
   เมื่อคุณ  .........คือผูค้ําประกัน 

การบริการ 

  

 
ทุกคนจะตองรวมกันรักษาความดีงาม 

ใหดํารงมั่นคงในแผนดิน 
เพ่ือความเปนปกแผน 

ความผาสุกและความกาวหนา 
ของประเทศชาติและของคนไทยทุกถวนหนา 

 
 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ในโอกาสวันข้ึนปใหม 2516 

 

เงินกู สามัญ -ไดวงเงินสูงสุดถึง  1 ,500,000 บาท            
               -  การผอนชําระ  ไดสู งสุด    150  งวด 
               -  ขยายอายุไดถึ ง   65  ป  
               -  มี   2   วิ ธี ให เลือกในการผอนชําระ           
1 .แบบตน เทากันทุกงวด 
2 รวมสง  (ตน  + ดอกเบี้ย) เทากันทุกงวด 
เงิน เดือนคงเหลือตองเหลือไมต่ํ ากว า  30 % 

เงินฝากออมทรัพย  
        การฝาก    เปดบัญชีข้ันตํ่า  100   บาท     
        การถอน    แจงลวงหนา    1  วัน 
        คิดดอกเบ้ีย  ปละ 2 ครั้ง  (31  มี.ค. - 30 ก.ย.) 
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ   
        การฝาก    รับฝากทุกวัน (เปดบัญชีครั้งแรกไมตํ่า
กวา 500 บาท ) สมาชิกคนหน่ึง ๆ ฝากไดหน่ึงบัญชีเทาน้ัน 
และบัญชีหน่ึง ๆ มียอดเงินสูงสุดไม  เกิน 2 ลานบาท 
        การถอน   ถอนไดทุกวันในวันทําการเดือนละครั้ง   
หากถอนเกินเดือนละครั้งตองเสียคาธรรมเนียมครั้งที่   2 
และครั้งตอ ๆไปรอยละ 10  ของยอดเงินที่ถอน  การถอน
แตละครั้งตองแจงลวงหนา 1 วัน 
        คิดดอกเบ้ีย   ปละ 2 ครั้ง (31 มี.ค. - 30 ก.ย.)   
 
 
    สมาชิกท่ีประสงคจะขอเปดบัญชีเงินฝาก ให
ติดตอท่ีสหกรณโดยย่ืนหนังสือขอเปดบัญชีเงิน
ฝากตาม แบบของ สหกรณพรอมท้ังใหตัวอยาง
ลายมือช่ือไวตอสหกรณ 

เงินกู ฉุก เฉิน  -กู ไดค ร่ึงหนี่ งของเงิน เดือน        
                -แตไม เกิน  10,000 บาท 
                -  ผอนชําระได  (ไม เกิน  4  งวด)  
เงิน เดือนคงเหลือตองเหลือไมต่ํ ากว า   15 % 
 

การกูเงินตองแนบสลิปเงินเดือนดวยทุกคร้ัง 

1. ผูค้ําประกัน จะตองรับผิดชอบอยางจํากัดไมเกิน
วงเงินตามที่กําหนดในสัญญากูยืมเงิน 

2. ผูค้ําประกัน จะรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงินที่ผูกู คาง
ชําระกับผูใหกู ตามสัญญากูยืม เงินและอาจตองรับผิดชดใช
ดอกเบี้ย หรือคาสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกดวย 

3. ผูค้ําประกัน จะตองรับผิดในวงเงินกูตามสัญญากูยืมเงิน
และเงินกูเพิ่มเติมที่จะมีข้ึนตอไป 

4. ผูค้ําประกันตองรับผิดรวมกับผูกู 

5. เม่ือผูกูผิดนัดชําระหนี้  ผูใหกูมีสิทธิเรียกรอง และบังคับ
ใหผูค้ําประกันชําระหนี้ทั้งหมดที่ผูกูคางชําระ  โดยผูใหกูไม
จําเปนตองเรียกรอง หรือ  บังคับเอาจากผูกูกอน 

6. เปนสัญญาค้ําประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราว ไม
จํากัดเวลาที่ผูค้ําประกันไมสามารถยกเลิกเพิกถอนได 

7. ผูค้ําประกันไมหลุดพนจากความรับผิดแมผูใหกูยอมผอน
เวลาใหแกผูกู 

 

 

   อัตราดอกเบ้ียเงินรับฝาก 

ออมทรัพย                           3   %              ตอป 
ออมทรัพยพิเศษ                  4.5 %             ตอป 
   
                       อัตราดอกเบ้ียเงินกู 
 
เงินกูทุกประเภท                    7 %               ตอป 



 

สมาชิกใหม 

  

สิทธิท่ีสมาชิกจะไดรับ    

  มีสิทธิในการออมทรัพย โดยการฝากเงินประเภทตาง ๆ 
  มีสิทธิในการกูเงินฉุกเฉิน สามัญ 
  มีสิทธิเขาประชุมใหญสามัญประจําป 
  มีสิทธิเลือกตั้งและสมัครเขารับการเลือกตั้ง   
    คณะกรรมการและ ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  
มีสิทธิไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน    
 

สินทรัพย 145,671,596.80 บาท  หนี้สิน   7,788,409.35  บาท 
ทุน          107,883,187.45 บาท รายได   9,473,079.14  บาท 
คาใชจาย  2,364,399.57  บาท   กําไรสุทธิ 7,108,679.57 บาท 

กรรมการผูแทนหนวยของทานใครกัน ! 

