ะย
ะยาว
นถึงกาห
นดชาระ
ภายใน 1
ปี

เงินรับฝ

หนีส้ ิ นอ
นื่

าก

ทุน
มูลค่ารวม 136,522,015.12 บาท
112,728,790.00

2556

2555

13,748,775.27

9,602,397.66
0.00

้ นุ
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รายได้
มูลค่ารวม 14,392,207.68 บาท
14,318,716.82
12,606,689.30

2556

2555

46,369.85
5,665.41
ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยฝากธนาคาร

11,450.0061,375.45
55,004.41
6,400.00
ค่าธรรมเนี ยม

ผลตอบแทน

50.00
460.69
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่าย
มูลค่ารวม 4,789,810.02 บาท
3,770,463.60

2556

3,056,917.40

2555

464,041.30

391,180.00

422,655.84

474,826.20
121,864.38

87,739.88
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กาไรสุทธิ
ประจําปี 2556 เป็นเงิน 9,602,397.66 บาท
กาไร
66.72%

รายได้
100%
ค่าใช้ จ่าย
33.28%

ด้านสวัสดิการ
ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้อนุมัติเงินทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
หน่วยงานต่าง ๆ และสวัสดิการสมาชิกมีรายการดังนี้.1. เงินทุนสาธารณประโยชน์
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายการ

จํานวนเงิน

ร่วมทอดกฐิน วัดวังมะเดื่อกับกองบิน 5
สนับสนุนหนังสือสมาคมรวมปัญญา
สนับสนุนสลากกาชาดกองทัพอากาศ
สนับสนุนกิจกรรมการสร้างถังขยะของกองบิน 5
สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรกับกองบิน 5 และผ้าป่าสามัคคีที่วัดอินโดจีน
สนับสนุนโบว์ลิ่งการกุศลกับกองทัพอากาศ และแสตมป์ของกองทัพอากาศ
เช่าพระบูชาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก
สนับสนุนผ้าป่าสามัคคี วัดอรุณ

รวม
2. เงินทุนสงเคราะห์ศพ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

รายการ
ร.ต.มนัส คล้ายพงษ์
น.อ.อาจณรงค์ ตันสุวรรณรัตน์
น.ท.หญิง สระพงษ์ คงวิจิตร
นาง วนิดา รุ่งสว่าง
รวม

จํานวนเงิน
80,000.50,000.80,000.20,000.230,000.-

15,000.3,000.20,000.16,602.44,500.7,000.3,660.2,000.10,000.121,762.-
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ด้านอื่นๆ
ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้แก้ไขระเบียบและมติต่ าง ๆ เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกดังนี้
- มีการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯ ในปี 2556 ทั้งหมดจานวน 2
ครั้ง ดังนี้
เมื่อการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/56 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 ณ ห้องดุสิตา
อาคารอากาศคารณ กองบิน 5
น.ต.ประพันธ์ คงเปลี่ยน เลขาสหกรณ์ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แนะนําให้สหกรณ์ฯกองบิน ๕ ทําการขออนุมัติในที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อ
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ พรบ.สหกรณ์ฯ ตามความละเอียดดังนี้
ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด
ข้อบังคับเดิม
ข้อบังคับที่แก้ไข
ข้อ 3 อานาจกระทาการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ ข้อ 3 อานาจกระทาการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอํานาจกระทําการ ดังต่อไปนี้
สหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอํานาจกระทําการ ดังต่อไปนี้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคม
(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์
(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ให้เงินกู้แก่สหกรณ์
(3) ให้เงินกู้แก่สหกรณ์
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค วาม
ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความ (7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความ
สะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
สะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่

หน้า 12

ข้อบังคับเดิม
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด
(11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่
สมาชิก
และครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ
หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
(15) กระทําการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม
เช่า หรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิ
การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือ
รับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สิน
แก่สมาชิกหรือของสมาชิก
ข้อ 4 ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและ
ตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่นๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้
ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกทุกคน ต้องชําระค่าหุ้นเป็นราย
เดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราส่วนของ
จํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง
เงินเดือนหรือค่าจ้าง และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และ
หมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ ซึ่ง
สมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูง
กว่าอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์หรือจะขอซื้อ
หุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทําได้ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการ

ข้อบังคับที่แก้ไข
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด
(11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ
ครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ
หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
(15) กระทําการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง
ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม
เช่า หรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการ
เช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือรับ
จํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก
หรือของสมาชิก
ข้อ 4 ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงิน
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและ ตรา
สารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่นๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้
ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือน
ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจํานวนเงิน
ได้รายเดือนของตน ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือน
หรือค่าจ้าง และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ซึ่งสมาชิก
ได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่า
อัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น
อีกเมื่อใดก็ย่อมทําได้ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการจะ
พิจารณาเห็นสมควร โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการแต่จํานวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่ง
ในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมดสมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นใน

หน้า 13

ข้อบังคับเดิม
ดําเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร โดยแสดงความจํานง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการแต่จํานวนหุ้น
ทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่ไม่ได้
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด
สหกรณ์ ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพื่อชําระหนี้แก่
เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น
ข้อ 10 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภท
ออมทรัพย์ ประเภทออมทรัพย์พิเศษ หรือประเภทประจํา
จากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก
และอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 20 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือ
ชื่อ เพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคล
ภาย นอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นพิเศษให้ปฏิบัติดังนี้
หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืมตลอดจนการเบิก
หรือรับเงินกู้ การจํานองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จํานอง การถอน
เงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอื่นๆ จะต้องมีลายมือ
ชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมายร่วมกับผู้จัดการรวมเป็นสองคน
การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง
นอกจากที่กล่าวไว้ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือชื่อของ
ผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม เช็ค
ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสาร
การเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์
(ถ้ามี) เป็นสําคัญด้วย
ข้อ 28 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมือ่ สิ้นปีทางบัญชี
และได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง

ข้อบังคับที่แก้ไข
ระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิ์นําเงิน
ตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักลบกลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้อง
ชําระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้ าหนี้บุริมสิทธิ
พิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น
ข้อ 10 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออม
ทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ หรือประเภทประจํา จากสมาชิก หรือ
สหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของ
สมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก
และอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 20 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อ
เพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภาย นอก
เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นพิเศษให้ปฏิบัติดังนี้
หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืมตลอดจนการเบิกหรือ
รับเงินกู้ การจํานองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จํานอง การถอนเงินฝาก
ของสหกรณ์และในนิติกรรมอื่นๆ จะต้องมีลายมือชื่อของ
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ
หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายร่วมกับผู้จัดการรวมเป็นสองคน
การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจาก
ที่กล่าวไว้ขา้ งบนนี้จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน
ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น
ต้องประทับตราของสหกรณ์ เป็นสําคัญด้วย
ข้อ 28 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชี และ
ได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว
ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์
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โดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุน
สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็นค่าบํารุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของกําไร
สุทธิแต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนด
กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความใน
วรรคก่อนนั้นที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ต้อง
ไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่ง
ระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปัน
ผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วยจํานวนเงิน
ปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าว
มาแล้ว
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิก
ได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือนมีระยะเวลา
สําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิก
ชําระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปัน
ผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวนรวม
แห่งดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งสมาชิกนั้นๆ ได้ชําระแก่สหกรณ์ใน
ระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่า
ต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ
สองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุน
รักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุ ม
ใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อย
ละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ที่ไม่เกินร้อยละสิบของ
กําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่
สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตาม
ระเบียบของสหกรณ์
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แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กําหนด ในกฎกระทรวง แต่
ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรค
ก่อนนั้นที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ต้อง
ไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วน
แห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วย
จํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตรา
ดังกล่าวมาแล้ว
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่
สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือนมี
ระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้น
ที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือน สหกรณ์จะ
คิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวน
รวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งสมาชิกนั้นๆ ได้ชําระแก่สหกรณ์ใน
ระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่
ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับ
ปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ
สองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่
ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกิน
ร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ที่ไม่เกินร้อยละสิบของ
กําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควร
แก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
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(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(9) กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุน
สํารองทั้งสิ้น
ข้อ 34 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้ที่เป็นสมาชิกจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 50.-บาท ส่วนผู้ที่
ลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว สหกรณ์จะรับเข้าเป็นสมาชิก
ใหม่ได้อีกเพียงครั้งเดียว โดยต้องลาออกครบหนึ่งปี และต้อง
เสียค่าธรรมเนียมคนละ 300.-บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะ
เรียกคืนไม่ได้
ข้อ 38 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคน
ใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 39 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทําเป็นหนังสือ
ตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่ง
ตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทําตามลักษณะ
พินัยกรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งผู้รับโอนประโยชนที่ได้ทําไว้แล้ว ก็ต้องทําเป็นหนังสือตาม
ลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์
ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น
เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงิน
อื่นใดบรรดาที่สมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นํา
หลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่า
เป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตาม
ข้อกําหนดในข้อ 45 และข้อ 46
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคํา
ขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่
วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนา
มรณะบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้นๆ ได้ถึงแก่
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(9) กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสํารอง
ทั้งสิ้น
ข้อ 34 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้ที่เป็นสมาชิกจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 50.-บาท ส่วนผู้
ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว หากจะเป็นสมาชิกใหม่
โดยต้องลาออกครบหนึ่งปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ
300.-บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์
จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 38 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คานาหน้าชื่อ
สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อ
สกุล คํานําหน้าชื่อ สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 39 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทําเป็น
หนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้
สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้อง
ทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งผู้รับโอนประโยชนที่ได้ทําไว้แล้ว ก็ต้องทําเป็นหนังสือ
ตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์
ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงิน
ฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ ผู้รับ
โอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่
ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการ
ดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น
ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 45 และข้อ 46
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงิน
ผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่
สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนา
มรณะบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้นๆ ได้ถึง
แก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่ คณะกรรมการ
ดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงิน
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ค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินปันผล
ประโยชน์หรือเงินอื่นในบรรดาที่สมาชิกสมทบ ผู้ตายมีอยู่
ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้
ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐาน มาแสดงให้เป็นที่
พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินจํานวนดังกล่าว ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 59
และข้อ 60
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่น
คําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่ง
ปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์
โดยให้แนบสําเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให้แสดง
ว่าสมาชิกสมทบนั้นๆ ถึงแก่ความตายไปประกอบการ
พิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณา
และอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว
ภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่
ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัว
อยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอน
เงินจํานวนดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์
ทัง้ สิ้น
ข้อ 72 คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะ
กรรม การดําเนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเอง
ขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง
นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กัน ณ สํานักงานสหกรณ์ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้
จําคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่

