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

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
เมื่อวันพฤหสับดทีี่ ๕ กันยำยน ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมกองบงัคับกำร กองบิน ๕ 

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

ผู้ไม่มำประชุม    
๑. น.อ.วิสันต์  พจน์บรรดิษฐ์ รองประธำนกรรมกำร (๑) ติดรำชกำร  
๒. น.อ.วุฒิพล  อะเมกอง รองประธำนกรรมกำร (๒) ติดรำชกำร 
๓. น.ท.ธ ำรง  สุนทรวงษ์ กรรมกำร ลำป่วย 

เจ้ำหน้ำที่แถลงและช้ีแจงตำมระเบียบวำระ 
๑. น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด 
๒. ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน   จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด 
๓. 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 ๐๙๓๐ 

๑. เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
 ๑.๑ เรื่อง  ขอขอบคุณ 
  ประธำน ขอขอบคุณ คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด และ จนท.ผู้เกี่ยวข้องทุกคน 

ได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็นตำมหน้ำที่ ให้กำรจัดประชุมครั้งนีเ้ป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และในครั้งนีถื้อเป็นโอกำส
สุดท้ำยในกำรท ำหน้ำที่ประธำนกำรประชุม ก่อนที่จะย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งใหม่ตำมวำระ และขอให้เลขำนุกำร
ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป 

  เลขำนุกำร และที่ประชุม รับทรำบ 
๑.๒ เรื่อง  แนวทำง... 
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 ๑.๒ เรื่อง  แนวทำงบริหำรงำนในภำพรวมของ สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  ประธำน แจ้งว่ำ จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ มีผลก ำไรส่วนใหญ่เกิดจำกดอกเบี้ยเงินกู้

ของสมำชิก ในแนวทำงปฏิบัตเิพื่อต้องกำรคืนก ำไรให้กับสมำชิกทุกคน ที่จะช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนของสมำชิก
เป็นส ำคัญ จึงขอฝำกให้คณะกรรมกำรทุกคนถือเป็นแนวทำงด ำเนินกำรในส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สมำชิก ณ ปัจจุบัน มีจ ำนวน ๘๕๒ คน และได้รับควำมเดือดร้อนเป็นหนี้เงินกู้มำกถึง ๖๓๑ คน ในด้ำนกำรเงิน
จะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตำมระเบียบ และเป็นไปแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนด โดยเฉพำะสิทธ์ิของสมำชิกในกำรยื่น
ขอกู้เงินประเภทต่ำง ๆ  จะต้องกระท ำกำรด้วยควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ และสุจริตต่อหน้ำที่ทั้งด้ำนกำรจัดท ำบัญชี 
กับกำรตรวจสอบด้วยควำมละเอียดรอบคอบในกำรรับ-จ่ำยเงิน เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดจะด้วยเจตนำหรือไม่ก็ตำม 
กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ สำมำรถปรับเปลี่ยนได้เพื่อควำมเหมำะสมและสอดคล้องตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

  ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๑.๓ เรื่อง  กำรปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
  ประธำน แจ้งและสั่งกำรว่ำ ระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ที่มี

ใช้งำนอยู่ซึ่งจ ำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัย ขอให้ จนท.ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง
และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์แนวทำงปฏิบัติ เพื่อให้ใช้งำนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมและเป็นปัจจุบัน 

  ผู้รับผิดชอบ จนท.ผู้เกี่ยวข้องและที่ประชุม รับทรำบ 
 ๑.๔ เรื่อง  เน้นย้ ำกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบ 
  ประธำน แจ้งว่ำ ขอย้ ำเตือนในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบของทุกคน 

จะต้องเป็นไปด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยเฉพำะในกำรจัดสรรก ำไร
สุทธิเฉลี่ยคืนแก่สมำชิกให้ได้รับประโยชน์มำกที่สุดและเป็นไปอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของกำรบริหำรกิจกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด อย่ำงแท้จริง 

  ที่ประชุม รับทรำบ   
 ๑.๕ เรื่อง  กำรส่งข้อมูลสรุปโดยย่อส ำหรับ ผบช.ควรจะได้รับทรำบในเบื้องต้น 
  ประธำน แจ้งและสั่งกำรว่ำ ให้ฝ่ำยจัดกำรจัดท ำสรุปโดยย่อเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน

ของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ในสิ่งส ำคัญเพื่อเป็นข้อมูลช้ีแจงให้ ผบ.บน.๕ คนใหม่ควรจะได้รับทรำบในเบื้องต้น โดยส่ง
ข้อมูลให้ สน.ผบ.บน.๕ ภำยใน ๒๐ ก.ย.๖๒ 

  ผู้รับผิดชอบ จนท.ผู้เกี่ยวข้องและที่ประชุม รับทรำบ 

๒. เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุม คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด  (ชุดที่ ๓๗) ครั้งที่ ๘/๖๒ 
เมื่อ ๖ ส.ค.๖๒ 

 พ.อ.อ.หญิง รัตนำ  สีเหลือง ผู้ตรวจสอบกิจกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ประจ ำปี ๖๒ ขอแก้ไข
ในหน้ำ ๕ ข้อ ๔.๒.๒ ข้อควำมในบรรทัดที่ ๓ ควำมเดิมว่ำ “เพื่อเหตุฉุกเฉินให้กู้ได้จ ำนวนครึ่งหนึ่งของเงินได้
รำยเดือน...” แก้ไขใหม่เป็นควำมว่ำ “เพื่อเหตุฉุกเฉินให้กู้ได้จ ำนวนหนึ่งเท่ำของเงินได้รำยเดือน...” นอกนั้นคงเดิม  

