
                           อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก 
    ออมทรพัย ์                                   3   %         ตอ่ปี 
    ออมทรพัยพ์เิศษ                           4.25 %        ตอ่ปี 
                                  อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้ 
    เงนิกูส้ามญัและฉุกเฉนิ                         7 %            ตอ่ปี 

        
     ลมหนาวปี 59 ก าลงัจะผ่านพน้ไป คดิวา่เพือ่สมาชกิ สอ.บน.5 

ไดรั้บลมหนาวกนัทั่วหนา้ จะรอ้นกายหรอืรอ้นใจดว้ยก็อยู่ทีก่าร 

กระท าของแตล่ะคน แตห่ากมสีตไิมป่ระมาท คดิด ีท าด ีและพูดด ี

ยอ่มไดรั้บสิง่ด ีๆ ตอบแทนแน่นอน 

     เมือ่อาทติยท์ีผ่า่นมาผมไดไ้ปประชมุ สอ.นขต.ทอ.ทีห่อ้ง 

ประชมุ ทอ.มผีูเ้ชีย่วชาญจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ไดม้าบรรยาย 

ใหฟั้ง ซึง่ทา่นไดใ้หข้อ้คดิสิง่ทีส่หกรณ์ควรพัฒนาในการบรหิาร 

เงนิคอืจัดสรรก าไรสทุธเิป็นทนุส ารอง เพือ่ลดอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้