ข้อบังคับที่แก้ไข
อื่นในบรรดาที่สมาชิกสมทบ ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอน
ประโยชน์ ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นํา
หลักฐาน มาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็น
ทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับ
เงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่
สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนา
มรณะบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้นๆ ถึง
แก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็น
ผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มี
ตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนเงิน
จํานวนดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
ข้อ 72 คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ
ดําเนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก
ให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้น
ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงาน
สหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทําหน้าที่
กรรมการดําเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ
องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
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(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป็น
ที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการตามคําสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่า
ต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่
ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัด
นั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ
หรือการสหกรณ์ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็น
การประจําปี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามมติที่ประชุมใหญ่
กําหนด
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผู้
ซึง่ ดํารงตําแหน่งหน้าทีป่ ระจําในสหกรณ์เป็นผูต้ รวจสอบ
กิจการไม่ได้
จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง หากเป็น
บุคคลธรรมดาให้มีได้ไม่เกิน 5 คน หากเป็นนิติบุคคลให้มีได้
ไม่เกิน 1 นิติบุคคล
ข้อ 107 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจหน้าที่กําหนดระเบียบต่างๆ เพื่อ
ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และ
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก
สหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินฝากจากสหกรณ์
อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
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(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคํา
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการตามคําสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่
ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่
ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เว้นแต่การ
ผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การ
เศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์เป็นการประจําปี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามมติ
ที่ประชุมใหญ่กําหนด
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือ
ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการไม่ได้
จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้มีได้ไม่
เกิน 5 คน
ข้อ 107 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจหน้าที่กําหนดระเบียบต่างๆ เพื่อ
ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้และ
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
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(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทํางาน
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ
(11) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบ
อื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 108 การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่
ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือเสียหายประการใดๆ ก็
ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 ข้อ 107
(3),(4) แต่มิได้รับชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการ
ดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายุ
ความ

ข้อบังคับที่แก้ไข
(8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทํางาน
(9) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(10) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
(11) ระเบียบว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ
(12) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1),(2),(3),(4) ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้
ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้ว
ให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 108 การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่
ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือเสียหายประการใดๆ ก็ดี
หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 ข้อ 107
(4),(5) แต่มิได้รับชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการ
ต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ

หลักการ ขอแก้ไขข้อบังคับที่มีข้อความ เนื้อหา ในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ กอ งบิน 5 จํานวน 16 ข้อ
เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และพรบ.สหกรณ์(ฉบับที่2) พ.ศ.2553 คําสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ที่ 789/2552 เกี่ยวกับการยกเลิกตราประทับตามข้อแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทย ลง
วันที่ 17 ธันวาคม 2552 และเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่า งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มติ ที่ประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับ และให้สหกรณ์ฯรายงานขอจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1 น.ต.ประพันธ์ คงเปลี่ยน เลขาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณก.ฯ มีมติแก้ไข
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2550 ในข้อ 17
และข้อ 21 ดังนี้
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ข้อความเดิม “ข้อ 17 จํานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรในวงเงินกู้ต้องไม่เกิน 1,500,000.-บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาท)
กรณีสมาชิกกู้เงินสามัญโดยมีค่าหุ้นเป็นหลักประกันให้กู้ได้ภายในจํานวนไม่เกิน
ร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นทั้งหมดที่เป็นหลักประกัน ”
ข้อความที่แก้ไข “ข้อ 17 จํานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรในวงเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน
1,500,000.-บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาท)”
กรณีสมาชิกกู้เงินสามัญโดยมีค่าหุ้นเป็นหลักประกันให้กู้ได้ภายในจํานวนไม่
เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นทั้งหมดที่เป็นหลักประกัน ”
ข้อความเดิม “ข้อ 21 หลักประกันสําหรับเงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะราย
เดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจํานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่
ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมี หลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อน
ของผู้กู้ (ถ้ามี)ก็ดี มีจํานวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ ในสหกรณ์ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) มีสมาชิกซึ่งมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคน ค้ําประกันอย่างไม่มีจํากัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้ สามัญราย
นั้น ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วยก็ต้องค้ําประกันเพื่อหนี้สิน
สําหรับเงินกู้รายใหม่ทั้งหมด
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้ มีอํานาจวินิจฉัยให้เรียกค้ําประกันมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ และอาจให้สมาชิกผู้กู้ถือหุ้นเพิ่มก็ได้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ําประกันสําหรับผู้กู้มากกว่าสองรายในเวลาเดียวกันไม่ได้
และสมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ําประกันโดยจํานวนต้นเงินรวมกันทั้ งหมดเกินกว่าที่จํากัด
ที่กล่าวใน ข้อ 17 ไม่ได้
เมื่อผู้ค้ําประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุ
คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ําประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้
สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือ คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทนคนเดิมให้
เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้กําหนด
ข้อความที่แก้ไข “ข้อ 21 หลักประกันสําหรับเงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะราย
เดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจํานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่
ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมี หลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญราย
ก่อนของผู้กู้ (ถ้ามี)ก็ดี มีจํานวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ ต้องมีหลักประกันอย่างใดๆ ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร ดังต่อไปนี้
1) มีสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 32 (2) ก ซึ่งมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซง่ึ
คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคน ค้ําประกันอย่างไม่มีจํากัด เพื่อ
หนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้น
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สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ําประกันสําหรับผู้กู้มากกว่า สามรายในเวลาเดียวกันไม่ได้และสมาชิกคนหนึ่งสามารถ
ค้ําประกันเงินกู้สมาชิกแต่ละรายได้ไม่เกิน หกสิบเท่าของเงินได้รายเดือนของตน
เมื่อผู้ค้ําประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุ
คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ําประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้
สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทนคนเดิมให้
เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้กําหนด
มติ ที่ประชุมฯรับทราบ
3.2 น.ต.ประพันธ์ คงเปลี่ยน เลขาสหกรณ์ฯ แจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับมติที่คณก.ฯ ที่
ได้ประชุมแก้ไขใหม่ไปแล้วนั้น ดังนี้
3.2.1 มติเดิม การขอกู้เงินผู้กู้ต้องมีเงินเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วไม่ต่ํา
กว่า 25% ของเงินรายได้
มติใหม่ การขอกู้เงินผู้กู้ต้องมีเงินเหลื อหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วไม่ต่ํา
กว่า 25% ของเงินรายได้ และไม่ต่ํากว่า 4,000 บาท
3.2.2 มติเดิม ลําดับการจ่ายเงินกู้ ดังนี้
ลําดับที่ 1 ผู้กู้หุ้นตัวเอง
ลําดับที่ 2 ผู้กู้เงินสามัญ (ไม่มีหนี้สินกับ ธ.ออมสิน)
ลําดับที่ 3 ผู้กู้เงินสามัญ (มีหนี้สินกับ ธ.ออมสิน)
มติใหม่ ลําดับการจ่ายเงินกู้ ดังนี้
ลําดับที่ 1 ผู้กู้หุ้นตัวเอง
ลําดับที่ 2 ผู้กู้เงินสามัญ (ซึ่งผู้กู้ได้ยื่นหลักฐานตามลําดับ)
3.2.3 มติเดิม ไม่ได้กําหนดอัตราจํานวนเงินหุ้นสะสมกับยอดเงินกู้ ที่สมาชิกขอกู้
มติใหม่ สมาชิกที่ขอกู้เงินจะต้องมีเงินหุ้นไม่ต่ํากว่า 5% ของยอดเงินกู้
3.2.4 มติเดิม ไม่ได้กําหนดเงินหนี้คงเหลือของผู้กู้เมื่ออายุครบ 60 ปีไว้
มติใหม่ กําหนดหนี้คงเหลือผูกพันของผู้กู้เมื่ออายุ 60 ปี ไม่เกิน 2 เท่าของเงิน
หุ้นสะสม
3.2.5 มติเดิม การกู้เงินและการค้ําประกัน ดังนี้
- ยอดเงินกู้ 1 -700,000 บาท ใช้คนค้ําประกัน 2 คน
ยอดเงินกู้ 700,001 – 1,500,000 บาท ใช้คนค้ําประกัน 2 คน และทํา
ประกันชีวิต ในส่วนที่เกิน 700,000 บาทขึ้นไป
มติใหม่ การกู้เงินและการค้ําประกัน ดังนี้
- ยอดเงินกู้ 1 -700,000 บาท ใช้คนค้ําประกัน 2 คน (หรือคนค้ํา 1 คน และ
บริจาคเงินในอัตราร้อยละ 1 บาท ตามยอดเงินที่ขอกู้)
- ยอดเงินกู้ 700,001 – 1,000,000 บาท ใช้คนค้ําประกัน 2 คน และบริจาค
เงินในอัตราร้อยละ 1 บาท ตามยอดเงินที่ขอกู้ หรือยอดเงินกู้ 700,001 – 1,000,000 บาท ใช้คนค้ําประกัน 2
คน และทําประกันชีวิตตามจํานวนเงินที่บริษัทประกันกําหนด ในส่วนที่เกิน 700,000 บาทขึ้นไป)
- ยอดเงินกู้ 1,000,001 – 1,500,000 บาท ใช้คนค้ําประกัน 3 คน และ
บริจาคเงินในอัตราร้อยละ 1 บาท ตามยอดเงินที่ขอกู้ หรือยอดเงินกู้ 1,000,001 – 1,500,000 บาท ใช้คนค้ํา
ประกัน 3 คน และทําประกันชีวิตตามจํานวนเงินที่บริษัทประกันกําหนด ในส่วนที่เกิน 700,000 บาทขึ้นไป)
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มติ ที่ประชุมฯรับทราบ
3.3 พ.อ.อ.ชุติมา วรรณะ สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้สอบถาม คณก.ฯ ถึงเหตุผลที่กําหนดเงินหนี้
คงเหลือไม่เกิน 2 เท่า เมื่อผู้กู้อายุครบ 60 ปี นั้นทําให้ตนเองและสมาชิกอื่นๆ ที่อายุรับราชการเหลือน้อย มี
ปัญหาการกู้เงินได้ไม่เพียงพอตามที่ต้องการ ซึ่งให้เหตุผลว่าสมาชิกเมื่อถึงเวลานั้นจะมีเงิน กบข.หรือเงิน
ผลประโยชน์อื่นๆที่ทางราชการจ่ายให้ น่าจะเป็นหลักประกันได้อีกทางหนึ่ง ขอให้ คณก.ฯพิจารณาด้วย
คณก.ฯ ได้ชี้แจงว่าหากไม่กําหนดข้อความดังกล่าวจะทําให้ผู้กู้ที่เกษียณไปแล้วมีหนี้สินเหลือ
มาก ทําให้ผู้ค้ําประกันต้องเสี่ยงรับภาระการค้ําประกันยอดเงินมากเกินไป ส่วนที่สมาชิกอ้างถึงเงิน กบข.หรือ
เงินอื่นใดที่ผู้กู้พึงมีเมื่อเกษียณนั้น หากผู้กู้ไม่ทําตามสัญญาที่ให้ไว้ สหกรณ์ฯไม่สามารถบังคับได้ ทําให้ผู้ค้ํา
ประกันต้องมีอัตราเสี่ยงเพิ่มขึ้น
3.4 สมาชิกฯ มีข้อสอบถามเพิ่มเติมซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่อง เรื่องการมีเงินหุ้นสะสมกําหนดไว้
เป็นจํานวน 5% ของยอดเงินกู้ ซึ่งจะทําให้สมาชิกต้องถูกหักเงินจากเงินกู้ที่ตนเองได้รับมาสะสมเป็นทุนเรือน
หุ้น
ส่งผลกระทบให้จํานวนเงินที่รับจริงจากการกู้ลดลงอีกทางหนึ่งด้วย
คณก.ฯ ได้ให้เหตุผลว่า มีสมาชิกบางรายมีเงินหุ้นสะสมน้อยเกินไป เนื่องจากตามระเบียบเดิม
พอ
สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯเป็นเวลาครบ 1 เดือนก็สามารถยื่นกู้ได้ โดยเงินที่ขอกู้ได้นั้นสามารถกู้ได้เป็นจํานวน
มาก หากเกิดปัญหาในการส่งคืนเงินกู้ ไม่ได้ตามสัญญา สหกรณ์ฯต้องหักชําระหนี้จากหุ้นของผู้กู้ซึ่งถ้ามีน้อย
เกินไป จะทําให้ยังมีเงินค้างชําระอีกมาก ซึง่ จะส่งผลกระทบกับผู้ค้ําประกัน คณก.ฯจึงเห็นควรให้กําหนดหุ้น
สะสมเป็นจํานวน 5%ของยอดเงินกู้ต่อไป
3.5 น.อ.ตากเพชร พินพันธุ์ ประธานฯ ขอให้สมาชิกปรับการใช้จ่ายเงินในครัวเรือ นตาม
ความจําเป็น ให้นําหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และให้นําตัวอย่างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ส่วนผู้ที่ขอกู้เงินจากสหกรณ์ฯ ขณะนี้คณก.ฯกําลังรวบรวม
หลักฐานเพื่อขอกู้จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาต่อไป และกล่าวปิดประชุม
ครั้งที่ 2 เมื่อมีการประชุม ฯ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ครั้งที่
9/2556
วันที่ 4 เมษายน 2556
น.ต.ประพันธ์ คงเปลี่ยน เลขาสหกรณ์ฯ ได้นําระเบียบกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกัน
เข้าในที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา โดยฝ่า ยจัดการสหกรณ์ฯ ได้จัดทําร่าง ตามรายละเอียดดังนี้
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด
ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ
พ.ศ.2556
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน5 จํากัด ข้อ 79(8) และข้อ 107(11)
ที่ประชุมคณะกรรมการดํา เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ครั้งที่ 9/2556 เมื่อ วันอังคารที่ 4
เมษายน 2556 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ว่าด้วย
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2556”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
3.1 “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด
3.2 “สมาชิก”หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด
3.3 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กองบิน 5 จํากัด
3.4 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กองบิน 5 จํากัด
3.5 “กองทุน”หมายความว่า กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ
3.6 “สมาชิกกองทุน”หมายความว่า สมาชิกผู้กู้ซึ่งบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือ
ผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ
3.7 “ผู้กู้” หมายความว่า สมาชิกที่กู้เงินสามัญจากสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 5 จํากัด
โดยใช้บุคคลค้ําประกัน
3.8 “ผู้ค้ําประกัน” หมายความว่า สมาชิกที่ยินยอมผูกพันตนต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
กองบิน 5 จํากัด เพื่อชําระหนี้ในเมื่อผู้กู้ไม่ชําระหนี้นั้น
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกองทุนสําหรับบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกผู้ค้ํา ประกัน เงินกู้
สามัญ ที่ต้องรับชําระหนี้แทนผู้กู้ในทุกกรณี ซึ่งสหกรณ์ได้เร่งรัดติดตามหนี้สินจนถึงที่สุดแล้ว
ข้อ 5 ที่มาของเงินกองทุน
5.1 จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปี
5.2 งบประมาณรายจ่ายประจําปี
5.3 เงินบริจาค หรือเงินอื่นๆ ที่กองทุนได้รับ โดยไม่มีเงื่อนไข
5.4 เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่กอง ทุนได้รับคืนจากสหกรณ์ที่บังคับชํา ระหนี้จากสมาชิก
กองทุน ได้ในภายหลัง
5.5 ดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินของกองทุน
ข้อ 6 กองทุนที่ได้มาจากการบริจาค ตามข้อ 5.3 นั้น ให้สหกรณ์ลงทะเบียนไว้เป็นรายบุคคล
ข้อ 7 ผู้บริจาคไม่มีสิทธิเรียกคืนเงินที่บริจาคเข้ากองทุนไม่ว่ากรณีใด ๆ
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน
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8.1 กองทุนจะรับชําระหนี้ร่วมกับผู้ค้ําประกันในอัตราส่วนที่เท่าๆ กันของจํานวนเงินกู้
คงเหลือ ตามสัญญากู้เงินของผู้กู้หลังจากนํา เงินค่าหุ้น เงินฝาก และเงินอื่นใดที่ผู้กู้พึงได้รับจากสหกรณ์และ
ทางราชการ หัก ชําระเงินกู้แล้ว
8.2 กรณีผู้ค้ําประกันคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมก่อนชํา ระหนี้เสร็จสิ้น กองทุนจะรับชําระ
หนี้ร่วมกับผู้ค้ําประกันในอัตราส่วนที่เท่ากันของจํา นวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญากู้เงินของผู้กู้
8.3 ในกรณีที่เงินกองทุนมีไม่พอจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กํา หนดไว้ตามระเบียบนี้ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการ
ข้อ 9 การรับภาระหนี้โดยกองทุน ให้กองทุนชําระหนี้แก่สหกรณ์โดยการผ่อนชําระหนี้ให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่เหลือตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงิน หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 10 ผู้ค้ําประกันที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ต้องเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญของ
ผู้กู้ที่บริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนผ่านไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ซึ่งสหกรณ์ได้ลงทะเบียนไว้โดยมีหลักฐาน
ยืนยัน ที่ชัดเจน
ข้อ 11 ผู้กู้ที่ทําสัญญากู้เงินก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับสามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้ํา
ประกันเงินกู้สามัญได้
ข้อ 12 ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้สิน ให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุนได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ
ข้อ 13 เมื่อได้จ่ายเงินกองทุนแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
คณะกรรมการประจําเดือน
ข้อ 14 สัญญาเงินกู้สามัญระหว่างสหกรณ์และสมาชิกกองทุนยังมีผลผูกพันตามกฎหมายการจ่าย
เงินช่วยเหลื อผู้ค้ําประกันจากกองทุน มิได้ทําให้สมาชิกกองทุนพ้นภาระหนี้สินและความรับผิด ตามสัญญากู้
เงิน ที่ทําไว้ต่อสหกรณ์ เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่สหกรณ์ได้รับจากการบังคับชํระหนี
า ้จากผู้กู้ในภายหลัง ให้
สหกรณ์ คืนให้แก่กองทุนและผู้ค้ํา ประกัน ตามส่วนแห่งเงินช่วยเหลือของกองทุนและความรับผิดของผู้ค้ํา
ประกัน
ข้อ 15 ข้อความใดที่มิได้กําหนด และอาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ และมี
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอํา นาจวินิจฉัย
มติ ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ดําเนินการตามร่างระเบียบว่าด้วย กองทุ นช่วยเหลือผู้ค้ําประกัน
พิจารณาแก้ไขระเบียบ ข้อ 17
3.2.1 น.ต.ไพฑูรย์ ภุมรินทร์ ที่ปรึกษากฎหมาย นําเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุม
ฯได้ให้เหตุผลและหลักการ เห็นว่าสมาชิกที่กู้เงินควรนําเงินรายรับของตนองในอนาคต มาใช้ล่วงหน้าไม่
เกิน 5 ปี
ข้อความระเบียบ (เก่า) “ข้อ17 จํานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ
ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรในวงเงินกู้ต้องไม่เกิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท
ถ้วน)”
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แก้ไขเป็น “ข้อ 17 จํานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดําเนินการเห็ นสมควรในวงเงินไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน 1,500,000.บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)”
มติ ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้แก้ไขระเบียบข้อ 17 (เพิ่มเติม) และให้เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 เม.ย.56
3.2.2 น.ต.ไพฑูรย์ ภุมรินทร์ ที่ปรึกษ ากฎหมาย นําระเบียบฯ ข้อ 21 เพื่อแก้ไข
ต่อไป
ข้อความระเบียบ (เก่า) “ข้อ 21 หลักประกันสําหรับเงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญ
รายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจํานวนไม่
เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้ สามัญราย
ก่อนของผู้กู้ (ถ้ามี )ก็ดี มีจํานวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมี หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) มีสมาชิกซึ่งมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อย หนึ่งคน ค้ําประกันอย่างไม่มีจํากัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ
รายนั้นในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้ วยก็ต้องค้ําประกันเพื่อหนี้ สิน
สําหรับเงินกู้สามัญรายใหม่ทั้งหมด
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญคณะกรรมการดําเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจวินิจฉัยให้เรียกค้ําประกันมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ และอาจให้สมาชิกผู้กู้ถือหุ้นเพิ่มก็ได้
สมาชิกคนห นึ่งจะเป็นผู้ค้ําประกันสําหรับผู้กู้มากกว่าสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้
และสมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ําประกันโดยจํานวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่าที่จํากัด
ที่กล่าวใน ข้อ 17 ไม่ได้
แก้ไขเป็น “ข้อ 21 หลักประกันสําหรับเงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญร ายนั้นโดยเฉพาะราย
เดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่ อนของผู้กู้คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจํานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่
ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับ
เงินกู้สามัญรายก่อนขอ งผู้กู้ (ถ้ามี ) ก็ดี มีจํานวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมีหลักประกัน อย่าง
ใด ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร ดังต่อไปนี้
(1) มีสมาชิก ซึง่ มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะก รรมการ
เงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อย หนึ่งคนค้ําประกันอย่างไม่มีจํากัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้นในส่วนที่
เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วยก็ต้องค้ําประกันเพื่อหนี้ สินสําหรับเงินกู้สามัญ
รายใหม่ทั้งหมด
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
มีอํานาจวินิจฉัยให้เรียกค้ําประกันมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ และอาจให้สมาชิกผู้กู้ถือหุ้นเพิ่มก็ได้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ําประกันสําหรับผู้กู้มากกว่า สามรายในเวลาเดียวกันไม่ได้และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ําประกัน โดยการค้ําประกันเงินกู้ในแต่ละรายได้ไม่เกิน หกสิบ
เท่าของเงินได้รายเดือนของตน
มติ ที่ประชุมฯ อนุมัติให้แก้ไขระเบียบข้อ 21 ตามข้อความที่นําเสนอ และให้เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 เม.ย.56
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด
ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
---------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ข้อ 79 (8)และข้อ 107 (7)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 31 ครั้งที่ 6/2556 และครั้งที่ 7/2556 วันที่ 6 มีนาคม 2556 ได้มีมติ
กําหนดระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมท รัพย์กองบิน 5 จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความตามที่กําหนดในข้อ 3 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ว่าด้ วย
เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และให้ใช้ข้อความนี้แทน
“ข้อ 8 ให้กําหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างไว้ โดยจัดทําเป็นบัญชีแนบ
ท้ายระเบียบนี้แทน”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความตามที่กําหนดในข้อ 4 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ว่า
ด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และให้ใช้ข้อความนี้แทน
“ข้อ 21 การจ้างและแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ตามข้11
อ ให้ได้รับเงินเดือนและค่าจ้าง
ก.เจ้าหน้าที่
(1) ให้ผู้มีความรู้ตามข้อ 11 ก ให้จ้างขั้นเริ่มต้นที่ขั้น 1
(2) ให้ผู้มีความรู้ตามข้อ 11 ข ให้จ้างขั้นเริ่มต้นที่ขั้น 1
(3) ให้ผู้มีความรู้ตามข้อ 11 ค ให้จ้างขั้นเริ่มต้นที่ขั้น 1
(4) ให้ผู้มีความรู้ตามข้อ 11 ง ให้จ้างขั้นเริ่มต้นที่ขั้น 1
ข.ลูกจ้าง ให้จ้างในขั้นเริ่มต้นที่ขั้น 1”
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3.3 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจาปี 2556


เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 55 เมื่อ 15 พ.ย.55 ได้เลือกให้กระผม ร.ต.ธงชัย คง
สิทธิ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด สําหรับปีทางการบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30
ก.ย.56 นั้น กระผมได้ทําการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ออมทรัพย์เป็นประจําทุกเดือนนั้น จึงขอเสนอผลการ
ตรวจสอบในรอบ 1 ปี (ตั้งแต่ ต.ค.55 - ก.ย.56) ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงาน
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจการดําเนินการต่าง ๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงิน ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการ ตามแผนงานและงบประมาณที่
กําหนด
3. ผลการตรวจสอบ
3.1 ทะเบียนคุม ลูกหนี้ - เจ้าหนี้ ถูกต้อง
3.2 ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ ถูกต้อง
3.3 การตรวจนับเงินสดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้เก็บรักษา
มียอดเงินคงเหลือ ณ 30 ก.ย.56 จํานวนเงิน 17,291.99 บาท ถูกต้อง
3.4 การบริหารงานของคณะกรรมการ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม
3.5 การให้กู้แก่สมาชิก มีดังนี้
3.4.1 กู้ฉุกเฉิน จํานวน 287 สัญญา
เป็นเงิน 2,128,900.00 บาท
3.4.2 กู้สามัญ
จํานวน 174 สัญญา
เป็นเงิน 106,585,920.00 บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จํานวน 461 สัญญาเป็นเงิน 108,714,820.00 บาท การให้กู้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม
3.6 การฝาก - การถอน เงินออมทรัพย์ มีดังนี้
3.6.1 ฝากเงินออมทรัพย์
เป็นเงิน
689.63 บาท
3.6.2 ถอนเงินออมทรัพย์
เป็นเงิน
0.00 บาท
3.6.3 ฝากออมทรัพย์พิเศษ
เป็นเงิน
20,543,723.29 บาท
3.6.4 ถอนออมทรัพย์พิเศษ
เป็นเงิน
13,404,449.61 บาท
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3.7 รายได้ - รายจ่าย มีดังนี้
3.7.1 รายได้
เป็นเงิน
14,392,207.68 บาท
3.7.2 รายจ่าย
เป็นเงิน
4,789,810.02 บาท
3.7.3 รายได้สูงกว่ารายจ่าย
เป็นเงิน
9,602,397.66 บาท
สําหรับรายจ่ายต่างๆนั้น ได้ใช้ในการบริหารกิจการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและส่ง
ผลดีต่อสมาชิก การอนุมัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม
4. สรุป ผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ประจําปี 2556
การดําเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามแผนงานตรงตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้ อบังคับและมติที่ประชุม จึง
ส่งผลให้การดําเนินการต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ถูกต้องเรียบร้อย
ข้อขัดข้อง
- เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินหลายๆ แห่ง รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ในกองทัพ
ได้เปิดให้บริการสินเชื่อต่าง ๆ กับข้าราชการลูกจ้างในวงเงินค่อนข้างสูง ทําให้สมาชิกหลายรายเป็นหนี้เกิน
ตัวไม่สามารถชําระหนี้ได้ จึงส่งผลกระทบต่อผู้ค้ําประกัน และเป็นปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาต้องแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
......พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่งว่า ....
ความพอเพียง เพียงพอ ไม่ก่อหนี้
ชีวิตนี้ จะมีสุข ทุกข์ไม่ข่ม
ความพอดี ดีหนักหนา น่านิยม
ร่วมชื่นชม ตามรอยบาท ชาติเจริญ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ร.ต.ธงชัย คงสิทธิ์
(ธงชัย คงสิทธิ)์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด

มติที่ประชุม 

………..................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องพิจารณา
4.1 พิจารณางบการเงิน
ประจาปี 2556


หนังสือรับรองของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด
17 ตุลาคม 2556
เรียน นายสํารวย หนูแก้ว
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด สําหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 เพื่อแสดง ความเห็นว่างบการเงิน
ดังกล่าว แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ผลการดําเนินงานกระแสเงินสดปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันของ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นาย
ทะเบียน สหกรณ์กําหนดไว้หรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ ซึ่ง
งบการเงินดังกล่าวได้จัดทําขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ ตามที่ข้าพเจ้ าทราบคิดว่าควร
จะเป็นดังนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้น
การแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการ ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทํา ของคณะกรรมการดําเนินการหรือ เจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีแ ละระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระสําคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่กํากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการ อันมีผลต่องบการเงินเพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากรหรือมีหนี้สิ นที่อาจเกิดขึ้น
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ในภายหน้า ซึ่งควรจะได้นํามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ตั้งสํารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน
งบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจํากัดการใช้เงินกู้
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน
หรือข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. ไม่มีการละเมิดสัญญาและข้อผูกพันต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่องบการเงิน
9. นับแต่วันสิ้นปี ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบกระเทือน
งบการเงินหรือต้องเปิดเผยไว้ในงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ
นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์ แก้วภา
(กิตติพงษ์ แก้วภา)
รองประธานกรรมการ
เรืออากาศโทหญิง ชนิฏฐกามาศ ทรงภูมิ
(ชนิฏฐกามาศ ทรงภูมิ)
ผู้ช่วยผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 งบกําไรขาดทุน
และ
งบกระแสเงินสด ปีสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ซึ่ง
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลในงบ
การเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ ความเชื่อมั่นอย่างมี
เหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้
วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สหกรณ์ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสําคัญ
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้จัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่
นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้ า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ
2555
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด โดย
ถูกต้องตามที่ควร ในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
ลงชื่อ นายสํารวย หนูแก้ว
(นายสํารวย หนูแก้ว)
ผู้สอบบัญชี

29/112 ซอย 14 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210
วันที่ 17 ตุลาคม 2556
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สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
เครื่องใช้สํานักงานสุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้ที่ไม่หมุนเวียนถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
เจ้าหนี้เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท

2
4
5

5,713,507.02
20,466,490.99
8,875.06
26,188,873.07

8,323,949.13
18,867,958.77
11,447.84
27,203,355.74

3
4

826,000.00
206,595,907.51
89,317.96
207,511,225.47
233,700,098.54

758,000.00
171,108,236.73
78,574.48
171,944,811.21
199,148,166.95

6
7
8

13,901,199.96
66,708,064.90
464,534.00
81,073,798.86

5,499,999.96
59,568,101.59
24,107.00
65,092,208.55

6

16,104,284.56
16,104,284.56
97,178,083.42

7,683,129.94
7,683,129.94
72,775,338.49
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ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท

112,728,790.00

104,322,630.00

13,748,775.27
442,052.19
9,602,397.66
136,522,015.12
233,700,098.54

12,876,288.60
453,814.19
8,720,095.67
126,372,828.46
199,148,166.95

หมายเหตุ
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น ( มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท )
หุ้นที่ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุน
สํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กําไรสุทธิปะจําปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

นาวาอากาศเอก

นาวาอากาศโท

กิตติพงษ์ แก้วภา
(กิตติพงษ์ แก้วภา)
รองประธานกรรมการ
ประพันธ์ คงเปลี่ยน
(ประพันธ์ คงเปลี่ยน)
เลขานุการ

วันที่ 17

ตุลาคม 2556
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สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
เงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
เงินกู้ยืมระยะ
ยาว
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้อื่น
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
หัก
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ค่าล่วงเวลา
เงินเดือน
ค่าครองชีพ
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าตอบแทน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าศึกษาอบรม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าโทรศํพท์และโทรสาร
ค่าบํารุงรักษาโปรแกรม
ค่าตกแต่งสํานักงาน

ปี 2556
บาท

%

ปี 2555
บาท

%

14,324,382.23
61,375.45
14,385,757.68

99.57
0.43
100.00

12,653,059.15
55,004.41
12,708,063.56

99.57
0.43
100.00

2,941,913.77

20.45

2,342,333.18

18.43

828,549.83
3,770,463.60
10,615,294.08

5.76
26.21
73.79

714,584.22
3,056,917.40
9,651,146.16

5.62
24.05
75.95

6,400.00
50.00
6,450.00

0.05
0.00
0.05

11,450.00
460.69
11,910.69

0.09
0.00
0.09

9,200.00
83,040.00
22,560.00
17,240.00
273,000.00
5,615.84
12,000.00

0.06
0.58
0.16
0.12
1.90
0.04
0.08

8,100.00
45,760.00
19,840.00
19,800.00
286,000.00
1,280.00
10,400.00

0.06
0.36
0.16
0.16
2.25
0.01
0.08

29,206.52
1,852.00
15,955.86
51,700.00
23,150.00

0.20
0.01
0.11
0.36
0.16

23,516.12
5,000.00
12,323.76
46,900.00
0.00

0.18
0.04
0.10
0.37
0.00
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ปี 2556