 มต ิ ที่ประชุม ให้แก้ไขและรับรองรำยงำนกำรประชุม คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด 
(ชุดที่ ๓๗)  ครั้งที่ ๘/๖๒ เมื่อ ๖ ส.ค.๖๒ 

๓. เรื่อง  กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมรำยงำนกำรประชุม ฯ ครั้งที่ ๘/๖๒ เมื่อ ๖ ส.ค.๖๒ 
 ๓.๑ เรื่อง  กำรพิจำรณำปรบัอัตรำดอกเบี้ยเงนิกู้ให้ลดลงจำกเดิม (ร้อยละ ๗.๐๐ บำท ต่อปี) 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ณ ปัจจุบัน สอ.บน.๕ 

จ ำกัด ซึ่งเดิมไดใ้ห้เงินกู้แก่สมำชิกโดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรำร้อยละ ๗.๐๐ บำท (ต่อปี)  
  จำกกำรทบทวนข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหนทำงเลือก ในกำรพิจำรณำควำม 

 
เหมำะสม... 
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เหมำะสมเพื่อปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ของสมำชิก สอ.บน.๕ จ ำกัด โดยต้องค ำนึงถึงปัจจัย องค์ประกอบ
สภำพแวดล้อม ผลกระทบในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกับควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน ซึ่งก ำไรส่วนใหญ่ได้จำก
ดอกเบี้ยเงินกู้ของสมำชิก และเป็นไปตำมข้อเสนอของสมำชิกในที่ประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี ๖๑ เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๑ 
ข้อมูลน ำเสนอสรุปได้ ดังนี ้

  ๓.๑.๑ หนทำงเลือกที่ ๑ ที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนน ๔ เสียง (ไม่นับประธำน) 
ถือเป็นเสียงข้ำงน้อย 

พิจำรณำอัตรำดอกเบี้ย ปี ๖๓ ร้อยละ ๖.๕๐ บำท (ต่อปี) 
ประเภททุน จ ำนวนเงนิ/บำท อัตรำต้นทุน/บำท รำยได/้บำท ก ำไร/บำท 

หุ้น ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕.๕๐ ๑๑,๕๕๐,๐๐๐ ๖.๕๐ ๑๓,๖๕๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ 
เงินฝำกพเิศษ ๑๐๙,๐๐๐,๐๐๐ ๓.๗๐ ๔,๐๓๓,๐๐๐ ๖.๕๐ ๗,๐๘๕,๐๐๐ ๓,๐๕๒,๐๐๐ 
เงินฝำกออมทรัพย ์ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒.๕๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๖.๕๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ 
เงินกู้ยืม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓.๗๐ ๑,๑๑๐,๐๐๐ ๖.๕๐ ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ 
ทุนส ำรอง ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐.๐๐ ๐ ๖.๕๐ ๑,๓๖๕,๐๐๐ ๑,๓๖๕,๐๐๐ 
ทุนอื่น ๆ  ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐.๐๐ ๐ ๖.๕๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ 
รวม ๓๙๓,๐๐๐,๐๐๐  ๑๗,๑๙๓,๐๐๐  ๒๕,๕๔๕,๐๐๐ ๘,๓๕๒,๐๐๐ 

รวมก ำไรทัง้ป ี ๑๙,๙๐๒,๐๐๐ 
จัดสรรปันผล ๕.๕๐ ๑๑,๕๕๐,๐๐๐ 

จัดสรรตำมข้อบังคับและระเบียบ ๖,๙๕๒,๐๐๐ 
ค่ำด ำเนินกำร ๑,๔๐๐,๐๐๐ 

  ๓.๑.๒ หนทำงเลือกที่ ๒ หำกท ำรำยได้เกินกว่ำที่ประมำณกำรไว้ทั้งปี ก็สำมำรถ
น ำมำจัดสรรเฉลี่ยคืน ซึ่งจะเป็นผลดีคืนก ำไรให้แก่สมำชิกได้อีกตำมหลักกำรที่ก ำหนดให้เหมำะสมต่อไป และที่ประชุม
เห็นชอบด้วยคะแนน ๗ เสียง (ไม่นับประธำน) ถือเป็นเสียงข้ำงมำก 

พิจำรณำอัตรำดอกเบี้ย ปี ๖๓ ร้อยละ ๖.๗๐ บำท (ต่อปี) 
ประเภททุน จ ำนวนเงนิ/บำท อัตรำต้นทุน/บำท รำยได/้บำท ก ำไร/บำท 

หุ้น ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕.๗๐ ๑๑,๙๗๐,๐๐๐ ๖.๗๐ ๑๔,๐๗๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ 
เงินฝำกพเิศษ ๑๐๙,๐๐๐,๐๐๐ ๓.๗๐ ๔,๐๓๓,๐๐๐ ๖.๗๐ ๗,๓๐๓,๐๐๐ ๓,๒๗๐,๐๐๐ 
เงินฝำกออมทรัพย ์ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒.๕๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๖.๗๐ ๑,๓๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ 
เงินกู้ยืม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓.๗๐ ๑,๑๑๐,๐๐๐ ๖.๗๐ ๒,๐๑๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 
ทุนส ำรอง ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐.๐๐ ๐ ๖.๗๐ ๑,๔๐๗,๐๐๐ ๑,๔๐๗,๐๐๐ 
ทุนอื่น ๆ  ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐.๐๐ ๐ ๖.๗๐ ๒๐๑,๐๐๐ ๒๐๑,๐๐๐ 
รวม ๓๙๓,๐๐๐,๐๐๐  ๑๗,๖๑๓,๐๐๐  ๒๖,๓๓๑,๐๐๐ ๘,๗๑๘,๐๐๐ 

