
 (ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๕ จ ำกัด (ชุดที่ ๓๗) 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันอังคำรที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมกองบงัคับกำร กองบิน ๕ 

ผู้มำประชุม 
๑. น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร ประธำนกรรมกำร                 ประธำน  
๒. น.อ.วิสันต์  พจน์บรรดิษฐ์ รองประธำนกรรมกำร (๑)  
๓.  น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์ รองประธำนกรรมกำร (๓) 
๔. น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. น.ท.อนุชำ  บุญชัย   กรรมกำร 
๖. น.ท.เมธี  เวทไธสง  กรรมกำร  
๗. น.ต.วีระ  อยู่หลง   กรรมกำร 
๘. น.ต.สุนันท์  เทียนจ่ำง  กรรมกำร 
๙. น.ต.ปัญญำ  โภควณิช  กรรมกำร 
๑๐.  ร.อ.เกริก  กิจชนม์ กรรมกำร 
๑๑. ร.ท.ฉัตรชัย  สวัสดิ์พำนิช   กรรมกำร  

ผู้ไม่มำประชุม    
๑. น.อ.วุฒิพล  อะเมกอง รองประธำนกรรมกำร (๒) ติดรำชกำร 
๒. น.ท.ธ ำรง  สุนทรวงษ์ กรรมกำร ลำป่วย 
๓. น.ท.สุนทร  มำสันเทียะ  กรรมกำร ลำป่วย 
๔. น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ติดรำชกำร 
๕. น.ท.อิศรพงศ์  วิบูลยนัฏ  กรรมกำรและเหรัญญิก ติดรำชกำร 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 ๑. ร.ท.ภูเมศวร์  เมืองแก้ว ที่ปรึกษำ สอ.บน.๕ จ ำกัด 

เจ้ำหน้ำที่แถลงและช้ีแจงตำมระเบียบวำระ 
๑. ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน   จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด 
๒. พ.อ.อ.หญิง รัตนำ  สีเหลือง ผู้ตรวจสอบกิจกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ประจ ำปี ๖๒ 

เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม 
๑. จ.อ.หญิง ณัฐวรรณ  หอมจันทร์ จนท.บัญชี สอ.บน.๕ จ ำกัด 

 ๒. น.ส.นำฏยำ  พิกำรัตน์ จนท.ประจ ำหน่วย สอ.บน.๕ จ ำกัด 
 ๓. นำงขนิษฐำ  ศรีมณี จนท.ประจ ำหน่วย สอ.บน.๕ จ ำกัด 
 ๔. น.ส.ชุติมำ  จั่นบ ำรุง จนท.ธุรกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด 
เริ่มประชุมเวลำ ๐๙๐๐ 

๑. เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
 ๑.๑ เรื่อง  กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ คณก.พิจำรณำเงินกู้ สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  ประธำน แจ้งและสั่งกำรว่ำ ในกรณีที่มีสมำชิกเสนอค ำขอกู้เงินประเภทเงินกู้สำมัญ 

(พิเศษ) ที่จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำในเบื้องต้น ขอให้ คณก.พิจำรณำเงินกู้ สอ.บน.๕ จ ำกัด ตรวจสอบข้อมูล 
 

รำยละเอียด... 
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รำยละเอียดเพิ่มเติมเปน็รำยบคุคล ด้วยควำมละเอียดเป็นไปอย่ำงรดักุม มีเหตุผลและข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อไม่สร้ำง
ปัญหำเกิดควำมล ำบำกใจในกำรวินิจฉัยและพิจำรณำของ คณก.เนินกำร ฯ รวมถึงจะต้องก ำกับดูแลใน
ข้อตกลงระหว่ำงลูกหนี้กับเจ้ำหนี้ ในกำรน ำเงินไปช ำระหนี้นอกระบบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และไม่เกิด
ปัญหำในภำยหลัง กับปอ้งกันไม่ให้เกิดข้ึนอีกโดยอ้ำงสำเหตุเดิม 

  คณก.พิจำรณำเงินกู้ สอ.บน.๕ จ ำกัด และที่ประชุม รับทรำบ 
 ๑.๒ เรื่อง  เตรียมปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
  ประธำน แจ้งว่ำ ตำมที่ที่ปรึกษำ สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงเกี่ยวกับกำรยกร่ำง

กฎกระทรวง เพื่อเป็นกฎหมำยบังคับใช้ในกิจกำรสหกรณ์ทั่วไป ซึ่งจะมีผลย้อนหลังครอบคลุมถึงสมำชิก
สหกรณ์ที่ได้กู้เงินไปแลว้ และต้องปรับแก้ไขให้สอดคลอ้งตำม เช่น กำรปรับสภำพหนี้เพื่อให้ได้เกณฑ์เงินรำยได้
คงเหลือรำยเดือนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๓๐  ทุกเดือน ตำมจ ำนวนงวดที่จะต้องช ำระจนครบ และผู้เกี่ยวข้อง
จะต้องเตรียมกำรปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทำงปฏิบัติต่ำง ๆ ในโอกำสต่อไป 

  ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๑.๓ เรื่อง  ข้อมูลเฉพำะรำยบุคคลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำให้เงินกู้ 
  ประธำน แจ้งและสั่งกำรว่ำ ตำมที่ที่ปรึกษำ สอ.บน.๕ ช้ีแจงเสนอแนะ เรื่องกองทุนเงนิ