และปกป้องทนุเรอืนหุน้ของสมาชกิ และใหส้หกรณ์เป็นสวัสดกิาร 

ใหม้คีวามหลากหลายขยายสูค่รอบครัวสมาชกิ ชมุชน และองคก์ร 

ซึง่ถอืเป็นขอ้คดิทีด่ ีทีค่วรน าไปปฏบิัตติอ่ไปและไดม้โีอกาส 

พูดคยุกับผูแ้ทน สอ.บางหน่วยทีม่าประชมุดว้ย ท าใหท้ราบความ 

แตกตา่งถงึกจิกรรมของแตล่ะ สอ.ทัง้ในเรือ่งของทนุ ดอกเบีย้ 

เงนิกู ้เงนิปันผล และเฉลีย่คนื โดยคดิตามผลก าไรของแตล่ะ 

สอ.และมบีาง สอ.มเีงนิฝากของสมาชกิเหลอืตอ้งไปฝากกบั  

สอ.อืน่ น าดอกผลมาเป็นรายไดเ้พิม่เตมิ นัน้แสดงถงึความมั่นคง 

ของสหกรณ์ของหน่วยนัน้แต ่สอ.บน.5 ทนุส ารองมนีอ้ย มผีูกู้ ้

เป็นจ านวนมาก จงึตอ้งกูเ้งนิมาจากแหลง่การเงนิอืน่ เพือ่น ามา 

อ านวยความสะดวกใหเ้พือ่นสมาชกิทีเ่ดอืดรอ้น ซึง่ในแตล่ะงวด 

มสีมาชกิยืน่กูก้นัหลายรายทัง้ผูกู้ห้นา้ใหมแ่ละผูกู้ห้นา้เกา่ทีข่อกู ้

ตอ่ ยิง่สมาชกิกูม้าก สอ.ก็มผีลก าไรมาก แตน่ั่นคอืดอกเบีย้จาก 

เพือ่นสมาชกิทีเ่ดอืดรอ้นหากเพือ่สมาชกิไดน้ าเงนิทีกู่ไ้ปลงทนุ 

แลว้มผีลตอบแทนกลับมาก็เพิม่รายไดข้ึน้ แตห่ากน าไปใชจ้า่ย 

โดยไมเ่กดิประโยชนห์รอืบรรเทาความเดอืดรอ้นตา่ง ๆ ก็ตอ้งเป็น 

หนีก้นัอกีหลายปี ดงันัน้จงึอยากจะเตอืนสตเิพือ่นสมาชกิใหม้ ี

ความรอบคอบในการใชจ้่ายบรหิารเงนิของตวัเองใหเ้กดิประโยชน์ 

สงูสดุ  หากคดิวา่จ าเป็นมันก็จ าเป็นไปหมด ก็จะเป็นหนี้ไปตลอด  

 บางคนเกษียณไปแลว้ยังใชห้นีไ้มห่มด  ส าหรับใครทีเ่กษียณไป 

แลว้รับบ าเหน็จ หรอืบ านาญเต็ม ๆ โดยไมม่หีนีค้า้งกบัสถาบนั 

การเงนิตา่ง ๆ ก็จะมโีอกาสพักผอ่น ทอ่งเทีย่วหาความสขุเป็น 

ก าไรในบัน้ปลายของชวีติไดใ้นระดบัหนึง่ หรอืจะอยูเ่ลีย้งหลาน 

ก็ไมต่อ้งกงัวลเรือ่งหนี้สนิตอ่ไป 

                                                 สวสัดคีรับ  

           ฉบับนีส้มาชกิมปัีญหาถามมาใหต้อบอกีแลว้คะ่ 
Q : พีค่รับท าไมสหกรณ์ชว่งนีเ้ปิดใหรั้บซือ้หุน้เพิม่บอ่ยจังครับ  

ดทูา่ทางสหกรณ์จะสอ่แวววา่จะมปัีญหาดา้นการเงนิหรอืครับจะ
ลม้ไหมครับ 

A :การทีส่หกรณ์เปิดใหรั้บซือ้หุน้เพิม่บอ่ยขึน้ เพือ่เป็นการระดม 

ทนุในสหกรณ์ใหม้ั่นคงขึน้โดยทีเ่ราไมต่อ้งไปกูจ้ากทีอ่ืน่ 

มาบรกิารใหส้มาชกิกูย้มืโดยใชท้นุของเราเองคะ่ 

Q: ผมขอถามหน่อยครับวา่การซือ้หุน้เพิม่ กับการฝากเงนิออม 

ทรัพยพ์เิศษแบบไหนดกีวา่กนัครับ 

A: ดทีัง้สองอยา่งคะ่เพราะถอืวา่เป็นการออมเหมอืนกนัคะ่ 

การฝากเงนิออมทรัพยพ์เิศษกับทางสหกรณ์นัน้ดอกเบีย้สงูมาก 

คะ่รอ้ยละ 4.25 ตอ่ปีนะคะ และก็ถา้จ าเป็นเดอืดรอ้นจ าเป็น 

เราสามารถถอนออกมาใชไ้ดค้ะ่ แตม่ขีอ้จ ากดัถอนได ้

แคเ่ดอืนละครัง้ แตถ่า้เปิดบญัชอีอมทรัพยธ์รรมดา ดอกเบีย้ 

รอ้ยละ 3 ตอ่ปีถอนไดต้ลอดเวลาคะ่ เดอืนละกีค่รัง้ก็ไดค้ะ่  

   แตส่ าหรับซือ้หุน้เพิม่เป็นการออมระยะยาวคะ่คอืไม่สามารถ 

ถอนเงนิออกได ้นอกจากจะลาออกจากสหกรณ์คะ่ 

ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ะเป็นเงนิปันผล ตอนประชมุใหญค่ะ่ซึง่แลว้ 

แตผ่ลก าไรของปีนัน้ ๆ คะ่ เลอืกไดเ้ลยคะ่มขีอ้ดทีัง้สองแบบ 

เลยคะ่ สมาชกิสนใจแบบไหนก็สามารถเลอืกไดเ้ลยคะ่  

 

                                     

                                         แลว้พบกนัใหม่ฉบับหนา้นะคะ      

                                             



รายชือ่คณะกรรมการประจ าปี 2559 

 
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบนิ 5 จ ากดั วา่ดว้ย 

การใหเ้งนิกูแ้ละดอกเบีย้เงนิกู ้แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่7  
  พ.ศ.2558 