รวมก ำไรทัง้ป ี ๒๐,๖๘๘,๐๐๐ 
จัดสรรปันผล ๕.๗๐ ๑๑,๙๗๐,๐๐๐ 

จัดสรรตำมข้อบังคับและระเบียบ ๗,๓๑๘,๐๐๐ 
ค่ำด ำเนินกำร ๑,๔๐๐,๐๐๐ 

   มติ  ที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงข้ำงมำกในหนทำงเลือกที่ ๒ ให้ สอ.บน.๕ จ ำกัด 
ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สำมัญในอัตรำร้อยละ ๖.๗๐ บำท (ต่อปี) ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๒ เป็นต้นไป โดยด ำเนินกำร
ส่วนเกี่ยวข้องในกำรปรับแก้ไขระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องตำม และออกประกำศแจ้งให้ทรำบทั่วกัน 

๓.๒ เรื่อง  กำรใหส้ิทธ์ิ... 
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 ๓.๒ เรื่อง  กำรให้สิทธ์ิเพิ่มวงเงินกู้สำมัญของสมำชิก พรก.และ ลจ.สังกัด บน.๕ 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ตำมระเบียบ สอ.บน.๕ 

จ ำกัด ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกำศ 
ณ วันที่ ๖ มิ.ย.๖๑ หมวด ๓ เกี่ยวกับเงินกู้สำมัญ ข้อ ๑๘ (๕) ก ำหนดให้ จนท.ของสหกรณ์ หรือ พรก.มีสิทธ์ิกู้
สำมัญ โดยมีรำยละเอียดดังข้อมูลน ำเสนอสรุปข้อหำรือได้ ดังนี้ 

  ๓.๒.๑ แนวทำงกำรพิจำรณำจำกเดิมทีเ่คยก ำหนด “ให้เงินกู้สำมัญในวงเงินไม่เกิน
สองเท่ำของทุนเรือนหุ้น วงเงินกู้ต้องไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บำท” ขอปรับเปลี่ยนใหม่เป็น “ให้เงินกู้สำมัญใน
วงเงินไม่เกินสิบห้ำเท่ำของเงินเดือน วงเงินกู้ต้องไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท” ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงกำรคิด
ค ำนวณใช้เกณฑ์เฉลี่ยเงินเดือน ๑๓,๐๐๐ บำท ของอัตรำเงินเดือนสมำชิกส่วนใหญ่ที่ได้รับ เพื่อให้ได้จ ำนวน
วงเงินกู้สงูสุดที่มีควำมเป็นไปได้ และสอดคล้องกับควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระคืนรำยเดือน 

  ๓.๒.๒ ระยะเวลำช ำระคืนหนี้เงินกู้สำมัญให้เสร็จสิ้นเป็นงวดรำยเดือน ซึ่งเสนอ
แนวทำงป้องกันเพื่อลดควำมเสี่ยงที่ไม่เป็นภำระต่อ สอ.บน.๕ จ ำกัด เนื่องจำก พรก.ที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ 
ต้องท ำสัญญำจ้ำงงำนไว้กับทำงรำชกำรในแต่ละครั้งจะมีระยะเวลำ ๔ ปี โดยยังคงให้ระยะเวลำช ำระคืนไม่เกิน 
๔๘ งวด (เช่นเดิม) แต่ทั้งนี้ให้ถือตำมอำยุสัญญำจ้ำงงำนคงเหลือ และจะต้องสอดคล้องกันในกำรผ่อนช ำระคืน 
ให้เสร็จสิ้นตำมอำยุสญัญำจำ้งงำนที่จัดท ำไว้ ส ำหรับกำรค้ ำประกันเช่นเดิมโดยมีบุคคลค้ ำประกันไม่น้อยกว่ำ ๒ คน 
(ต้องมีสมำชิกที่เป็น ขรก.หรือ ลจ.ค้ ำประกันด้วยอย่ำงน้อย ๑ คน) 
   มต ิที่ประชุมเห็นชอบตำมข้อหำรือด้วยคะแนน ๑๐ เสียง (ไม่นับประธำน) ให้สมำชิก 
จนท.ของสหกรณ์ หรือ พรก.มีสิทธ์ิกู้สำมัญในวงเงินไม่เกิน ๑๕ เท่ำของเงินเดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 
๓๐๐,๐๐๐ บำท ระยะเวลำช ำระคืนไม่เกิน ๔๘ งวด และไม่เกินระยะเวลำสัญญำจ้ำงงำนที่คงเหลือ ส ำหรับ
หลักเกณฑ์อื่นและจ ำนวนบุคคลที่ค้ ำประกนัให้เปน็ไปตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้แล้ว โดยปรับแก้ไขระเบยีบเพิ่มเตมิ
ให้สอดคล้องตำม ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๒ เป็นต้นไป 

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 เมื่อ

เดือน ก.ค.๖๒ มีสมำชิกจ ำนวน ๘๕๒ คน ระหว่ำงเดือน ส.ค.๖๒  
   ๔.๑.๑.๑  รับสมำชิกเข้ำใหม่ ๒ คน (ตำมมติเห็นชอบในที่ประชุม คณก.

ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ครั้งที่ ๘/๖๒ เมื่อ ๖ ส.ค.๖๒)  
   ๔.๑.๑.๒ ออกจำกสหกรณ์ ๒ คน (ประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ได้

อนุมัติให้สมำชิกลำออก ๑ คน ตำมที่สมำชิกแจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึ่งพ้นภำระจำกผู้ค้ ำประกันแล้วไม่มีหนี้
คงเหลือ และพ้นสภำพกรณีเสียชีวิต ๑ คน ตำมข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ 
ข้อ ๔๐ (๑) ก ำหนดว่ำ สมำชิกย่อมขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเสียชีวิต และตำมมติที่ประชุม คณก.ด ำเนินกำร 
สอ.บน.๕ จ ำกัด (ชุดที่ ๓๖) ครั้งที่ ๑/๖๑ เมื่อ ๔ ม.ค.๖๑ เห็นชอบให้สมำชิกพ้นสภำพนับจำกที่ได้รับแจ้งและ
ได้รับแสดงหลักฐำนกำรเสียชีวิต)  