น.ท.วิสันต   พจนบรรดิษฐ  ฝูง 501.ฯ 
น.ต.ศราวุธ  โรหิตรัตนะ      พัน.อย.ฯ 
น.ท.พรประเสริฐ   ผานภพ  ผธก.ฯ,ผกพ.ฯ,ผยก.ฯ,ผขว.ฯ                    
น.ท.วทัญู  เกษณียบุตร  ผชย.ฯ 
น.ต.ประจิม   วิทูเรณี         ฝพธ.ฯ,ฝทสส.ฯ,มว.จัดหาฯ                                       
น.ต.สมยศ     เพชรเย็น      ผสอ.ฯ 
น.ต.วิรัช     จันทรกระจาง   ผชอ.ฯ,กทน.ฯ 
น.ต.หญิง พัชมณ  จาดเทียน  ผนบ.ฯ,รพ.กองบิน ฯ ผกร.ฯ                                         
ร.ท.สมพล     อัมพวา         ผขส.ฯ 
ร.ท.เสิน        เจริญสุข       รอย  ทสห.ฯ 
ร.ท.เฉลิมชัย   นุมนาค        ผสก.ฯ,ผกง.ฯ  

   

 

ประธานกลาวเปดงาน ฝมือฝายกิจกรรม 

ฝายจัดการแถลง 

ทานผูจัดการคนเกง 

โชคดีจังเลย ! 

ปรึกษากันใหญ 

รับรองกันหนอย 

     สมาชิกสงสัย ! 

รับรางวัลอีกแลว 

    โฆษกคนเกง 

ยินดีดวย คุณศรัญญา ฯ 

รางวัลเพียบ 

  อยากไดจัง 

 
 
สมาชิกสหกรณท่ีเคารพทุกทาน 
           วารสารสหกรณ  ฉบับนี้เปนฉบับแรกท่ีไดจัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือเปนส่ือกลางใหกับสมาชิกไดรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ของสหกรณ 
ซึ่งจะเปนประโยชนตอสมาชิกในการใชบริการกับสหกรณ  ไดเปนอยางดีย่ิง 
และขอแจงใหสมาชิกไดทราบวาวารสารสหกรณ  จะจัดทําข้ึนปละ 3 ฉบับ 
(ต.ค.-ม.ค.,ก.พ.-พ.ค.,และ มิ.ย.-กย.) สําหรับวารสารฉบับนี้  เปนฉบับ 
ประจําเดือน ต.ค.-ม.ค.อาจจะลาชาไปบางตองขออภัยตอสมาชิกมา ณ ท่ีนี้ดวย  
ฉบับตอ ๆ ไปคงจะเปนไปตามเวลาท่ีกําหนดและพรอมดวยขอมูลขาวสาร 
สาระสําคัญของขอบังคับ ระเบียบ  ประกาศ ตลอดจนมติจากการประชุมใหญ 
มติจากการประชุมของคณะกรรมการ  
            ทายนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ ทุกทานนี้ไดใหความไววางใจ 
ใหบริหารจัดการสหกรณ  โดยจะใชความรูความสามารถท่ีมีอยูดําเนินกิจการ 
สหกรณ  ใหมีความเจริญกาวหนาและม่ันคงย่ิง ๆ ข้ึนไป    
                                                       
                                                                       สวัสดีครับ 

 

 

 

น.ต.กนก   ชํานิศาสตร 
    ผูชวยผูจัดการ 

 

น.ท.อํานวยพร 
โคตรบรรเทา   

เจาหนาท่ีการเงิน 

พ.อ.อ.ชวัรวิทย ปานดํา  
เจาหนาท่ีธุรการ 

 

นางขนิษฐา ศรีมณี  
เจาหนาท่ีประจําหนวย 

 นางสาวนาฎยา พิการัตน  
เจาหนาท่ีประจําหนวย จ.อ.หญิง วันดี สะสี  

เจาหนาท่ีบัญชี 

ฝายจัดการของสหกรณออมทรัพยกองบิน ฝายจัดการของสหกรณออมทรัพยกองบิน 5 5 จํากัดจํากัด  

    น.อ.สรวิชญ      สุรกุล 
            ผูจัดการ 

ท่ีปรึกษาสหกรณ      ร.อ.ไพฑูรย     ภุมรินทร 

              ผูสนใจสมัครเปนสมาชิกสหกรณ เพียงยื่นใบสมัคร 
ถึงสหกรณพรอมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา จํานวน 50 บาท 
และชําระคาหุนตามระเบียบของสหกรณ ทานก็สามารถ 
จะเขาเปนสมาชิกสหกรณไดแลว 