ให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ผู้ที่กู้เงินไว้แล้วจะต้องถูกหักเงินรำยได้รำยเดือน เพื่อช ำระใช้หนี้ที่เคยกู้ยืมไว้  
ให้ครบถ้วนตำมจ ำนวนเงิน โดยจะหักเงินรำยได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ส ำหรับผู้ถูกฟ้องคดีล้มละลำย อำยุควำม ๓ ปี 
(หำกคดีทุจริตอำยุควำม ๑๐ ปี) โดยศำลจะพิพำกษำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ก่อน และจะไม่สำมำรถท ำนิติกรรมใด ๆ 
ในกำรนี้ ขอให้ฝ่ำยจัดกำรติดต่อขอรับข้อมูลจำก ผกง.บน.๕ เกี่ยวกับผู้เป็นหนี้ กยศ. กับข้อมูลผู้ถูกฟ้องคดี
ล้มละลำย โดยติดต่อสอบถำมจำก สอ.บก.ทอ.จ ำกัด เพื่อสืบค้นข้อมูลใช้ประกอบกำรพิจำรณำในที่ประชุม
ต่อไป 

  ผู้รับผิดชอบ จนท.ผู้เกี่ยวข้อง และที่ประชุม รับทรำบ 
 ๑.๔ เรื่อง  กำรทบทวนข้อมูลปรับอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ในครั้งต่อไป 
  ประธำน ขอบคุณทุกคนในกำรประชุมครั้งนี้ ซึ่งทุกคนมีกำรบ้ำนที่จะต้องไปทบทวน

และน ำมำพิจำรณำในวำระกำรประชุมเดือนถัดไป ในเรื่องกำรพิจำรณำปรั บอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้กับหุ้น  
(ดังข้อมูลรำยละเอียดน ำเสนอ) ซึ่งมี ๒ หนทำงเลือกในควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมำชิก
ส่วนรวม ในกำรลดรำยจ่ำยช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อน เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสมำชิกส่วนรวม
เป็นหลัก โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับสหกรณ์อื่นใช้อ้ำงอิงได้  

  ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๑.๕ เรื่อง  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบร่วมกัน 
  ประธำน แจ้งว่ำ ขอให้ คณก.และ จนท.ผู้เกี่ยวข้องทุกคน ปฏิบัติหน้ำที่ในควำม

รับผิดชอบ ช่วยกันท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบด้วยควำมละเอียดรอบคอบ ตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ 
และหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ถูกต้องใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม
รำบรื่นเรียบร้อย โดยกระท ำกำรด้วยควำมสุจริต โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

  ผู้รับผิดชอบ จนท.ผู้เกี่ยวข้องและที่ประชุม รับทรำบ   

๒. เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุม คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด  (ชุดที่ ๓๗) ครั้งที่ ๗/๖๒ 
เมื่อ ๔ ก.ค.๖๒ 

 มต ิ ที่ประชุม ให้รับรองรำยงำนกำรประชุม คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (ชุดที่ ๓๗)  
ครั้งที่ ๗/๖๒ เมื่อ ๔ ก.ค.๖๒ 

๓. เรื่อง กำรติดตำม... 
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๓. เรื่อง  กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมรำยงำนกำรประชุม ฯ ครั้งที่ ๗/๖๒ เมื่อ ๔ ก.ค.๖๒ 
 ๓.๑ เรื่อง  กำรจัดท ำข้อมูลเมื่อปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้จำกเดิม (ร้อยละ ๗.๐๐ บำท 

ต่อปี) 
  น.อ.วิสันต์  พจน์บรรดิษฐ์ รองประธำนกรรมกำร (๑)/ ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ 

ในเบื้องต้นได้มอบหมำยให้ผู้เกี่ยวข้องจัดท ำข้อมูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ โดยคิดดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ำยให้
ต้นทุนตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ส ำหรับ หุ้น เงินฝำกพิเศษ เงินฝำกออมทรัพย์ เงินกู้ยืม ทุนส ำรอง และทุนอื่น ๆ 
รวมเงินต้นทุนทั้งสิ้น ๓๙๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท มี ๒ หนทำงเลือก รำยละเอียดดังข้อมูลน ำเสนอสรุปได้ ดังนี้ 

  ๓.๑.๑ หำกลดใช้อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้เป็นร้อยละ ๖.๕๐ บำท ต่อปี อัตรำดอกเบี้ย
เงินต้นทุนที่จะต้องจ่ำย ๑๗,๑๙๓,๐๐๐ บำท, รำยได้ทั้งปีเป็นเงิน ๒๕,๕๔๕,๐๐๐ บำท คงมีก ำไรทั้งปีเป็นเงิน 
๘,๓๕๒,๐๐๐ บำท  

  ๓.๑.๑ หำกลดใช้อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้เป็นร้อยละ ๖.๗๐ บำท ต่อปี อัตรำดอกเบี้ย
เงินต้นทุนที่จะต้องจ่ำย ๑๗,๖๑๓,๐๐๐ บำท, รำยได้ทั้งปีเป็นเงิน ๒๖,๓๓๑,๐๐๐ บำท คงมีก ำไรทั้งปีเป็นเงิน 
๘,๗๑๘,๐๐๐ บำท  

  ในครั้งนี้ ขอให้ คณก.น ำข้อมูลที่ได้รับไปศึกษำทบทวนรำยละเอียดให้รอบคอบ และ
น ำมำพิจำรณำควำมเหมำะสมหนทำงเลือกในกำรประชุมครั้งต่อไป 

  ที่ประชุม รับทรำบ 

๔. เรื่อง  เสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
 ๔.๑ เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  ๔.๑.๑ สถำนภำพสมำชิก  
   ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ เมื่อเดือน 