   ณ ๓๑ ส.ค.๖๒ คงมีสมำชิกจ ำนวน ๘๕๒ คน รวมเป็นสมำชิกยกไป 
ในเดือน ก.ย.๖๒ ทั้งสิ้น ๘๕๒ คน (เป็นหนี้เงินกู้ ๖๓๑ คน ไม่เป็นหนี้เงินกู้ ๒๒๑ คน) 

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

เมื่อ ๓๑ ส.ค.๖๒ รวมรับเงินสดทั้งสิ้น ๓๑,๓๗๔,๖๙๑.๓๔ บำท และได้จ่ำยเงิน ๓๑,๓๘๓,๒๐๔.๙๕ บำท มีเงินสด 
คงเหลือยกมำ ๑๙,๑๔๙.๐๓ บำท และคงเหลือเงินสดยกไป ๑๐,๖๓๕.๔๒ 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 ส .ค.๖๒ สรุปได้ ว่ำ สอ.บน.๕ จ ำกัด มีสินทรัพย์ทั้ งสิ้ น  
๔๐๑,๖๓๑,๘๙๙.๖๔ บำท หนี้สิน ๑๕๑,๕๖๕,๒๔๐.๐๔ บำท ทุน ๒๓๐,๑๒๖,๔๓๔.๕๔ บำท รำยได้ 
๒๔,๒๐๐,๓๐๖.๗๖ บำท และค่ำใช้จ่ำย ๔,๒๖๐,๐๘๑.๗๐ บำท 

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

ด ำเนนิกำร ปี ๖๒ (ต.ค.๖๑ – ส.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 
๒๔,๒๐๐,๓๐๖.๗๖ บำท 

   ๔.๑.๔.๒ ประมำณกำร รำยจ่ำยทั้งปี ๖,๙๘๙,๖๕๔.๐๐ บำท จ่ำยจริงเป็นเงิน 
๔,๒๖๐,๐๘๑.๗๐ บำท 

   ๔.๑.๔.๓ ประมำณกำร ก ำไรทั้งปี ๑๘,๘๒๙,๓๔๖.๐๐ บำท รับจริงเป็นเงิน 
๑๙,๙๔๐,๒๒๕.๐๖ บำท 

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

ส.ค.๖๒ สอ.บน.๕ จ ำกัด ไดจ้่ำยเงินกู้ให้แก่สมำชิก จ ำนวน ๗๗ รำย รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๔,๘๐๐ บำท ดังนี้ 
   ๔.๑.๕.๑ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จ ำนวน ๕๗ รำย เป็นเงิน ๘๔๖,๒๐๐ บำท  
   ๔.๑.๕.๒ เงินกู้สำมัญ จ ำนวน ๒๐ รำย รวมเป็นเงิน ๑๔,๑๕๘,๖๐๐ บำท 

แยกเป็น 
    ๔.๑.๕.๒ (๑)  กู้ สำมัญ (ปกติ )  จ ำนวน ๑๖ รำย เป็นเงิ น 

๑๒,๙๕๓,๖๐๐ บำท 
    ๔.๑.๕.๒ (๒) กู้สำมัญ (หุ้นตัวเอง) จ ำนวน ๔ รำย เป็นเงิน 

๑,๒๐๕,๐๐๐ บำท 
   ที่ประชุม รับทรำบ 
  ๔.๑.๖ สถิติเงินเหลือจำกให้สมำชิกกู้ 
   ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ จำกกำร

จ่ำยเงินให้สมำชิกกู้แล้วเป็นรำยเดือนมียอดเงินคงเหลือ และได้รับมติที่ประชุมเห็นชอบแล้วให้น ำเงินเหลือ  
 

เพื่อคงไว้... 
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เพื่อคงไว้รักษำสภำพคล่องเริ่มจัดเก็บสถิติตั้งแต่ มิ.ย.๖๑ เป็นต้นมำ ส ำหรับเดือน ก.ค.๖๒ มีเงินคงเหลือ 
๑,๗๕๗,๙๙๐.๑๗ บำท โดยเปิดบัญชีเงินฝำกไว้กับ ธ.ทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำประจวบคีรีขันธ์ 
รำยละเอียดดังข้อมูลน ำเสนอ 

   ที่ประชุม รับทรำบ 
  ๔.๑.๗ กำรใช้เงินทุนสำธำรณประโยชน์ เดือน ส.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 ก.ค.๖๒ เป็นเงิน ๔๔๒,๐๔๕ บำท 
   ๔.๑.๗.๒ กำรพิจำรณำใช้จ่ำยเงินทุนสำธำรณประโยชน์ เดือน ส.ค.๖๒ 

จ ำนวน ๑ รำยกำร สนับสนุนกิจกรรม บน.๕ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บำท เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
   ๔.๑.๗.๓ ณ ๓๑ ส.ค.๖๒ คงเหลือเงินทุนสำธำรณประโยชน์ ยกไป 

๔๒๒,๐๔๕ บำท 
   ที่ประชุม รับทรำบ 
  ๔.๑.๘ กำรใช้เงินทุนสงเครำะห์ศพ 
   ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ตำม

ระเบียบ สอ.บน.๕ จ ำกัด ว่ำด้วย กำรใช้ทุนสงเครำะห์เกี่ยวกับศพของสมำชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.๒๕๕๙ สรุปได้ว่ำ 
ข้อ ๘ คู่สมรสของสมำชิกผู้ใดถึงแก่กรรม ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพ จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 
(สองหมื่นบำทถ้วน) และข้อ ๙ สหกรณ์จะจ่ำยเงินสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพให้แก่บุคคลที่สมำชิกระบุให้เป็น
ผู้รับประโยชน์โดยแจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อสหกรณ์ สถำนภำพเงินทุนสงเครำะห์ศพ ดังนี้ 