ปี 2555

บาท

%

บาท

%

ค่าถ่ายเอกสาร

15,274.00

0.11

13,708.50

0.11

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

65,100.00

0.45

46,200.00

0.36

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

28,276.20

0.20

19,540.80

0.15

ค่ารับรอง

12,568.00

0.09

17,400.00

0.14

ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร

2,450.00

0.02

2,480.00

0.02

ค่าไปรษณ์และค่าธรรมเนียม

9,269.00

0.06

10,997.00

0.09

296,420.00

2.06

298,354.00

2.35

40,000.00

0.28

32,000.00

0.25

3,189.00

0.02

17,118.00

0.13

2,280.00
1,019,346.42

0.02
7.09

6,243.00
942,961.18

0.05
7.42

9,602,397.66

66.75

8,720,095.67

68.62

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น

ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายทั่วไป
ค่าของใช้สํานักงาน
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กาไรสุทธิ
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สหกรณ์ ออมทรั พย์ กองบิน 5 จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
ปี 2556
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร สุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกาไรสุทธิเป็ นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ คู ้ างรับ(เพิ่มขึ ้น)ลดลง
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย เพิ่มขึ ้น
ดอกเบี ้ยเงินกู้ค้างจ่ายเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี ้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
ลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืม
วัสดุสานักงาน ลดลง
หนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เงินรอตรวจสอบ
เงินรอจ่ายคืนลดลง
เงินรับล่วงหน้ ารอตัดหนี ้เพิ่มขึ ้น(ลดลง)
กองทุนช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้สามัญ
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะยาว เพิ่มขึ ้น
เงินสดจ่ายซื ้อเครื่ องใช้ สานักงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน

ปี 2555
บาท

9,602,397.66

8,720,095.67

29,206.52
1,421.18
4,000
0.00

23,516.12
17659.70
0.00
(64,846.76)

9,637,025.36

8,696,424.73

(37,086,203.00)
1,151.60

(17,328,083.50)
1,825.80

0.00
(87.00)
(8,020.00)
444,534.00
(27,011,599.04)

(119,424.00)
(2,888.00)
8,020.00
0.00
(8,744,124.97)

(68,000.00)
(39,950.00)
(107,950.00)

(2,000.00)
(50,791.00)
(52,791.00)
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ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

16,822,354.62

(5,825,659.02)

เงินรับฝาก เพิ่มขึ ้น (ลดลง)

7,139,963.31

10,252,191.85

(10,000.00)

(10,000.00)

เงินสดจ่ายปั นผล

(6,114,131.00

(5,669,203.00

เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน

(1,002,478.00)

(939,289.00)

เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้ าหน้ าที่

(381,000.00)

(352,000.00)

เงินสดจ่ายทุนสงเคราะห์ศพ

(230,000.00)

(210,000.00)

เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์

(121,762.00)

(111,000.00)

ทุนเรื อนหุ้น เพิ่มขึ ้น (ลดลง)

8,406,160.00

8,528,360.00

เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

24,509,106.93

5,663,400.83

เงินสดสุทธิลดลง

(2,610,442.11)

(3,133,515.14)

เงินสด ณ วันต้ นปี

8,323,949.13

11,457,464.27

เงินสด ณ วันสิ ้นปี

5,713,507.02

8,323,949.13

เงินสดจ่ายค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ
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สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
1.1 สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
1.2 สหกรณ์รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วย
จํานวนเงินที่ค้างชําระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
1.3 เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน
1.4 ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
1.5 ค่าซ่อมบํารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือ
เป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้
1.6 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์
ทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์ที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันหนี้สินด้วย
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
รวม เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ปี 2556
บาท
17,291.99

ปี 2555
บาท
16,016.66

44.08
5,696,170.95
5,713,507.02

44.08
8,307,888.39
8,323,949.13

ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท

3. เงินลงทุน ประกอบด้วย
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร
รวม เงินลงทุนระยะยาว

150,000.00
676,000.00
826,000.00

82,000.00
676,000.00
758,000.00
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4. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2556

ปี 2555

บาท

บาท

ระยะสั้น

ระยะยาว

ระยะสั้น

ระยะยาว

เงินให้กู้ยืม - ปกติ
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน

312,420.00

0.00

200,260.00

0.00

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

20,154,070.99

206,595,907.51

18,667,698.77

171,108,236.73

20,466,490.99

206,595,907.51

18,867,958.77

171,108,236.73

รวม เงินให้กู้ยืมปกติ
5. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค้าง
รับ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
รวม
ลูกหนี้เงิน
ยืม

ปี 2556

ปี 2555

บาท

บาท

5,044.06

6,465.24

3,831.00

4,982.60

8,875.06

11,447.84

6. เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

เงินกู้ยืมระยะยาว
- เจ้าหนี้เงินกู้ชุมนุม
ทหารฯ
- เจ้าหนี้เงินกู้ชุมนุมออม
ทรัพย์ฯ
รวม เงินกู้ยืมระยะ
ยาว

ปี 2556

ปี 2555

บาท

บาท

ถึงกาหนดชาระ

ถึงกาหนดชาระ

ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี

ภายใน 1 ปี

5,499,999.96

2,205,584.56

5,499,999.96

7,683,129.94

8,401,200.00

13,898,700.00

0.00

0.00

13,901,199.96

16,104,284.56

5,499,999.96

7,683,129.94

สหกรณ์กู้ยืมเงินจากชุมนุมสหกรณ์ทหาร จํากัด จํานวนเงิน 22,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.00 ต่อปี กําหนดส่งใช้คืน 48 งวด โดยมีคณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ค้ําประกัน
สหกรณ์กู้ยืมเงินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จํากัด จํานวนเงิน 23,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.25 ต่อปี กําหนดส่งใช้คืน 120 งวด โดยมีคณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ค้ําประกัน

เกิน 1 ปี
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7. เงินรับฝาก ประกอบด้วย

เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสหกรณ์อื่น
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสมทบ
รวม เงินรับฝาก

ปี 2556
บาท
23,622.19
66,306,814.89
252,583.83
125,043.99

ปี 2555
บาท
22,932.56
59,303,571.65
241,597.38
0.00

66,708,064.90

59,568,101.59

ปี 2556
บาท
20,000.00
0.00
0.00
444,534.00

ปี 2555
บาท
16,000.00
87.00
8,020.00
0.00

464,534.00

24,107.00

ปี 2556
บาท
0.00

ปี 2555
บาท
21,762.00

191,119.19
59,433.00
191,500.00

191,119.19
39,433.00
201,500.00

442,052.19

453,814.19

8. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย
เงินรอจ่ายคืน
เงินรับล่วงหน้ารอตัดหนี้
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น
9. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ ประกอบด้วย

ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปัน
ผล
ทุนสะสมขยายงาน
ทุนสงเคราะห์ศพ
รวม ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ

10. การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ได้ดําเนินการตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการกําหนดอัตราการดํารงสินทรัพย์
สภาพคล่องของสหกรณ์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550
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4.2 พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2556


อาศัยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ข้อ 71(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและ
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีสหกรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี

1. เป็นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
2. ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุทธิ
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
3. เงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ละคน
ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบต่อปี โดยคิดให้ตามส่วนระยะเวลา
สหกรณ์จ่ายในอัตราร้อยละ 6.30 ต่อปี
4. เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกจากส่วนจานวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้
ซึ่งสมาชิกนั้นได้ส่งแก่สหกรณ์ระหว่างปี
สหกรณ์จ่ายในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปี
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกาไรสุทธิ
6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้น
ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี
7. ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและคู่สมรส
ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
8. ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
9. ทุนสะสมขยายงาน
รวม

ปี 2556
บาท
960,813.66

%
10.01

ปี 2555
บาท
872,486.67

%
10.01

10,000.00

0.10

10,000.00

0.11

6,663,238.00

69.39

6,114,131.00

70.12

1,215,346.00

12.66

1,002,478.00

11.50

447,000.00

4.66

381,000.00

4.37

0.00

0.00

0.00

0.00

186,000.00
100,000.00
20,000.00
9,602,397.66
8,720,095.67
882,301.99

1.93
1.04
0.21
100.00

220,000.00
100,000.00
20,000.00
8,720,095.67
8,720,095.67
0.00

2.52
1.15
0.23
100.00
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ผลการจัดสรรกาไรสุทธิ ปี 2556
ปี 2556
บาท

ปี 2555
%

บาท

%

เป็นของสมาชิก
เงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืน
รวม

6,663,238.00
1,215,346.00
7,878,584.00

69.39
12.66
82.05

6,114,131.00
1,002,478.00
7,116,609.00

70.12
11.50
81.62

รวม

960,813.66
0.00
186,000.00
100,000.00
20,000.00
1,266,813.66

10.01
0.00
1.93
1.04
0.21
13.19

872,486.67
0.00
220,000.00
100,000.00
20,000.00
1,212,486.67

10.01
0.00
2.52
1.15
0.23
13.90

รวม

447,000.00
447,000.00

4.66
4.66

381,000.00
381,000.00

4.37
4.37

รวม

10,000.00
10,000.00

0.10
0.10

10,000.00
10,000.00

0.11
0.11

เป็นผลประโยชน์ของสมาชิก
ทุนสารอง
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพฯ
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนสะสมขยายงาน
เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินโบนัส
เป็นของสันนิบาตสหกรณ์
เงินบารุง