มิ.ย.๖๒ มีสมำชิกจ ำนวน ๘๔๙ คน ระหว่ำงเดือน ก.ค.๖๒ รับสมำชิกเข้ำใหม่ ๔ คน (ตำมมติเห็นชอบในที่ประชุม 
คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ครั้งที่ ๗/๖๒ เมื่อ ๔ ก.ค.๖๒) ออกจำกสหกรณ์ ๑ คน (ประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ 
จ ำกัด ได้อนุมัติให้สมำชิกลำออก ๑ คน ตำมที่สมำชิกแจ้งควำมประสงค์ไว้ เพื่อต้องกำรน ำหุ้นสะสมไปใช้จ่ำยธุระ
ส่วนตัว ซึ่งพ้นภำระจำกผู้ค้ ำประกันแล้วและไม่มีหนี้คงเหลือ) ณ ๓๑ ก.ค.๖๒ คงมีสมำชิกจ ำนวน ๘๕๒ คน 
รวมเป็นสมำชิกยกไปในเดือน ส.ค.๖๒ ทั้งสิ้น ๘๕๒ คน (เป็นหนี้เงินกู้ ๖๒๓ คน ไม่เป็นหนี้เงินกู้ ๒๒๙ คน) 

   ที่ประชุม รับทรำบ 
  ๔.๑.๒ บัญชีรับจ่ำยประจ ำเดือน 
   ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน .๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ  

เมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๒ รวมรับเงินสดทั้งสิ้น ๓๐,๓๒๐,๖๓๒.๗๑ บำท และได้จ่ำยเงิน ๓๐,๓๑๙,๕๑๘.๖๙ บำท มีเงินสด 
คงเหลือยกมำ ๑๘,๐๓๕.๐๑ บำท และคงเหลือเงินสดยกไป ๑๙,๑๔๙.๐๓ บำท  

   ที่ประชุม รับทรำบ 
  ๔.๑.๓ รำยงำนกิจกำรของ สอ.บน.๕ จ ำกัด 
   ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ 

สถำนภำพกำรเงิน ประจ ำเดือน ณ ๓๑ ก.ค.๖๒ สรุปได้ ว่ำ สอ.บน.๕ จ ำกัด มีสินทรัพย์ทั้ งสิ้ น  
๓๙๘,๔๘๖,๖๓๓.๙๙ บำท หนี้สิน ๑๕๒,๐๐๕,๘๙๔.๗๙ บำท ทุน ๒๒๘,๖๔๐,๑๗๔.๕๔ บำท รำยได้ 
๒๑,๙๕๐,๕๘๙.๗๖ บำท และค่ำใช้จ่ำย ๔,๑๑๐,๐๒๕.๑๐ บำท 

   ที่ประชุม รับทรำบ 
๔.๑.๔ รำยงำน... 
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  ๔.๑.๔ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผน ปี ๖๒ 
   ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ผลกำร

ด ำเนินกำร ปี ๖๒ (ต.ค.๖๑ – ก.ค.๖๒) โดยจัดท ำประมำณกำรทั้งปีของรำยได้ รำยจ่ำย และก ำไร แยกออกเป็น
รำยเดือนแบ่งเป็น ๔ ไตรมำส พร้อมกับสรุปเป้ำหมำยเพื่อให้เป็นไปตำมแผนงำนก ำหนด โดยจัดท ำเป็น
ภำพรวม รำยละเอียดดังข้อมูลน ำเสนอ สรุปได้ดังนี้ 

   ๔.๑.๔.๑  ประมำณกำร รำยได้ทั้งปี ๒๕,๘๑๙,๐๐๐.๐๐ บำท รับจริงเป็นเงิน 
๒๑,๙๕๐,๕๘๙.๗๖ บำท 

   ๔.๑.๔.๒ ประมำณกำร รำยจ่ำยทั้งปี ๖,๙๘๙,๖๕๔.๐๐ บำท จ่ำยจริงเป็นเงิน 
๔,๑๑๐,๐๒๕.๑๐ บำท 

   ๔.๑.๔.๓ ประมำณกำร ก ำไรทั้งปี ๑๘,๘๒๙,๓๔๖.๐๐ บำท รับจริงเป็นเงิน 
๑๗,๘๔๐,๕๖๔.๖๖ บำท 

   ที่ประชุม รับทรำบ 
  ๔.๑.๕ ผลกำรจ่ำยเงินกู้ให้แก่สมำชิก ในเดือน ก.ค.๖๒ 
   ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ในเดือน  

ก.ค.๖๒ สอ.บน.๕ จ ำกัด ไดจ้่ำยเงินกู้ให้แก่สมำชิก จ ำนวน ๕๔ รำย รวมเป็นเงิน ๑๓,๐๘๖,๐๕๐ บำท ดังนี้ 
   ๔.๑.๕.๑ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จ ำนวน ๓๔ รำย เป็นเงิน ๔๙๖,๓๐๐ บำท  
   ๔.๑.๕.๒ เงินกู้สำมัญ จ ำนวน ๒๐ รำย รวมเป็นเงิน ๑๒,๕๘๙,๗๕๐ บำท 

แยกเป็น 
    ๔.๑.๕.๒ (๑)  กู้ สำมัญ (ปกติ )  จ ำนวน ๑๕ รำย เป็นเงิ น 

๑๑,๒๑๙,๐๐๐ บำท 
    ๔.๑.๕.๒ (๒) กู้สำมัญ (หุ้นตัวเอง) จ ำนวน ๕ รำย เป็นเงิน 

๑,๓๗๐,๗๕๐ บำท 
   ที่ประชุม รับทรำบ 
  ๔.๑.๖ สถิติเงินเหลือจำกให้สมำชิกกู้ 
   ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ จำกกำร