   ๔.๑.๘.๑ ทุนยกมำ ๓๑ ก.ค.๖๒ เป็นเงิน ๙๘๐,๐๐๐ บำท 
   ๔.๑.๘.๒ ในเดือน ส.ค.๖๒ จ่ำยสงเครำะห์ศพ ๑ รำย (คู่สมรสของสมำชิก

เสียชีวิต ร.ต.แทน  อ่อนทรัพย์) รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บำท 
   ๔.๑.๘.๓ ณ ๓๑ ส.ค.๖๒ คงเหลือเงินทุนสงเครำะห์ศพ ยกไป ๙๖๐,๐๐๐ 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 ส.ค.๖๒  
จึงขอเสนอผลกำรตรวจสอบโดยสรุป ดังนี ้

  ๔.๒.๑ ตรวจสอบเงนิสดคงเหลือในมือ จนท.กำรเงิน สอ.บน.๕ จ ำกัด ณ ๓๐ ส.ค.๖๒ 
มีจ ำนวน ๑๐,๖๓๕ บำท ตรงตำมยอดบัญชี ๑๐,๖๓๕.๔๒ บำท กำรจ่ำยจำกเงินสดในมือทีก่ ำหนดให้เกบ็รกัษำ
ได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท เป็นไปตำมระเบียบปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ 

  ๔.๒.๒ งบทดลองที่จัดท ำไว้ ณ สิ้นเดือน แต่ละบัญชีมียอดคงเหลือถูกต้อง ตรงตำม
บัญชีแยกประเภทในสมุดรวมบัญชีทั่วไป  
 

๔.๒.๓ ทดสอบ... 
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  ๔.๒.๓ ทดสอบกำรบวกเลขในสมุดสรุปประจ ำวัน และในสมุดรวมบัญชีทั่วไป 
ถูกต้อง 

  ๔.๒.๔ กำรบันทึกรำยได้และค่ำใช้จ่ำย มีควำมถูกต้องตำมควำมจ ำเป็นและตรงตำม
วัตถุประสงค์ที่จ่ำยไป แต่บัญชีค่ำของใช้ส ำนักงำนไม่เป็นไปตำมแผนงบประมำณปี ๖๒ ที่ตั้งไว้ ๘,๐๐๐ บำท 
ซึ่งใช้ไป ๑๘,๓๐๐.๙๙ บำท เกินจำกแผนงบประมำณที่ตั้งไว้ ควรได้รับค ำแนะน ำจำกผู้สอบบัญชีของสหกรณ์
เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทำงด ำเนินกำรที่ถูกต้องต่อไป 

  ๔.๒.๕ ข้อขัดข้อง/ ข้อเสนอแนะ 
   ๔.๒.๕.๑ กำรจัดท ำงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในปีงบประมำณ ๖๓ ควรให้

สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 
   ๔.๒.๕.๒ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเงินรอจ่ำยคืนของทหำรกองประจ ำกำร 

จ ำนวน ๑๐๘,๘๐๑.๓๔ บำท ซึ่งยังค้ำงอยู่ในบัญชีของ สอ.บน.๕ จ ำกัด และเคยด ำเนินกำรไปแล้ว 
ตำมค ำแนะน ำของ หน.ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ และยังไม่มีข้อยุติ ของควำมชัดเจน 
ในแนวทำงด ำเนินกำรที่ ถูกต้อง  ทั้ งนี้ ได้หำรือกับ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ส ำนักงำนสหกรณ์  
จว.ประจวบคีรีขันธ์ จะน ำข้อมูลรำยละเอียดมำช้ีแจงให้ทรำบในโอกำสต่อไป 

  ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงเพิ่มเติมว่ำ ตำมที่
ได้รับค ำแนะน ำจำกผู้สอบบัญชีของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ประจ ำปี ๖๒ (นำยประสำน  งำมสม) ให้แนวทำง
ด ำเนินกำรไว้แล้ว ทั้งนี้ ในแผนงำนปีต่อไปจะได้ปรับแก้ไข โดยแยกบัญชีค่ำใช้จ่ำยไว้ให้ถูกต้องส ำหรับค่ำของใช้
ส ำนักงำน และค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

  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 ก.ย.๖๒ มีผู้ขอสมัครเข้ำเป็นสมำชิก สอ.บน.๕ จ ำกัด เข้ำใหม่ ๕ คน 
ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วถูกต้อง ซึ่งไม่ขัดตอ่ระเบียบและข้อบังคับที่ก ำหนดไว้ ดังนี้ 

  ๕.๑.๑ ร.ต.วัศพล  สอนไทย อำยุ ๒๕ ปี สังกัด รพ.กองบิน บน.๕ ส่งหุ้นรำยเดือน 
๕,๐๐๐ บำท 

  ๕.๑.๒ จ.อ.วิษณุพงศ์  ลำน้ ำเที่ยง อำยุ ๒๒ ปี สังกัด พัน.อย.บน.๕ ส่งหุ้นรำย
เดือน ๕๐๐ บำท 
 

๕.๑.๓ จ.ต.พงศธร ... 
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  ๕.๑.๓ จ.ต.พงศธร  ปทุมมำศ อำยุ ๒๔ ปี สังกัด ร้อย.ทสห.บน.๕ ส่งหุ้นรำยเดือน 
๕๐๐ บำท 

  ๕.๑.๔ น.ส.กิรณำ  เบญจมงคลชัย อำยุ ๒๕ ปี สังกัด รพ.กองบิน บน.๕ ส่งหุ้น
รำยเดือน ๕,๐๐๐ บำท 