8,720,095.67

เป็ นของคณก.,จนท.
4.66%

ผลประโยชน์
ของสมาชิ ก
13.19%

8,720,095.67

สันนิบาตฯ
0.10%

เป็ นของสมาชิก
82.05%

มติที่ประชุม : ...................................................................
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4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2557


1. แผนงานในการดาเนินงาน
เพื่อให้การบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจ อุดมการณ์สหกรณ์แก่สมาชิก เพื่อให้
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด มีความก้าวหน้า มั่นคง มีประสิทธิผลภายใต้กรอบนโยบายพอเพียง
จึงได้กําหนดแผนงานในการดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ประจําปี 2557
ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านบุคลากร
1.1.1 ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร โดยการจัดส่งคณะกรรมการ,
ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ในการร่วมประชุม อบรม และสัมมนาในโครงการต่าง ๆ ทั้งของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัด ขึ้น เพื่อให้ผู้
ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น ในการจัดการตามนโยบายของ
คณะกรรมการ
1.1.2 จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ อุดมการณ์ของสหกรณ์ ตามข้อ
บังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด แก่สมาชิกทั้งหมด
1.2 ด้านอาคารสถานที่
1.2.1 ดูแลรักษา สํานักงานให้ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เพื่อ
เอื้ออํานวยประโยชน์และความสะดวกสบายต่อสมาชิกที่มาใช้บริการ
1.2.2 จัดเก็บเอกสารโดยแยกเก็บให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่
และสมาชิกที่เข้ามาติดต่องานสหกรณ์
1.3 ด้านวัสดุและอุปกรณ์เทคโนโลยี
1.3.1 จัดให้มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม สามารถให้บริการสมาชิก
ได้ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
1.3.2 ทางสหกรณ์มีนโยบายประหยัด เช่น กระดาษ มีการนํากระดาษ reuse มาใช้
และใช้วัสดุสํานักงานอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุด
1.3.3 ดูแล อัพเดตเวปไซด์ของทางสหกรณ์อย่างสม่ําเสมอ เพื่ออํานวยความสะดวก
และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสมาชิกได้รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
1.4 ด้านประชาสัมพันธ์
จัดทําเอกสาร แผ่นพับ ข้อความตัววิ่งทางเคเบิ้ลทีวี กระจายข่าวเสียงตามส ายและ
อัพเดตเวปไซด์ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ เนื้อหาสาระ อัน เป็นประโยชน์ต่อ สมาชิก รวมทั้ง เผยแพร่ให้สมาชิกทราบ
ข่าวสารของสหกรณ์โดยทั่วถึงกัน
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1.5 ด้านการเงิน
1.5.1 ดําเนินงานด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก โดยยึดหลักความสุจริต ซื่อตรง ตรวจสอบได้
1.5.2 ดําเนินการด้านอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินให้กู้ยืม ให้เป็นธรรม
และทัดเทียมกับสถาบันการเงินอื่น ๆ
1.5.3 ดําเนินการด้านผลตอบแทนจากการถือหุ้นในอัตราที่เป็นธรรม
1.5.4 ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึงและเพียงพอแก่ความต้องการ
ของสมาชิก โดยปีบัญชี 2557 คาดว่า
- เงินกู้ฉุกเฉิน จํานวน 200 สัญญาเป็นเงิน
2,000,000.-บาท
- เงินกู้สามัญ จํานวน 150 สัญญาเป็นเงิน 80,000,000.-บาท
1.5.5 ให้บริการเงินรับฝาก คาดว่า ปี 2557 เป็นจํานวนเงิน 15 ล้านบาท
1.6 ด้านสวัสดิการ
1.6.1 เงินทุนสาธารณประโยชน์ จัดมอบเงินทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการ
กองบิน 5 , ร่วมทําบุญการกุศลกับทางหน่วยงาน และสนับสนุนหน่วยงานที่มีความจําเป็นและขาดแคลนเพื่อ
ช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม
1.6.2 เงินทุนสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพสมาชิกหรือคู่สมรส ให้สมาชิกได้รับ
จํานวนที่เหมาะสมต่อสถานะของสหกรณ์ โดยสามารถได้รับวงเงินเริ่มต้นที่ 20,000 บาทสูงสุดที่ 80,000 บาท
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2. ประมาณการรายได้ ปี 2557
ปี 2556

รายการ
1. รายได้ดอกเบีย้ และผล
ตอบแทนจากการลงทุน
1.1 เงินให้ ก้ ยู ืม
1.2 เงินฝาก
1.3 เงินลงทุน

ตังไว้
้

รับจริง

ปี 2557
ขอตังไว้
้

เหตุผลและความจาเป็ น

12,500,000.00 14,318,716.82 16,000,000.00 - เงินให้ สมาชิกกู้ยืมฉุกเฉินและสามัญ
15,000.00
5,665.41
10,000.00 - เงินฝากธนาคาร
50,000.00
61,375.45
50,000.00 - หุ้นชสอ.ฯและหุ้น สอ.ทหาร
รวม 12,565,000.00 14,385,757.68 16,060,000.00

2. รายได้ท่มี ิใช่ ดอกเบีย้
2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
2.2 อื่น ๆ
รวม

11,500.00
500.00
12,000.00

6,400.00
50.00
6,450.00

10,000.00
500.00 ค่าปรับ การลงบัญชีตา่ งๆ
10,500.00

รวมรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 12,577,000.00 14,392,207.68 16,070,500.00
รวมค่าใช้ จา่ ยทังสิ
้ ้น 4,321,252.00 4,789,810.02 6,126,600.00
กาไรสุทธิ 8,255,748.00 9,602,397.66 9,943,900.00

หน้า 45

3. งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
ปี 2556

รายจ่าย
1. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
1.1 เงินรับฝาก
1.2 เงินกู้ยืมระยะยาว

ตั้งไว้

จ่ายจริง

ปี 2557
ขอตั้งไว้

เหตุผลและความจาเป็น

2,500,000.00 2,941,913.77 3,000,000.00
1,000,000.00
828,549.83 1,850,000.00
รวม 3,500,000.00 3,770,463.60 4,850,000.00

2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
2.1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่
2.1.2 เงินค่าครองชีพ
2.1.2 เงินสารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่

72,000.00
36,000.00
8,200.00

83,040.00
22,560.00
0.00

2.1.3 เงินกองทุนทดแทนและ
ประกันสังคม
2.1.4 ค่าล่วงเวลา
2.1.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
2.1.6 ค่าศึกษาอบรม
2.1.7 ค่าตอบแทน

5,400.00
9,200.00
30,000.00
25,000.00
252,000.00

5,615.84
9,200.00
17,240.00
12,000.00
228,000.00

2.1.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา

48,000.00

45,000.00

485,800.00

422,655.84

รวม

97,560.00 สาหรับ เจ้าหน้าที่ 1 คน
10,440.00 สาหรับ เจ้าหน้าที่ 1 คน
8,200.00
5,400.00 สาหรับ เจ้าหน้าที่ 1 คน
12,000.00
30,000.00
25,000.00
282,000.00 สาหรับจนท.และหน่วยงาน
1.ผจก.เดือนละ 4,000.-บาท
2.ผช.ผจก.เดือนละ 3,000.-บาท
3.จนท.4คนๆละ 2,500.-บาท/เดือน
4.เลขาฯเดือนละ 2,500.-บาท
5.ผตส.กิจการเดือนละ 2,500.-บาท
6.ผกง.เดือนละ 1,500.-บาท
48,000.00 สาหรับที่ปรึกษา 2 คน
คนละ 2,000.-บาท/เดือน
518,600.00
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ปี 2556

รายจ่าย

ตั้งไว้

2.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานทีแ่ ละอุปกรณ์
2.2.1 ค่าเสื่อมราคา
2.2.2 ค่าซ่อมแซม
2.2.3 ค่าโทรศัพท์และโทรสาร
2.2.4 ค่าบารุงรักษาโปรแกรม
2.2.5 ค่าซื้อคอมพิวเตอร์
2.2.6 ค่าตกแต่งสานักงาน
รวม

จ่ายจริง

25,000.00
10,000.00
20,000.00
55,000.00
40,000.00

29,206.52
1,852.00
15,955.86
51,700.00
39,950.00

25,000.00
175,000.00

23,150.00
121,864.38

ปี 2557
ขอตั้งไว้

เหตุผลและความจาเป็น

35,000.00
10,000.00
20,000.00
55,000.00 เพื่อบารุงรักษาซ่อมแซม,อัพเดตข้อมูล
40,000.00
25,000.00
145,000.00