จ่ำยเงินให้สมำชิกกู้แล้วเป็นรำยเดือนมียอดเงินคงเหลือ และได้รับมติที่ประชุมเห็นชอบแล้วให้น ำเงินเหลือ  
เพื่อคงไว้รักษำสภำพคล่องเริ่มจัดเก็บสถิติตั้งแต่ มิ.ย.๖๑ เป็นต้นมำ ส ำหรับเดือน มิ.ย.๖๒ มีเงินคงเหลือ 
๒,๐๘๗,๙๙๔.๔๑ บำท โดยเปิดบัญชีเงินฝำกไว้กับ ธ.ทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำประจวบคีรีขันธ์ 
รำยละเอียดดังข้อมูลน ำเสนอ 

   ที่ประชุม รับทรำบ 
  ๔.๑.๗ กำรใช้เงินทุนสำธำรณประโยชน์ เดือน ก.ค.๖๒ 
   ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ตำมระเบียบ 

สอ.บน.๕ จ ำกัด ว่ำด้วยกำรใช้ทุนเพื่อสำธำรณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๙ สรุปได้ว่ำ ให้จ่ำยได้ในกรณีเพื่อกำรศึกษำ 
เพื่อสำธำรณประโยชน์ทั่วไป เพื่อกำรกุศล และช่วยเหลือสมำชิก รำยละเอียดเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
ประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด มีอ ำนำจพิจำรณำสั่งจ่ำยได้ครั้งละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) 
หำกเกินกว่ำให้อยู่ในดุลยพินิจของที่ประชุม ตรวจสอบแล้วถูกต้องตำมรำยกำร 

   ๔.๑.๗.๑ ทุนยกมำ ๓๐ มิ.ย.๖๒ เป็นเงิน ๔๔๓,๕๔๕ บำท 
 

๔.๑.๗.๒ กำรพจิำรณำ... 
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   ๔.๑.๗.๒ กำรพิจำรณำใช้จ่ำยเงินทุนสำธำรณประโยชน์ เดือน ก.ค.๖๒ 
จ ำนวน ๒ รำยกำร รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐ บำท เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ดังนี ้

    ๔.๑.๗.๒ (๑) บริจำคเงินร่วมกำรกุศลทอดกฐินประจ ำปี ๖๒ 
ของส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บำท  

    ๔.๑.๗.๒ (๒) ค่ำพวงหรีด จ.ท.อธิวัฒน์  แก้วสนธยำ จ ำนวนเงิน 
๕๐๐ บำท  

   ๔.๑.๗.๓ ณ ๓๑ ก.ค.๖๒ คงเหลือเงินทุนสำธำรณประโยชน์ ยกไป 
๔๔๒,๐๔๕ บำท 

   ที่ประชุม รับทรำบ 
  ๔.๑.๘ กำรใช้เงินทุนสงเครำะห์ศพ 
   ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ 

สถำนภำพเงินทุนสงเครำะห์ศพ ดังนี้ 
   ๔.๑.๘.๑ ทุนยกมำ ๓๐ มิ.ย.๖๒ เป็นเงิน ๑,๐๑๐,๐๐๐ บำท 
   ๔.๑.๘.๒ จ่ำยสงเครำะห์ศพ ๑ รำย (สมำชิกเสียชีวิต จ.ท.อธิวัฒน์   

แก้วสนธยำ) รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บำท 
   ๔.๑.๘.๓ ณ ๓๑ ก.ค.๖๒ คงเหลือเงินทุนสงเครำะห์ศพ ยกไป ๙๘๐,๐๐๐ บำท 
   ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๔.๒ เรื่อง  ผลกำรตรวจสอบกิจกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  พ.อ.อ.หญิง รัตนำ  สีเหลือง ผู้ตรวจสอบกิจกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ประจ ำปี ๖๒ 

ช้ีแจงว่ำ ตำมที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ๖๑ เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๑ ได้เลือกตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของ  
สอ.บน.๕ จ ำกัด ประจ ำปี ๖๒ (สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒) และได้ตรวจสอบกิจกำรฯ ระหว่ำง ๑ – ๓๑ ก.ค.๖๒  
จึงขอเสนอผลกำรตรวจสอบโดยสรุป ดังนี ้

  ๔.๒.๑ สัญญำเงินกู้สำมัญ สัญญำผู้ค้ ำประกัน และเอกสำรกำรกู้เงิน มีกำรเขียน
เรียบร้อยถูกต้อง และเอกสำรประกอบกำรกู้ เงินถูกต้องครบถ้วน เช่น สลิปเงินเดือน ( งบหน้ำเงินเดือน
อิเล็กทรอนิกส์ ทอ.) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้ขอกู้ ผู้ค้ ำประกัน และคู่สมรสของผู้กู้กับผู้ค้ ำประกัน 

  ๔.๒.๒ มีกำรค ำนวณยอดเงินกู้ถูกต้อง ทั้งเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สำมัญ 
ปฏิบัติเป็นไปตำมระเบียบ สอ.บน.๕ จ ำกัด ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๙ สรุปได้ว่ำ เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินให้กู้ได้จ ำนวนครึ่งหนึ่งของเงินได้รำยเดือนแต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท, เงินกู้สำมัญไม่เกิน ๖๐ เท่ำ 
ของเงินได้รำยเดือนและไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท 

  ๔.๒.๓ กำรบันทึกบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน งบทดลองที่จัดท ำไว้ทุกสิ้นเดือน  
แต่ละบัญชีมียอดคงเหลือถูกต้อง ตรงตำมบัญชีแยกประเภทในสมุดรวมบัญชีทั่ วไป/ สมุดบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป 

  ๔.๒.๔ สอ.บน.๕ จ ำกัด ให้เงินกู้แก่สมำชิกประจ ำเดือน ก.ค.๖๒ แยกเป็น  
๒ ประเภท ดังนี้ 