  ๕.๑.๕ น.ส.จุฑำมำศ  วงษ์เณร อำยุ ๒๙ ปี สังกัด ผพธ.บน.๕ ส่งหุ้นรำยเดือน 
๕๐๐ บำท 

  ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บำท 
  มติ  ที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๕.๒ เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้น 
  ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ข้อบังคับ สอ.บน.๕ 

จ ำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๓ หุ้น ข้อ ๖ กำรถือหุ้น สมำชิกทุกคนต้องช ำระค่ำหุ้นเป็นรำยเดือนตั้งแต่เดือนแรก 
ที่เข้ำเป็นสมำชิกตำมอัตรำส่วนของจ ำนวนเงินได้รำยเดือนของตน และข้อ ๘ กำรงดช ำระเงินค่ำหุ้นรำยเดือน  
สมำชิกที่ได้ช ำระเงินค่ำหุ้นเป็นจ ำนวนเงินไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ บำท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดช ำระเงิน
ค่ำหุ้นรำยเดือน หรือลดจ ำนวนกำรถือหุ้นรำยเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อ คณก.ด ำเนินกำร 
สอ.บน.๕ จ ำกัด ตรวจสอบแล้วถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

  ในเดือน ก.ย.๖๒ มีสมำชิกขอเปลี่ยนแปลงหุ้นรำยเดือน จ ำนวน ๒ คน ดังนี ้
  ๕.๒.๑  นำงสมหวัง  แสงจันทร์ สังกัด บ ำนำญ ส่งหุ้นรำยเดือน ๕๐๐ บำท (ขอส่งหุ้น

รำยเดือนต่อ) สำเหตุกู้เงินจำก สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  ๕.๒.๒ น.ท.อ ำนวยพร  โคตรบรรเทำ สังกัด บ ำนำญ งดส่งหุ้นรำยเดือน เดือนละ 

๕๐๐ บำท (มีหุ้นสะสม ๑,๐๙๕,๓๐๐ บำท และไม่มีหนี้คงเหลือ) 
  สรุปในเดือนนี้ ทุนเพิ่มข้ึนเดือนละ ๕๐๐ บำท หุ้นลดลงเดือนละ ๕๐๐ บำท 
  มติ  ที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๕.๓ 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 

  ๕.๓.๑ เมื่อ ๓๑ ส.ค.๖๒ สอ.บน.๕ จ ำกัด มีเงินฝำกธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด 
(มหำชน) สำขำประจวบคีรีขันธ์ และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) สำขำ 
ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสิ้น ๙,๐๕๘,๕๓๕.๕๑ บำท และมีรำยกำรขอกันเงินก่อนพิจำรณำเงินกู้สำมัญ ดังนี้ 

   ๕.๓.๑.๑ กันสภำพคล่องของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑ ของเงิน
รับฝำก คิดเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๖๕๑.๕๓ บำท 

   ๕.๓.๑.๒ กันไว้จ่ำยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท 
   รวมยอดเงินที่ขอกันไว้ เป็นเงิน ๒,๑๐๐,๖๕๑.๕๓ บำท คงเหลือ 

เพื่อพิจำรณำจ่ำยเงินกู้สำมัญ เป็นเงิน ๖,๙๕๗,๘๘๓.๙๘ บำท 
   มต ิ ที่ประชุม เห็นชอบ 

 
๕.๓.๒ สมำชิก... 
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  ๕.๓.๒ สมำชิกได้เสนอค ำขอกู้เงินประเภทเงินกู้สำมัญ (ปกติ) จ ำนวน ๗ รำย 
วงเงินกู้ ๖,๓๗๓,๐๐๐ บำท จ่ำยจริง ๑,๘๗๑,๓๕๘ บำท ดังนี้ 

   ๕.๓.๒.๑ จ.อ.ปัญญพนต์  คมข ำ ขอกู้ ๒๐๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๓.๒.๒ จ.อ.ปรัชญำ  สร้อยแสง ขอกู้ ๖๙๕,๐๐๐ บำท 
   ๕.๓.๒.๓ พ.อ.อ.นรำธิป  ส ำเภำเงิน ขอกู้ ๑,๑๐๘,๐๐๐ บำท 
   ๕.๓.๒.๔ ร.อ.เกริก  กิจชนม์ ขอกู้ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๓.๒.๕ พ.อ.อ.สมโภชน์  หนูหลำย ขอกู้ ๑,๒๙๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๓.๒.๖ พ.อ.อ.วรำพงษ์  พูลศิลป์ ขอกู้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๓.๒.๗ จ.อ.เบญจพล  ขุนศรี ขอกู้ ๒๘๐,๐๐๐ บำท 
   จำกกำรวินิจฉัยแล้วเห็นชอบทั้ง ๗ รำย ในครั้งนีเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของ

มติ คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ให้มีเงินรำยได้คงเหลืออย่ำงต่ ำร้อยละ ๒๕ ของรำยได้รำยเดือน  
   มต ิ ที่ประชุม อนุมัติให้สมำชิกกู้สำมัญ (ปกติ) ได้ทั้ง ๗ รำย   
  ๕.๓.๓ สมำชิกเสนอค ำขอกู้เงินประเภทเงินกู้สำมัญ (พิเศษ) รวม ๒ รำย  
   น.ต.วีระ  อยู่หลง กรรมกำรพิจำรณำเงินกู้ สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ กำร