             เนือ่งจากทางสหกรณ ์ท าการเปิดซือ้หุน้เพิม่ 

พเิศษ  มสีมาชกิสนใจกนัอยา่งตอ่เนือ่งจงึ 

ไดข้ยายเวลาการซือ้หุน้เพิม่ข ึน้อกี  ส าหรบัปี 59 

 

คร ัง้ที ่1  เปิดซือ้ต ัง้แต ่1 ต.ค.58—31 ธ.ค.58  จ านวนคนละ  

              100,000.-บาท มจี านวน 36 ราย เป็นเงนิ   

              1,667,200.-บาท 

คร ัง้ที ่2  เปิดซือ้ต ัง้แต ่ 1 ม.ค.59—31 ม.ีค.59 จ านวนคนละ  

             100,000.- บาท จ านวนจงึขอเชญิชวนสมาชกิทา่นใด 

             สนใจ ตดิตอ่สอบถามไดท้ี ่สหกรณอ์อมทรพัยก์องบนิ 5 

             ไดต้ามวนัและเวลาราชการคะ่                 

 

 
 

 

น.อ.สรวชิญ ์   สรุกลุ        (ประธานกรรมการ) 

น.อ.อนริทุธ ์  รฐัพร          (รองประธานกรรมการ 1, 

                                       ผูจ้ดัการ) 

น.อ.พรประเสรฐิ  ผา่นภพ (รองประธานกรรมการ 2) 

น.อ.วสินัต ์  พจนบ์รรดษิฐ ์(รองประธานกรรมการ 3) 

น.ท.ประพนัธ ์ คงเปลีย่น   (ผชอ.ฯ กทน.ฯ และเลขา 

                                        นกุาร) 

น.ท.สมบรูณ์  เพ็งสขุ        (ผขส.ฯ) 

น.ท.นรศิน ์  เลอืดไทย      (ผยก.ฯผกข.ฯ,งป.ฯผกบ.ฯ 

                                       สนง.หนา้หอ้ง ฯ,ผธก.,ผกพ 

                                       อศจ.,นธน.,คอนโด 

น.ท.สมยศ  เพชรเย็น       (ผสอ.ฯ) 

น.ท.สวุฒัน ์  พชิยเกสร     (ผชย.ฯ) 

น.ต.วรีะ  อยูห่ลง              (ผสอ.ฯ) 

น.ต.ธวชัชยั  ทองเกลีย้ง   (ฝงู.501) 

น.ต.หญงิสภุาว ์ อยูม่ ัน่คง  (ผนบ.ฯ,รพ.กองบนิ ฯ, 

                                        ผกร.ฯ, ฝบบ.,) 

ร.ท.ชวรัวทิย ์  ปานด า       (ผสก.ฯ  ผกง.,มว.จดัหา) 

ร.อ.ทกัษณิ   จติตคาม       (รอ้ย.ทสห.) 

ร.อ.นภดล  ชืน่บาน            (ฝพธ.,ฝทสส.,นริภยั) 

          อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 5 จ ากดั ขอ้ 79 (8)และขอ้ 107 (3)ท่ีประชุม 
  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 5 จ ากดั ชุดท่ี 33 คร้ังท่ี 11/2558 วนัศุกร์ท่ี 2 ตุลาคม 2558 
 ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 5 จ ากดั ว่าดว้ยการ ให้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูแ้กไ้ขเพ่ิมเติม    
  ฉบบัท่ี 7 พ.ศ.2558 ดงัต่อไปน้ี 
          ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 5 จ ากดั ว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงิน 
  กู ้แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 7 พ.ศ.2558 
          ขอ้ 2 ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่ 1 พฤศจกิายน 2558 เป็นตน้ไป 
          ขอ้ 3 ให้ยกเลิกขอ้ความในขอ้ 21 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 5 จ ากดั ว่าดว้ยการให้เงินกู ้
  และดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ. 2556 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 5)พ.ศ.2556 และให้ใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 
       “ขอ้ 21 หลกัประกนัส าหรับเงินกูส้ามญั ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเม่ือรวมกบัเงินกู ้
  สามญัรายก่อนของผูกู้ค้งเหลืออยู ่(ถา้มี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประ 
  กนัอยา่งอ่ืนอีก     
        ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้นโดยเฉาะรายเดียวก็ดี หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ ้ (ถา้มี) ก็ดี    
  มีจ านวนเกินกว่าค่าหุ้นซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ 
  หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร ดงัต่อไปน้ี 
        (1) มีสมาชิกตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 32 (2) ก ซ่ึงมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ซ่ึ้งคณะกรรมการด าเนินการ 
  หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรอยา่งนอ้ย หน่ึงคน ค ้าประกนัอยา่งไม่มีจ ากดั เพ่ือหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกู ้
  สามญัรายนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้แ้ต่ถา้ผูกู้มี้เงินกูส้ามญัรายก่อนเหลืออยูด่ว้ยก็ตอ้งค ้าประกนัเพ่ือ 
  หน้ีสินส าหรับเงินกูร้ายใหม่ทั้งหมด 
         เพ่ือความมัน่คงในการให้เงินกูส้ามญั คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู ้ มีอ  านาจวินิจฉยั 
  ให้เรียกค ้าประกนัมากกว่าหน่ึงคนก็ได ้และอาจให้สมาชิกผูกู้ถื้อหุ้นเพ่ิมก็ได ้
         สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ม้ากกว่า ห้าราย ในเวลาเดียวกนัไม่ได ้และสมาชิกคนหน่ึง 
  สามารถค ้าประกนัเงินกูส้มาชิกแต่ละรายไดไ้ม่เกิน หกสิบเท่าของเงินไดร้ายเดือนของตน 
         เม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุคณะกรรมการด าเนินการ 
  หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัให้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการ 
   ด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมรควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ี 
   คณะกรรมการเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูก้  าหนด 
         อน่ึงภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้  ้ าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ผูกู้จ้ะตอ้งจดัให้ 
   มีสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเป็นผูค้  ้าประกนัหน้ีเงินกูใ้นส่วน 
   ท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้โ้ดยเร็วดว้ย 
        (2) มีอสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกนัเตม็จ านวนเงินกูร้ายนั้น โดย 
   ตอ้งเป็นท่ีพอใจแก่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูว้่าจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของ 
   ผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละเจด็สิบแห่งค่าของอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 
       (3) มีหลกัทรัพยรั์ฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ  
   หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรจ าน าเป็นประกนั โดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ต้อ้งอยูภ่าย 
   ในร้อยละเกา้สิบแห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 
      (4) ท าสญัญาประกนัชีวิตกบับริษทัท่ีสหกรณ์คดัเลือกให้ในวงเงินตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
   โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผูรั้บประโยชน์ 
       ประโยชน์ท่ีสหกรณ์ไดรั้บตามวรรคแรก หากไดน้ ามาช าระหน้ีท่ีสมาชิกผูน้ั้นมีอยูต่่อสหกรณ์จนครบถว้น 
    แลว้ หากมีเงินคงเหลืออยูจ่  านวนเท่าใด สหกรณ์จะมอบให้กบัทายาท หรือบคุคลอ่ืนใด ๆ ตามท่ีสมาชิกผูน้ั้น 
   ไดแ้สดงเจตนาไวเ้ป็นหนงัสือต่อสหกรณ์” 
 
                                                                     ประกาศ   ณ   วนัท่ี    5   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
                                                                     (ลงช่ือ)นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์   รัฐพร 
                                                                                                         (อนิรุทธ์    รัฐพร) 
                                                                   รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 5 จ ากดั 
         
          