   ๔.๒.๔.๑ เงินกู้สำมัญ จ ำนวน ๒๐ สัญญำ รวมเป็นเงิน ๑๒,๕๘๙,๗๕๐ บำท 
   ๔.๒.๔.๒ เงินกู้ เพื่ อ เหตุ ฉุก เ ฉิน จ ำนวน ๓๔ สัญญำ รวมเป็นเงิน 

๔๙๖,๓๐๐ บำท 
 

๔.๒.๕ กำรจ่ำยคืน... 
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  ๔.๒.๕ กำรจ่ำยคืนค่ำหุ้นให้แก่สมำชิกที่ลำออก ในเดือน ก.ค.๖๒ มีสมำชิกลำออก
จ ำนวน ๑ คน คือ นำงอุไรวรรณ  เฉลิมเกียรตินุกูล จ่ำยคืนทุนเรือนหุ้น จ ำนวน ๑๐๓,๐๐๐ บำท ไม่มีหนี้ค้ำง
ช ำระและไม่ติดภำระกำรค้ ำประกันเงินกู้ โดยมีหลักฐำนเอกสำรประกอบกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้นครบถ้วน ถูกต้อง
ตรงตำมบัญชี 

  ๔.๒.๖ ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ ไม่มี 
  ที่ประชุม รับทรำบ  

๕. เรื่อง  เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
 ๕.๑ เรื่อง  กำรรับสมำชิกเข้ำใหม่  
  ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ตำมข้อบังคับ 

ข้อ ๓๒ สรุปได้ว่ำ ก ำหนดให้สมำชิกต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เป็นบุคคล
ธรรมดำและบรรลุนิติภำวะ เป็นข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจ ำสังกัด บน.๕ เป็น จนท.ของสหกรณ์ หรือ 
พนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงสังกัด บน.๕ เป็นผู้มีควำมประพฤติและนิสัยดีงำม มิได้เป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์
ที่มีวัตถุประสงค์ในกำรให้กู้ยืมเงิน และข้อบังคับข้อ ๗๙ (๑) สรุปได้ว่ำ คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด  
มีอ ำนำจพิจำรณำรับสมำชิกได้ ตลอดจนดูแลให้ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและ
ค ำสั่งของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตำมระเบียบ สอ.บน.๕ จ ำกัด ว่ำด้วยหุ้น พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔ สมำชิก 
ทุกคนต้องส่งค่ำหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้ำเป็นสมำชิกเป็นรำยเดือนตำมเกณฑ์ของเงินได้รำยเดือนของสมำชิก  
และต้องถือหุ้นรำยเดือนไม่น้อยกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 

  ในเดือน ส.ค.๖๒ มีผู้ขอสมัครเข้ำเป็นสมำชิก สอ.บน.๕ จ ำกัด เข้ำใหม่ ๒ คน 
ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วถูกต้องซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับที่ก ำหนดไว้ ดังนี้ 

  ๕.๑.๑ ร.ท.ธีรวัฒน์  จุฬำมณี อำยุ ๒๖ ปี สังกัด ฝูง.๕๐๑ บน.๕ ส่งหุ้นรำยเดือน 
๓,๐๐๐ บำท 

  ๕.๑.๒ พ.อ.อ.ธฌำภัทร  ชยำนุสรณ์รัตนกุล อำยุ ๓๓ ปี สังกัด ผนบ.บน.๕ ส่งหุ้น
รำยเดือน ๗๐๐ บำท 

  ทุนเรือนหุ้นเพิ่มข้ึนเดือนละ ๓,๗๐๐ บำท 
  มติ  ที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๕.๒ เรื่อง  อนุมัติเงินกู้สำมัญ 
  ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ตำมระเบียบ สอ.บน.๕ 

จ ำกัด ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๙ สรุปได้ว่ำ เงินกู้สำมัญ สอ.บน.๕ จ ำกัด ให้เงินกู้ได้เฉพำะ
แก่สมำชิกเท่ำนั้น ผู้ประสงค์ขอกู้เงินต้องเสนอค ำขอกู้ตำมแบบที่ก ำหนดไว้ และปฏิบัติให้ถูกต้องภำยใน
ขอบเขตตำมระเบียบ ฯ ที่ก ำหนด 

  ๕.๒.๑ เมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๒ สอ.บน.๕ จ ำกัด มีเงินฝำกธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด 
(มหำชน) สำขำประจวบคีรีขันธ์ และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) สำขำ  
ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสิ้น ๙,๕๐๔,๔๖๗.๒๕ บำท และมีรำยกำรขอกันเงินก่อนพิจำรณำเงินกู้สำมัญ ดังนี้ 

   ๕.๒.๑.๑ กันสภำพคล่องของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑ ของเงิน
รับฝำก คิดเป็นเงิน ๑,๑๙๗,๗๖๖.๐๘ บำท 

   ๕.๒.๑.๒ กันไว้จ่ำยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท 
 

รวมยอด... 
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   รวมยอดเงินที่ขอกันไว้ เป็นเงิน ๑,๗๙๗,๗๖๖.๐๘ บำท คงเหลือ 
เพื่อพิจำรณำจ่ำยเงินกู้สำมัญ เป็นเงิน ๗,๗๐๖,๗๐๑.๑๗ บำท 

   มต ิ ที่ประชุม เห็นชอบ 
  ๕.๒.๒ สมำชิกได้เสนอค ำขอกู้เงินประเภทเงินกู้สำมัญ (ปกติ) จ ำนวน ๑๔ รำย 

