ื่ คณะกรรมการอํานวยการ
รายชอ
1.น.อ.อนิรท
ุ ธ์ รัฐพร
น.อ.อนิ รุทธ์ รัฐพร
ประธานกรรมการ

การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด
อยู่บนหลักการพื้นฐานของการช่วยเหลือสมาชิก เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการส่งเสริมการออมของท่านสมาชิก
รวมทั้งให้คณะกรรมการ รวมถึงฝ่ายจัดการ มีการทํางานที่
ซื่อสัตย์ สร้างศรัทธา มีความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อพัฒนา
สหกรณ์ ให้มมี าตรฐานตรงตามสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย
ในโอกาสนี้ ที่กระผมได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการ สหกรณ์
ออมทรัพย์ กองบิน 5 จํากัด ขอขอบพระคุณมวลสมาชิกทุก
ท่าน และกระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์
สิทธ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกจงประสบแต่ความสุข
ความเจริญ มีกําลังกาย กําลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันเป็น
กําลังสําคัญในการพัฒนากิจการสหกรณ์ให้มีความ
เจริญก้าวหน้า อย่างมั่นคงตลอดไป
สวัสดีครับ

เป็ นประธานกรรมการ

ั ต์ พจน์บรรดิษฐ์ เป็ นรองประธานกรรมการ
2.น.อ.วิสน
ิ ธิ์ มุง่ คุณ
3.น.ท.สุรสท

เป็ นกรรมการและเลขานุการ

4.น.ท.อิศรพงศ ์ วิบล
ู ย์นัฏ เป็ นกรรมการและเหรัญญิก
น.อ.วิสนั ต์ พจน์บรรดิษฐ์
รองประธานกรรมการ 1
(ผูจ้ ดั การ)

น.ต.อิศรพงศ์ วิบลู ยนัฏ
กรรมการ ผสก.,ผกง.,มว.
จัดหา

น.อ.วุฒิพล อะเมกอง
รองประธานกรรมการ
2

น.ท.เมธี เวทไธวง
กรรมการ ผชย.

น.อ.พลัง วิทยาภรณ์
รองประธานกรรมการ
3

น.ต.อนุ ชา บุญชัย
กรรมการ กทน.,ฝชอ

5.น.ต.สุนันท์ เทียนจ่าง

เป็ นกรรมการ

่ คณะกรรมการพิจารณาเงินกู ้
รายชือ
1.น.อ.วุฒพ
ิ ล อะเมกอง

เป็ นประธานกรรมการ

2.น.ท.ธํารง สุนทรวงษ์

เป็ นกรรมการและเลขานุการ

3.น.ต.อนุชา

บุญชัย

เป็ นกรรมการ

4.น.ต.วิระ

อยูห
่ ลง

เป็ นกรรมการ

5.ร.ท.เกริก

กิจชนม์

เป็ นกรรมการ

ื่ คณะกรรมการศก
ึ ษาและประชาสม
ั พันธ์
รายชอ
1.น.อ.พลัง
น.ท.สุรสิทธิ์ มุ่งคุณ
กรรมการและเลขานุ การ
ผยก.,ผกข.,งป.,
ผกบ.,สนง.หน้า
ห้อง,ผธก.,ผกพ.อศจ.,น
ธน.,คอนโด

น.ท.ธํารง สุนทรวงษ์
กรรมการ ผขส.

ร.ต.ฉัตรชัย สวัสดิ
พานิ ช
กรรมการ ผนบ.,
รพ.
กองบินฯ,ผกร.,ฝบบ.อุตุ

2.น.ท.สุนทร

น.ต.ปั ญญา โภควณิช
กรรมการ ฝูง 501

ร.ท.เกริก กิจชนม์
กรรมการ ร้อย ทสห.