2.3 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
2.3.1 ค่าถ่ายเอกสาร
2.3.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
2.3.3 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
2.3.4 ค่าของใช้สานักงาน
2.3.5 ค่ารับรอง

14,000.00
15,274.00
18,000.00
90,000.00
65,100.00
90,000.00
30,000.00
28,276.20
30,000.00
7,000.00
2,280.00
7,000.00
20,000.00
12,568.00
20,000.00
2.3.6 ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร
3,000.00
2,450.00
3,000.00
2.3.7 ค่าไปรษณียแ์ ละค่าธรรมเนียม
15,000.00
9,269.00
15,000.00
2.3.8 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
360,000.00
296,420.00
360,000.00
2.3.9 ค่าสอบบัญชี
80,000.00
40,000.00
50,000.00
2.3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
20,000.00
3,189.00
20,000.00
รวม 639,000.00 474,826.20 613,000.00
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้ 4,799,800.00 4,789,810.02 6,126,600.00

มติที่ประชุม 

………..................................................................................
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4.4 พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกัน
ประจาปี 2557


ตามข้อบังคับสหกรณ์ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี
สําหรับปีหนึ่ง ๆ ตามความจําเป็นและสมควรแก่ธุรกิจ
ในปี 2556 ที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันไว้ จํานวน
80,000,000.00บาท ( แปดสิบล้านบาทถ้วน )
สําหรับปี 2557 คณะกรรมการได้พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันไว้เพื่อบริการ
สมาชิก จํานวน 80,000,000.00บาท ( แปดสิบล้านบาทถ้วน ) ให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม 

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน ประจําปี 2557

เป็นจํานวนเงิน…................................บาท (...................................................................)
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4.5 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจาปี 2557


ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ข้อ 102 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ
หรือการสหกรณ์ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปีโดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามมติของที่
ประชุมใหญ่กําหนด ที่ ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําใน
สหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้มีได้ไม่เกิน 5 คน ข้อ 103
การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลาหนึ่งปีท างบัญชีของ
สหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคน
เดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ํา
สําหรับปี 2556 ที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน 1 คน
คือ ร.ต.ธงชัย คงสิทธิ์ ข้าราชการ ผกง.บน.5ฯ และให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 2,000.00 บาท
(สองพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม 

สําหรับปีบัญชี 2557 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
มีผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน.…………....คน
1. .........................................................................................................................
2. ......................................................................................................................... .
และให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ....................บาท(..................................................................)ต่อคน
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4.6 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ประจาปี 2557


ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดทําโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ขึ้น เพื่อกระจายงานสอบบัญชีสหกรณ์ไปสู่ภาคเอกชน โดยขอความร่วมมือให้สหกรณ์นอกภาค
เกษตรที่มีทุนดําเนินงานตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้จัดจ้างผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นั้น
คณะกรรมการดําเนินงานได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนมานําเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่ได้พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจําปี 2557 ดังนี้.1. นาย ประสาน งามสม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ
เข้าตรวจ สอบด้วยตนเอง พร้อมผู้ช่วยจํานวน 3 คน ทําการตรวจสอบบัญชี
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ รายงานผลตรวจสอบระหว่างปี สําหรับระยะเวลา 6
เดือนโดยจะส่งสําเนาให้กรมตรวจสหกรณ์ทราบด้วย แบ่งจ่ายค่าตรวจบัญชีเป็น 2 งวด
2. นาย สุทัศน์ พุ่มศรีธร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ
เข้าตรวจสอบด้วยตนเอง พร้อมผู้ช่วยจํานวน 2 คน ทําการตรวจสอบบัญชี
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ รายงานผลตรวจสอบระหว่างปี สําหรับระยะเวลา 6
เดือนโดยจะส่งสําเนาให้กรมตรวจสหกรณ์ทราบด้วย จ่ายครั้งเดียว

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้

1. ……………………………………..……………เป็นผู้สอบบัญชี ประจําปี 2557
2. ในอัตราค่าจ้าง……………………………………………บาทต่อปี
……………..................................................................................................
.…………………………………………………………………………………...
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4.7 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ประจาปี 2557


ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด
ข้อ 72 คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มี คณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ข้อ 74 กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ
สองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออก
จากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น ) และให้
ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระหรืออยู่
นานที่สุดออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการดําเนินการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ําอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดําเนินการที่ได้รับเลือกตั้ง
ใหม่อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรกและให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโ
ดย
อนุโลม
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สาหรับปี 2556 วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการดาเนินการ ดังนี้.

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ยศ,ชือ่ - สกุล

ตําแหน่ง

น.อ.ตากเพชร พิณพันธุ์
ประธานกรรมการ
น.อ.ขวัญชัย วังอินทร์
รอง ประธาน 1
น.อ.กิตติพงษ์ แก้วภา
รอง ประธาน 2
น.อ.วิชยั ดีชยั
รอง ประธาน 3
น.ท.ประพันธ์ คงเปลีย่ น
กรรมการ/เลขานุการ
น.ท.สมชาย ศิริจันทร์
กรรมการ
น.ท.ไกรสิทธิ์ วัฒยุ
กรรมการ
น.ท.สุรสิทธิ์ มุง่ คุณ
กรรมการ
น.ท.สมยศ เพชรเย็น
กรรมการ
น.ต.ขจร
อินทร์ศักดิ์
กรรมการ
น.ต.สุวทิ ย์ สงขาว
กรรมการ
น.ต.วินัย
สุขศรีอนิ ทร์
กรรมการ
ร.อ.เสิน เจริญสุข
กรรมการ
ร.ท.พูลศักดิ์ เฉยรอด
กรรมการ
ร.ท.สมเกียรติ ปลืม้ ไสยาสน์
กรรมการ

วาระที่ 1
วาระที่ 2
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2

หมายเหตุ
ย้าย
ย้าย

54
56
56
55
56
56
56
55
56
55
56
55
55

55

56
ลาออกจากกรรมการ

56

ครบวาระแรก(ลาออก)

56

ครบวาระแรก (เลือกใหม่ได้)

ลาออกจากกรรมการ

56

ครบวาระแรก(ลาออก)

56
56

ครบวาระแรก(ลาออก)
ครบวาระแรก(ลาออก)

เนื่องจากประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ว่างลง 9
คน จากการครบวาระแทน ครบวาระแรก ครบ สองวาระติดต่อกัน ลาออกและย้าย ซึ่งที่ประชุมใหญ่ต้อง
เลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทน จํานวน 9 คน ตามที่ว่าง
และในปีนี้ตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง เนื่องจาก ประธานท่านเดิมลาออกจากตําแหน่ง ฉะนั้นที่
ประชุมใหญ่ต้องพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการก่อน

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก……………………………เป็นประธานกรรมการ
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และให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่าง ๆ จํานวน 9 คนดังนี.้ 1. น.อ.ตากเพชร พิณพันธุ์
ย้าย
2. น.อ.ขวัญชัย
วังอินทร์
ย้าย
3. น.ท.ประพันธ์ คงเปลี่ยน
ลาออกจากการเป็นกรรมการและเลขานุการ
4. น.ท.สมชาย
ศิริจันทร์
ครบวาระแรก (ลาออกจากกรรมการ)
5. น.ต.ขจร
อินทรศักดิ์
ครบวาระแรก (เลือกใหม่ได้)
6. น.ต.สุวิทย์
สงขาว
ครบวาระแรก (ลาออกจากกรรมการ)
7. น.ต.วินัย
สุขศรีอินทร์
ครบวาระแรก (ลาออกจากกรรมการ)
8. ร.ท.พูลศักดิ์
เฉยรอด
ครบวาระแรก (ลาออกจากกรรมการ)
9. ร.ท.สมเกียรติ ปลื้มไสยาสน์
ครบวาระแรก (ลาออกจากกรรมการ)

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก……………………………

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

น.อ.ตากเพชร พินพันธุ์
น.อ.ขวัญชัย
วังอินทร์
น.ท.ประพันธ์ คงเปลี่ยน
น.ท.สมชาย
ศิริจันทร์
น.ต.สุวิทย์
สงขาว
น.ต.วินัย
สุขศรีอนิ ทร์
น.ต.ขจร
อินทรศักดิ์
ร.ท.พูลศักดิ์
เฉยรอด
ร.ท.สมเกียรติ ปลื้มไสยาสน์

.........................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
และเจ้าหน้าที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์


1. ................................................................................................ ..........................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................... .................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................... .................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ


1. ......................................................................................................................... .................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................... .................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ผนวก