วงเงินกู้ ๑๑,๗๔๓,๖๐๐ บำท จ่ำยจริง ๕,๗๒๔,๘๓๕ บำท ดังนี้ 
   ๕.๒.๒.๑ พ.อ.อ.จีรศักดิ์  ภู่ทอง ขอกู้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๒ พ.อ.อ.คณิสรณ์  จันทร์เกษม ขอกู้ ๑,๓๙๘,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๓ พ.อ.อ.สิทธิพงษ์  เจริญขันธ์ ขอกู้ ๖๕๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๔ พ.อ.อ.กฤษฎำ  กลิ่นสมหวัง ขอกู้ ๗๐๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๕ จ.อ.อินทัช  เนตรน้อย ขอกู้ ๖๐๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๖ จ.อ.อดิศักดิ์  ยนตรี ขอกู้ ๗๙๗,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๗ ร.ท.ณัฐวรรธน์  ก ำแน่น ขอกู้ ๒๕๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๘ จ.ท.เอกพจน์  ศรีชุม ขอกู้ ๖๐๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๙ น.ท.หญิง ประภำ  ยิ่งสกุล ขอกู้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๑๐ จ.ท.พลศักดิ์  สังคะโลก ขอกู้ ๓๕๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๑๑ จ.อ.พิพัทธ์  พุกผล ขอกู้ ๗๙๘,๖๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๑๒ ร.ท.อดิศักดิ์  กุลจิตติจรรยำ ขอกู้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๑๓ จ.ต.หญิง สโรชำ  เกำะเกตุ ขอกู้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๑๔ พ.อ.อ.ฤทัต  ช่วงไชยยะ ขอกู้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท 
   จำกกำรวินิจฉัยแล้วเห็นชอบทั้ง ๑๔ รำย (ไม่มีผู้อำยุ ๕๐ ปีข้ึนไป ตำมที่

ก ำหนดให้ผ่ำนกำรพิจำรณำก่อนเพื่อลดควำมเสี่ยง) และในครั้งนี้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของมติ คณก.
ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ให้มีเงินรำยได้คงเหลืออย่ำงต่ ำร้อยละ ๒๕ ของรำยได้รำยเดือน  

   มต ิ ที่ประชุม อนุมัติให้สมำชิกกู้สำมัญ (ปกติ) ได้ทั้ง ๑๔ รำย   
  ๕.๒.๓ สมำชิกเสนอค ำขอกู้เงินประเภทเงินกู้สำมัญ (พิเศษ) รวม ๒ รำย  
   จำกข้อหำรือและกำรพิจำรณำในที่ประชุม ทั้งสองรำยขำดคุณสมบัติไม่ผ่ำน

ตำมหลักเกณฑ์ของมติ คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ให้มีเงินรำยได้คงเหลืออย่ำงต่ ำร้อยละ ๒๕ ของรำยได้
รำยเดือนหลังจำกหักหนี้สินเดิมที่สมำชิกมีต่อ สอ.บน.๕ จ ำกัด สรุปได้ ดังนี้ 

   ๕.๒.๓.๑ จ.ท.ชัยชนะ  ชูจันทร์ ขอกู้ ๗๘๐,๐๐๐ บำท มีหนี้หลังจำกหัก
ช ำระแล้วรับจริงเป็นเงิน ๔๖,๓๘๓ บำท ได้รับควำมเดือดร้อนต้องกำรน ำเงินไปช่วยพ่อตำ ซึ่งขับรถยนต์
ประสบอุบัติเหตุถูกชนที่บริเวณสี่แยก อ.ปรำณบุรี เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยซ่อมรถยนต์ที่ได้รับควำมเสียหำย จ ำนวน
ประมำณ ๓๗,๐๐๐ บำท ตรวจสอบแล้วเป็นควำมจริง และได้ผ่ำนกำรพิจำรณำแล้วจำก คณก.พิจำรณำเงินกู้ 
สอ.บน.๕ จ ำกัด โดยจะรับเป็นภำระน ำเงินไปช ำระให้แก่เจ้ำหนี้โดยตรง 

    มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้ จ.ท.ชัยชนะ ฯ ได้รับเงินกู้สำมัญ 
(พิเศษ) ในวงเงินที่ยื่นขอกู้ไว้ ด้วยคะแนน ๙ เสียง (ไม่นับประธำน) ถือว่ำผ่ำนควำมเห็นชอบ 

   ๕.๒.๓.๒ พ.อ.อ.สมชำย  บุญสงค์ ขอกู้ ๕๐๐,๐๐๐ บำท มีหนี้หลังจำกหกั
ช ำระแล้วรับจริงเป็นเงิน ๑๗๘,๖๑๓ บำท กับเพิ่มเติมไม่ผ่ำนเงื่อนไขโดยผ่อนช ำระค่ำงวดยังไม่ครบจ ำนวน
ตำมที่ก ำหนดไว้ ๑๙ งวด (ปัจจุบันส่งมำแล้วรวมครั้งนี้ได้ ๑๒ งวด) ได้รับควำมเดือดร้อนเป็นหนี้เงินกู้นอก 
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ระบบเป็นเงินประมำณ ๑๓๐,๐๐๐ บำท กับกู้ยืมเงินรำยบุคคลเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน และมีหนี้ค่ำเช่ำบ้ำน 
ที่ยังค้ำงสะสมซึ่งจะต้องจ่ำยอีกประมำณ จ ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บำท และได้แจ้งรำยช่ือไว้แล้วที่ ผสก.บน.๕  
ไว้เป็นข้อมูลหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อพิจำรณำช่วยเหลือตำมนโยบำยของ ผบช.ในกำรแก้ไขปัญหำ
ให้แก่ผู้เป็นหนี้นอกระบบ ในเบื้องต้น คณก.พิจำรณำเงินกู้ สอ.บน.๕ จ ำกัด ได้ตรวจสอบแล้วเป็นควำมจริงและ
เช่ือถือได ้โดยจะรับเป็นภำระน ำเงินไปช ำระให้แก่เจ้ำหนี้โดยตรง 

     มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้ พ.อ.อ.สมชำย ฯ ได้รับเงินกู้สำมัญ 
(พิเศษ) ในวงเงินที่ยื่นขอกู้ไว้ด้วยคะแนน ๙ เสียง (ไม่นับประธำน) ถือว่ำผ่ำนควำมเห็นชอบ 

 ๕.๓ เรื่อง  กำรพิจำรณำเงินเหลือจำกกำรให้สมำชิกกู้ 
  ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ หลังจำกกำร

พิจำรณำจ่ำยเงินกู้สำมัญ (ปกติ)  ๑๔ รำย กับเงินกู้ สำมัญ (พิ เศษ)  ๒ รำย มี เ งินคงเหลือทั้ งสิ้ น 
๑,๗๕๗,๙๙๐.๑๗ บำท จึงขอให้พิจำรณำน ำเงินคงเหลือฝำกไว้กับ ธ.ทหำรไทย จ ำกัด สำขำประจวบคีรีขันธ์ 
เพื่อคงไว้รักษำสภำพคล่องของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ต่อไป 

  มติ  ที่ประชุม เห็นชอบ  
 ๕.๔ เรื่อง  พิจำรณำเปิดให้รับฝำกออมทรัพย์พิเศษเป็นกรณีพิเศษ 
  ในข้อหำรือว่ำ ตำมมติที่ประชุม คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ครั้งที่ ๑๑/๖๑ 

เมื่อ ๘ พ.ย.๖๑ ให้ สอ.บน.๕ จ ำกัด ปิดรับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ และยังคงให้เปิดรับฝำกเงินออมทรัพย์ทั่วไป 
เริ่มตั้งแต่ ๙ พ.ย.๖๑ เป็นต้นมำน้ัน  

  ประธำน แจ้งว่ำ จำกกำรบริหำรงำนในกำรจัดสวัสดิกำรภำยใน บน.๕ มีรำยได้ส่วนหนึ่ง
จำกหน่วยฝึกกสิกรรม บน.๕ ปัจจุบันเงินส่วนน้ี (ประมำณ ๔๖๗,๐๐๐ บำท) ซึ่งได้ฝำกไว้ในบัญชีเงินกองทุน
สวัสดิกำร บน.๕ และไม่ได้น ำออกไปใช้ในกิจกำรใด ๆ โดยมีแนวคิดจะท ำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม กับชอ
หำรือที่ประชุม เพื่อพิจำรณำรับฝำกออมทรัพย์พิเศษเป็นกรณีพิเศษ ในวงเงินรับฝำกไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท 
โดยให้เงินต้นยังคงอยู่ตลอดไป รวมถึงในบัญชีเงินทุนกำรศึกษำ บน.๕ มีเงินคงเหลือ ๕,๓๗๐ บำท จะขอน ำฝำก
เพิ่มเติมอีก เพื่อท ำให้เกิดดอกผลของดอกเบี้ยเงินฝำกไว้เป็นทุนกำรศึกษำบุตรของ ขรก.บน.๕ ในทุก ๆ ปี 

  น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์ รองประธำนกรรมกำร (๓) ขอช้ีแจงเพิ่มเติมว่ำ ตำมที่ชมรม
แม่บ้ำน ทอ.บน.๕ มีเงินทุนใช้จ่ำยของชมรมฯ ซึ่งเคยน ำฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษไว้กับ สอ.บน.๕ จ ำกัด และได้
ถอนเงินน ำไปใช้จ่ำยจัดกิจกรรมภำยในงำนสดุดีวีรชน ๘ ธ.ค.๘๔ ประจ ำปี ๖๑ ที่ผ่ำนมำ มียอดเงินคงเหลือ 
จึงขอให้พิจำรณำรับฝำกฯ กลับคืนตำมยอดเงินในส่วนที่ได้ถอนออกไป จ ำนวนประมำณ ๖๐,๐๐๐ บำท 

  มติ  ที่ประชุม เห็นชอบตำมที่เสนอ ด้วยคะแนน ๑๐ เสียง (ไม่นับประธำน) ถือว่ำ
ผ่ำนควำมเห็นชอบ 

๖. เรื่อง  ข้อเสนอแนะของ จนท.ส่งเสริมสหกรณ์ หน.ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์
ประจวบคีรีขันธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ไม่มี 

๗. เรื่องอื่น ๆ 
 ๗.๑ เรื่อง  สรุปสำระส ำคัญจำกกำรเข้ำร่วมสัมมนำสหกรณ์ของ นขต.ทอ.  
  ร.ท.ภูเมศวร์  เมืองแก้ว ที่ปรึกษำ สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ตำมที่เป็นผู้แทน สอ.