น.ต.สุนันท์ เทียนจ่าง
คลังรวมการ, ฝท
สส.,นิ รภัย

น.ต.วีระ อยูห่ ลง
กรรมการ พัน.อย.,ศูนย์
ฟื้ นฟู

ั เที๊ ยะ
มาสน

เป็ นประธานกรรมการ
เป็ นกรรมการและเลขานุการ

3.น.ท.เมธี เวทไธสง

เป็ นกรรมการ

4.น.ต.ปั ญญา โภควณิช

เป็ นกรรมการ

ั
5.ร.ต.ฉั ตรชย

น.ต.สุนทร มาสันเที๊ยะ
กรรมการ ผสอ.ฯ

วิทยาภรณ์

สวัสดิพ
์ านิช เป็ นกรรมการ

ฉบับนีส
้ มาชิกมีปัญหาถามมาให ้ตอบอีกแล ้วค่ะ

เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

Q:ผมมาบรรจุใหม่จะสมัครสมาชิกสหกรณ์ต ้องใช ้หลักฐานอะไรบ ้างครับ?
A: 1.ผู ้สมัครต ้องมีอายุครบ 20 ปี บริบรู ณ์ (หรือบรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ)
2.สําเนาบัตรประจําตัว จํานวน 1 ฉบับ
3.สําเนาทะเบียนบ ้าน จํานวน 1 ฉบับ
4.สําเนาหน ้าแรกสมุดคูฝ
่ ากบัญชีธนาคารทหารไทย จํานวน 1 ฉบับ
บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะคืออะไร
มติ คณก.ครั้งที่ 11/61 ลง 8 พ.ย.61 ให้ปิดร ับ
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 9 พ.ย.61 เป็นต้นไป

Q:-ผมขอทราบเรือ
่ งระเบียบกองทุนช่วยเหลือผู ้คํ้าประกันหน่อยครับ.
A:ตามระเบียบกองทุนช่วยเหลือผู ้คํ้าประกันเงินกู ้สามัญ พ.ศ.2559
ข ้อ 7 สรุปได ้ว่า ฯ
1.กรณีทผ
ี่ ู ้คํ้าประกันต ้องชําระหนีแ
้ ทนผู ้กู ้ไม่วา่ เนือ
่ งจากกรณีใดก็ตาม
ให ้จ่ายเงินของกองทุนเพือ
่ ชําระหนีแ
้ ทนผู ้คํ้าประกันเป็ นจํานวน 200,000.บาท แต่ต ้องไม่เกินกว่าจํานวนหนีค
้ งเหลือทีผ
่ ู ้ค ้างชําระต่อสหกรณ์ (สิทธิ
ครัง้ ที่ 1)
2.สําหรับผู ้คํ้าประกันเงินกู ้ ซึง่ ผู ้กู ้ได ้บริจาคเงินให ้ไว ้กับกองทุน เมือ
่
่ ก
ี เท่าใด
กองทุนได ้ดําเนินการตามข ้อ 1.แล ้ว หากยังมีหนีเ้ หลืออยูอ
กองทุนจะรับชําระหนีร้ ว่ มกับผู ้คํ้าประกันในอัตราส่วนทีเ่ ท่า ๆ กัน (สิทธิครัง้
ที่ 2)
3.และการจ่ายเงินกองทุนทัง้ ข ้อ 1 และ ข ้อ 2 เมือ
่ รวมกันแล ้วต ้องไม่
เกิน 400,000.-บาท
่ ะได ้รับสิทธิทงั ้ 2 ข ้อ จะต ้องเป็ นผู ้ทีไ่ ด ้เคย
สรุปได ้ว่า ผู ้กู ้เงินสามัญทีจ
บริจาคเงินร ้อยละ 1 ของวงเงินกู ้ ฯ สมทบเข ้ากองทุนฯตามระเบียบ ฯ พ.ศ.
ั เจน ซึง่ จะมีผลผู ้
2556 และลงทะเบียนเป็ นรายบุคคลมีหลักฐานยืนยันทีช
่ ด
พันใช ้ได ้เฉพาะสัญญาการกู ้เงินสามัญทีเ่ คยจัดทําไว ้ก่อนแล ้วเท่านัน
้
พบกันฉบับหน ้านะคะ