เสนอค ำขอกู้เงินประเภทเงินกู้สำมัญ (พิเศษ) ในครั้งนี้มี ๒ รำย และ คณก.พิจำรณำเงินกู้ ฯ ได้ร่วมกัน
ตรวจสอบวินิจฉัยโดยสรุปและพิจำรณำแล้วไม่ผ่ำน ทั้ง ๒ รำย ขำดคุณสมบัติไม่ผ่ำนตำมหลักเกณฑ์ของมติ 
คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ให้มีเงินรำยได้คงเหลืออย่ำงต่ ำร้อยละ ๒๕ ของรำยได้รำยเดือน หลังจำกหัก
หนี้สินเดิมที่สมำชิกมีต่อ สอ.บน.๕ จ ำกัด, ไม่ผ่ำนเงื่อนไขโดยผ่อนช ำระค่ำงวดยังไม่ครบจ ำนวนตำมที่ก ำหนด 
และทั้ง ๒ รำย ได้รับควำมเดือดร้อนเนื่องจำกเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ำกำรใช้จ่ำยเงิน
มำกผิดปกติเกินควำมเป็นจริง 

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

พิจำรณำจ่ำยเงินกู้สำมัญ (ปกติ) ๗ รำย มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๕,๐๘๖,๕๒๕.๙๘ บำท ในแนวทำงบริหำรจัดกำร
เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ำ จึงขอให้พิจำรณำด ำเนินกำร ดังนี้ 

  ๕.๔.๑ กันไว้จ ำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บำท (สี่ล้ำนบำทถ้วน) น ำไปฝำกไว้กับธนำคำร
เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) สำขำประจวบคีรีขันธ์ ให้ได้รับดอกเบี้ยเงินฝำกในอัตรำที่สูงกว่ำ 
และเพื่อคงไว้ส ำหรบัใช้จ่ำยในสว่นของดอกเบี้ยเงินฝำก ณ ๓๐ ก.ย.๖๒ ที่ สอ.บน.๕ จ ำกัด จะต้องจ่ำยคืนให้แก่สมำชิก
ในอัตรำร้อยละตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

  ๕.๔.๒ น ำเงินที่ยังคงเหลืออีก จ ำนวน ๑,๐๘๖,๕๒๕.๙๘ บำท ฝำกไว้กับ ธ.ทหำรไทย 
จ ำกัด สำขำประจวบคีรีขันธ์ เพื่อคงไว้รักษำสภำพคล่องของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ต่อไป 

  มติ  ที่ประชุม เห็นชอบ  
 ๕.๕ เรื่อง  อนุมัติใช้เงินทุนสำธำรณประโยชน์ 
  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 เพื่อ
สำธำรณประโยชน์ทั่วไป เพื่อกำรกุศล และช่วยเหลือสมำชิก รำยละเอียดเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ประธำน 
กรรมกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด มีอ ำนำจพิจำรณำสั่งจ่ำยได้ครั้งละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) หำกเกินกว่ำ
ให้อยู่ในดุลยพินิจของที่ประชุม ตรวจสอบแล้วถูกต้องตำมรำยกำร 

๕.๕.๑ สถำนภำพ... 
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  ๕.๕.๑ สถำนภำพเงินทุนสำธำรณประโยชน์ ทุนยกมำ ๓๑ ก.ค.๖๒ เป็นเงิน 
๔๒๒,๐๔๕ บำท 

  ๕.๕.๒ ขอให้พิจำรณำใช้จ่ำยเงินทุนสำธำรณประโยชน์เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ส่วนรวมของ บน.๕ ในกำรจัดงำนเลี้ยงให้แก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ขรก.สังกัด บน.๕ ประจ ำปี ๖๒ จ ำนวน 
๔๐,๐๐๐ บำท 

  ๕.๕.๓ ณ ๓๑ ส.ค.๖๒ คงเหลือเงินทุนสำธำรณประโยชน์ ยกไป ๓๘๒,๐๔๕ บำท 
  มติ  ที่ประชุม อนุมัติ ให้ใช้เงินทุนสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน ๔๐,๐๐๐ บำท 
 ๕.๖ เรื่อง  เพิ่มเติมผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนสหกรณ์ในกำรเบิกถอนเงิน 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ตำมมติที่ประชุม 

คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ครั้งที่ ๑๒/๖๑ เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๑ ได้แต่งตั้งผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทน
สหกรณ์ ในกำรเบกิถอนเงนิจำกธนำคำร โดยพิจำรณำมอบหมำยให้ คณก.ด ำเนินกำรเป็นผู้มีอ ำนำจลงลำยมอืช่ือ
สองในสี่คน ดังนี้ 

  ๕.๖.๑ น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร ประธำนกรรมกำร 
  ๕.๖.๒ น.อ.วิสันต์  พจน์บรรดิษฐ์ รองประธำนกรรมกำร (๑) และผู้จัดกำร 
  ๕.๖.๓ น.อ.วุฒิพล  อะเมกอง รองประธำนกรรมกำร (๒) 
  ๕.๖.๔ น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์ รองประธำนกรรมกำร (๓) 
  เนื่องจำก คณก.ซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือดังกล่ำว อำจติดภำรกิจจ ำเป็น

เร่งด่วน ไม่สำมำรถลงลำยมือช่ือในกำรด ำเนินกำรเบิกถอนเงินจำกธนำคำรได้ ตำมเงื่อนไขสองในสี่คน และ
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุม คณก.ฯ พิจำรณำเพิ่ม 
ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนสหกรณ์ ในกำรเบิกถอนเงินจำกธนำคำรเพิ่มเติม จ ำนวน ๑ คน คือ น.ท.หญิง วำสนำ  
ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด โดยให้มีสิทธ์ิลงลำยมือช่ือ ในกรณีที่ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือ ๓ คน ติดภำรกิจ 
ไม่สำมำรถลงลำยมือช่ือได้ โดยเปลี่ยนเงื่อนไขในกำรเบิกถอนเงินจำกธนำคำรเป็นสองในห้ำคน 

  มติ  ที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๕.๗ เรื่อง  กำรพิจำรณำปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ ใน ๑ ต.ค.๖๒  
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ตำมมติที่ประชุม คณก.

ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (ชุดที่ ๓๖) ครั้งที่ ๔/๖๑ เมื่อ ๓ เม.ย.๖๑ ข้อ ๓.๒ ให้ สอ.บน.๕ จ ำกัด ปรับอัตรำ
ดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษคิดให้ร้อยละ ๓.๗๕ บำท (ต่อปี) ตั้งแต่ ๑ พ.ค.๖๑ เป็นต้นมำนั้น เพื่อให้
สอดคล้องและเหมำะสมกับกำรพิจำรณำลดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้สำมัญ จึงมีควำมจ ำเป็นให้ทบทวนอัตรำ
ดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ จำกเดิมอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษคิดให้ร้อยละ ๓.๗๕ บำท 
ขอให้พิจำรณำปรับลดลงโดยคิดให้ร้อยละ ๓.๗๐ บำท (ต่อปี) 
   มติ  ที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนน ๑๑ เสียง ให้ สอ.บน.๕ จ ำกัด ปรับลดอัตรำ
ดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรพัย์พิเศษ คิดให้ร้อยละ ๓.๗๐ บำท (ต่อปี) ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๒ เป็นต้นไป โดยด ำเนินกำร
ส่วนเกี่ยวข้องในกำรปรับแก้ไขระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องตำม และออกประกำศแจ้งให้ทรำบทั่วกัน 

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

 น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร ช้ีแจงแทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ 
ส ำนักงำนสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ แจ้งผลกำรจัดระดับช้ันสหกรณ์ ประจ ำปี ๖๑ และขอให้เตรียม 
 

ด ำเนินกำร... 
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ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ๖.๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอแจ้งสรุปผลกำรจัดระดับช้ันสหกรณ์ ประจ ำปี ๖๑ ณ วันที่ 
๓๑ ธ.ค.๖๒ โดย สอ.บน.๕ จ ำกัด มีผลระดับช้ันอยู่ในช้ันที่ ๒ ซึ่งมีผลคะแนนแบ่งเป็น ๔ หัวข้อ (ในแต่ละ
หัวข้อจะมีคะแนนเต็มเท่ำกับ ๔ คะแนน) ได้แก่ 

  ๖.๑.๑ กำรมีส่วนร่วมในกำรท ำธุรกิจของสมำชิกกับสหกรณ์ (Active Member) 
ซึ่งสหกรณ์ไดค้ะแนน ๐ คะแนน 

  ๖.๑.๒ ด้ำนประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยวิเครำะห์จำกอัตรำส่วนทำง
กำรเงิน สหกรณ์ไดค้ะแนน ๓ คะแนน 

  ๖.๑.๓ ด้ำนประสิทธิภำพในกำรจัดองค์กร โดยดูผลจำกกำรควบคุมภำยในของ
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสหกรณ์ไดค้ะแนน ๔ คะแนน 

  ๖.๑.๔ ด้ำนกำรบริหำร ซึ่งสหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่องทำงกำรเงินและบัญชี จึงได้
คะแนน ๔ คะแนน 

 ๖.๒ แจ้งให้สหกรณ์ส่งข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ์ประจ ำปี ๖๒ โดยสหกรณ์ต้องจัดส่งโปรไฟล์ 
ภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๒ 

 ๖.๓ แจ้งให้สหกรณ์รำยงำนกำรมีส่วนร่วมทำงธุรกิจของสหกรณ์ ในทุกวันสิ้นปีทำงบัญชี
ของสหกรณ์ โดยให้รำยงำนภำยใน ๓๐ วัน หลังวันสิ้นปีทำงบัญชี (๓๐ ก.ย.๖๒) 

 ประธำน แจ้งว่ำ ตำมข้อ ๖.๑.๑ ซึ่งไม่มีคะแนน จึงให้เลขำนุกำรติดต่อประสำนเพื่อขอ
ทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติม เป็นแนวทำงปรับปรุงแก้ไขโดยน ำเสนอช้ีแจงข้อมูลให้ที่ประชุมทรำบในครั้งต่อไป  

 เลขำนุกำร และที่ประชุม รับทรำบ 

๗. เรื่องอื่น ๆ 
 ๗.๑ เรื่อง  ขอให้ทบทวนระเบยีบในกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้สำมัญ 
  น.ท.อนุชำ  บุญชัย กรรมกำร ช้ีแจงว่ำ จำกควำมหมำยค ำว่ำ “สมำชิก” คือสมำชิก 

สอ.บน.๕ จ ำกัด ตำมระเบียบ สอ.บน.๕ จ ำกัด ว่ำด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกูส้ำมญั พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่ง
ปัจจุบันสมำชิกยังไม่ได้แยกประเภทไว้ให้ชัดเจน อำจเกิดปัญหำในควำมเป็นธรรมของกำรสิทธิประโยชน์ในกำร
ใช้จ่ำยเงินกองทุนฯ ตำมหลักเกณฑ์ที่พึงจะได้รับ โดยเฉพำะระหว่ำงข้ำรำชกำรกับลูกจ้ำง หรือพนักงำน
รำชกำร ซึ่งมีสถำนะแตกต่ำงกัน 

  จำกข้อหำรือในที่ประชุม ให้พิจำรณำปรบัแกไ้ขระเบียบปฏิบัติในส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้
มีควำมชัดเจนและเหมำะสม ในสิทธิประโยชน์ที่สมำชิกแต่ละประเภทพึงจะได้รับ และให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของ
กำรใช้จ่ำยเงินกองทุนฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

  มติ ที่ประชุม เห็นชอบให้ทบทวนระเบียบ สอ.บน.๕ จ ำกัด ว่ำด้วยกองทุน
ช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้สำมัญ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตำมข้อหำรือและที่ช้ีแจงไว้ 

เลิกประชุมเวลำ ๑๑๐๐ 
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