บน.๕ จ ำกัด เข้ำร่วมสัมมนำสหกรณ์ของ นขต.ทอ.เมื่อ ๑๙ ก.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ทอ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ  
 

สอ.บน.๕ จ ำกัด ... 
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สอ.บน.๕ จ ำกัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรยกร่ำงกฎกระทรวง เพื่อใช้เป็นกฎหมำยบังคับให้ถือปฏิบัติตำม โดยมี
สำระส ำคัญสรุปได้ ดังนี้  

  ๗.๑.๑ กำรเลือกตั้ง คณก.สอ.บน.๕ จ ำกัด จะต้องมีคณะกรรมกำร ๑ คน ที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถหรือควำมเช่ียวชำญเกี่ยวกับด้ำนกำรเงิน หรือกำรบัญชีร่วมเป็นกรรมกำรด้วย และอยู่ได้
ตำมวำระจนครบก ำหนดไม่เกิน ๒ ปี  

  ๗.๑.๒ กำรยื่นกู้เงิน เมื่อสมัครเป็นสมำชิกเข้ำใหม่แล้วก ำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน 
จึงสำมำรถให้ยื่นกู้เงินได้ หลังจำกที่กู้เงินจำกสหกรณ์แล้วเงินเดือนรำยได้คงเหลืออย่ำงต่ ำ จะต้องไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๓๐ โดยจะก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติและรำยละเอียดให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป 

  แนวโน้วอำจจะยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมเพื่อปรับปรุงใหม่ รวมถึงแก้ไขระเบียบปฏิบัติ
ต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงเมื่อเริ่มน ำมำใช้งำนจริง ทั้งนี้ ขอให้พิจำรณำแต่งตั้งคณะท ำงำนโดยมี 
ที่ปรึกษำ สอ.บน.๕ จ ำกัด เป็นแกนหลักในกำรด ำเนินกำรต่อไป 

  ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๗.๒ เรื่อง  สมำชิก สอ.บน.๕ จ ำกัด เป็นหนี้เงินกู้ ก.ย.ศ. 
  ร.ท.ภูเมศวร์  เมืองแก้ว ที่ปรึกษำ สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ตำมที่รัฐบำลได้ประกำศใช้ 

พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมำตรำ ๕๑ ของ พ.ร.บ.ดังกล่ำว ได้ก ำหนดให้หน่วยงำน
ต้นสังกัดของผู้กู้ยืมเงินจำกกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ หรือ ก.ย.ศ.หักเงินเดือนของผู้กู้ส่งใช้หนี้ให้กับ ก.ย.ศ. 
โดยให้หักส่งใช้หนี้ให้กับ ก.ย.ศ.เป็นล ำดับแรกถัดจำกหนี้ภำษีอำกร ซึ่งเป็นกำรก ำหนดหลักกำรปฏิบัติไว้เช่นเดียวกับ 
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ มำตรำ ๔๒/๑ วรรคสำม แต่เนื่องจำกขณะนี้ยังไม่ปรำกฏแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจน
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดปัญหำในกำรหักเงินเดือนของสมำชิก สอ.บน.๕ จ ำกัด เพื่อส่งใช้หนี้เงินกู้ให้กับ 
สอ.บน.๕ จ ำกัด ในอนำคต ในกรณีที่มีสมำชิก สอ.บน.๕ จ ำกัด ยื่นขอกู้ ให้ฝ่ำยจัดกำรตรวจสอบข้อมูลกับ ผกง.บน.๕ 
หรือ กง.ทอ.ก่อนทุกครั้งว่ำ สมำชิกคนนั้นรวมทั้งผู้ค้ ำประกันเป็นหนี้เงินกู้ ก.ย.ศ.อยู่ด้วยหรือไม่ แล้วให้น ำข้อมูล
ดังกล่ำวเสนอต่อที่ประชุม คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด พิจำรณำประกอบกำรตัดสินใจว่ำ ควรอนุมัติให้กู้หรือไม่ 

  ผู้รับผิดชอบ จนท.ผู้เกี่ยวข้อง และที่ประชุม รับทรำบ 
 ๗.๓ เรื่อง  สมำชิก สอ.บน.๕ จ ำกัด ถูกด ำเนินคดีล้มละลำย 
  ร.ท.ภูเมศวร์  เมืองแก้ว ที่ปรึกษำ สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ตำม พ.ร.บ.ล้มละลำย  

พ.ศ.๒๔๘๓ มำตรำ ๒๒ ก ำหนดไว้ว่ำ เมื่อศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ให้เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียง 
ผู้เดียว มีอ ำนำจจัดกำรและจ ำหน่ำยทรัพย์สินของลูกหนี้ และมำตรำ ๒๔ เมื่อศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว 
ห้ำมมิให้ลูกหนี้กระท ำกำรใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจกำรของตน ดังนี้ หำกลูกหนี้ฝ่ำฝืนมำตรำดังกล่ำว โดยไป
ท ำนิติกรรมสัญญำต่ำง ๆ เช่น กู้ยืมเงินย่อมท ำให้นิติกรรมกำรกู้ดังกล่ำวตกเป็นโมฆะ ดังนั้น เพื่อให้กำรพิจำรณำ
อนุมัติเงินกู้ของ คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด มีควำมรอบคอบและเป็นไปตำมกฎหมำย หำกปรำกฏว่ำสมำชิก 
สอ.บน.๕ จ ำกัด คนใดถูกด ำเนินคดีล้มละลำยอยู่ และมำย่ืนกู้เงินกับ สอ.บน.๕ จ ำกัด ในเบื้องต้นให้ฝ่ำยจัดกำร
ตรวจสอบสถำนภำพตำมกฎหมำยของสมำชิกคนนั้น รวมทั้งผู้ค้ ำประกันก่อนว่ำ ถูกด ำเนินคดีล้มละลำยอยู่หรือไม่ 
แล้วให้น ำข้อมูลที่ได้น ำเสนอต่อที่ประชุม คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด พิจำรณำประกอบกำรตัดสินใจกำร
อนุมัติเงินกู้ทุกครั้ง ทั้งนี้ สำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้จำกเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม หรือตำม
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยให้ประสำนขอข้อมูลกำรปฏิบัติกับ สอ.บก.ทอ.จ ำกัด 

  ผู้รับผิดชอบ จนท.ผู้เกี่ยวข้อง และที่ประชุม รับทรำบ 
เลิกประชุมเวลำ ๑๐๔๕ 
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