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

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 
เมื่อวันศุกรท์ี่ ๔ ตุลำคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมกองบงัคับกำร กองบิน ๕ 

ผู้มำประชุม 
๑. น.อ.วิสันต์  พจน์บรรดิษฐ์ รองประธำนกรรมกำร (๑)        ประธำน  
๒.  น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์ รองประธำนกรรมกำร (๓) 
๓. น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. น.ท.เมธี  เวทไธสง  กรรมกำร  
๕. น.ท.อิศรพงศ์  วิบูลยนัฏ  กรรมกำรและเหรัญญิก 
๖. น.ต.วีระ  อยู่หลง   กรรมกำร 
๗. น.ต.สุนันท์  เทียนจ่ำง  กรรมกำร 
๘. ร.อ.เกริก  กิจชนม์ กรรมกำร 
๙. ร.ท.ฉัตรชัย  สวัสดิ์พำนิช   กรรมกำร  

ผู้ไม่มำประชุม    
๑. น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร ประธำนกรรมกำร ย้ำยสังกัด  
๒. น.อ.วุฒิพล  อะเมกอง รองประธำนกรรมกำร (๒) ติดรำชกำร 
๓. น.ท.ธ ำรง  สุนทรวงษ์ กรรมกำร ลำป่วย 
๔. น.ท.สุนทร  มำสันเทียะ  กรรมกำร ลำป่วย 
๕. น.ท.อนุชำ  บุญชัย   กรรมกำร ลำออกจำกรำชกำร 
๖. น.ต.ปัญญำ  โภควณิช  กรรมกำร ติดรำชกำร 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 ๑. น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ 
 ๒. ร.ต.กิตติชัย  บุญเปรี้ยว รอง หน.มว.บภ.ฝสกซ.ผชอ.กทน.บน.๕ 
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. ร.ต.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 ๑๐๐๐ 

น.อ.วิสันต์  พจน์บรรดิษฐ์ รองประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (๑) แจ้งว่ำ 
เนื่องจำกประธำนกรรมกำรฯ ได้มีค ำสั่งให้ย้ำยไปรับรำชกำรสังกัด ขว.ทอ. จึงได้รับมอบหมำยให้เป็นประธำน
กำรประชุมครั้งนี้ และมอบหมำยให้ น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมกำรและเลขำนุกำรด ำเนินกำรตำมระเบยีบวำระ 
กำรประชุมที่ก ำหนดต่อไป 

เลขำนุกำร และที่ประชุม รับทรำบ  
 

๑. เรื่อง ประธำน... 
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๑. เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
 ๑.๑ เรื่อง  ให้เตรียมควำมพร้อมเพื่อจัดประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี ๖๒ 
  ประธำน (รองประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (๑)) แจ้งว่ำ ตำมที่ สอ.

บน.๕ จ ำกัด อยู่ในระหว่ำงจดัท ำรำยละเอียดกำรปิดบัญชีของสหกรณ์ ตำมวันสิ้นปีทำงบัญชีสิ้นสุด ณ ๓๐ ก.ย.๖๒ 
และขอให้เร่งรัดด ำเนินกำรให้แลว้เสร็จ ซึ่งทีผ่่ำนมำค่อนข้ำงล่ำช้ำและห้วงเวลำยังไม่สอดคล้อง กับกำรโยกย้ำย
ตำมวำระของสมำชิกบำงรำย และเพื่อให้เป็นไปตำมควำมประสงค์ของสมำชิกทุกคน ที่ต้องกำรจะได้รับเงินปันผล
และเฉลี่ยคืนโดยเร็วที่สุด เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี ๖๒ ในโอกำสต่อไป 

  ผู้รับผิดชอบ จนท.ผู้เกี่ยวข้องและที่ประชุม รับทรำบ 
 ๑.๒ เรื่อง  เน้นย้ ำกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
  ประธำน (รองประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (๑)) แจ้งว่ำ ขอเน้นย้ ำ

ให้ คณก.และ จนท.ทุกคน โดยเฉพำะฝ่ำยจัดกำรได้ช่วยกันก ำกับดูแล ในกำรปฏิบัติต่ำง ๆ ด ำเนินกำรเป็นไป
อย่ำงถูกต้อง กับให้ตรวจสอบควำมชัดเจนโดยต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

  ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๑.๓ เรื่อง  กำรทบทวนมติตำมที่ไดป้ิดรับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ 
  ประธำน (รองประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (๑)) แจ้งว่ำ ขอให้ 

คณก.ทุกคน ได้ช่วยกันประชำสัมพันธ์จูงใจให้สมำชิกไดย้ื่นค ำขอกู้เงินให้มำกขึ้น และในเดือนถัดไปหำกเป็นไปได้ 
ขอให้พิจำรณำทบทวนมตขิองที่ประชุม คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (ชุดที่ ๓๖) ครั้งที่ ๑๑/๖๑ เมื่อ ๘ พ.ย.๖๑ 
ตำมที่ให้ สอ.บน.๕ จ ำกัด ปิดรับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ ๙ พ.ย.๖๑ เป็นต้นมำ ซึ่งปัจจุบันจ ำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวทำงบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินให้สอดคล้องตำมสถำนกำรณ์ และจะเป็นหนทำงในกำรระดม
เงินเพื่อน ำไปช ำระหนี้ที่ สอ.บน.๕ จ ำกัด จัดท ำวงเงินกู้โอดี (OD) หรือสินเช่ือเบิกเกินบัญชีไว้กับ ธกส.สำขำ
ประจวบคีรีขันธ์ และที่ขอกู้เงินจำก สอ.บก.ทอ.จ ำกัด มำเป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำร 

  ผู้รับผิดชอบ จนท.ผู้เกี่ยวข้องและที่ประชุม รับทรำบ 

๒. เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุม คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด  (ชุดที่ ๓๗) ครั้งที่ ๙/๖๒ 
เมื่อ ๕ ก.ย.๖๒ 

 มต ิ ที่ประชุม ให้รับรองรำยงำนกำรประชุม คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (ชุดที่ ๓๗)  
ครั้งที่ ๙/๖๒ เมื่อ ๕ ก.ย.๖๒ 

๓. เรื่อง  กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมรำยงำนกำรประชุม ฯ ครั้งที่ ๙/๖๒ เมื่อ ๕ ก.ย.๖๒ 
 ๓.๑ เรื่อง  เสนอแนวทำงด ำเนินกำรเกีย่วกับเงินรอจำ่ยคืนของทหำรกองประจ ำกำรที่ค้ำงอยู่

ในบัญชีของ สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  ร.ต.หญิง รัตนำ  สีเหลือง ผู้ตรวจสอบกิจกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ประจ ำปี ๖๒ ช้ีแจงว่ำ 

จำกข้อขัดข้องเกี่ยวกับเงินรอจ่ำยคืนของทหำรกองประจ ำกำรจ ำนวน ๑๐๘,๘๐๑.๓๔ บำท ซึ่งยังคงค้ำงอยู่ใน
บัญชีของสหกรณ์ ส ำหรับในวันนี้ผู้ที่จะให้ข้อเสนอแนะติดภำรกิจจ ำเป็นคือ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ 
ส ำนักงำนสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ จึงไม่ได้เข้ำร่วมประชุมตำมที่เรียนเชิญไว้และในวำระนี้ยังคงติดค้ำงไว้ก่อน 

  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 

ส.ค.๖๒ มีสมำชิกจ ำนวน ๘๕๒ คน ระหว่ำงเดือน ก.ย.๖๒  
๔.๑.๑.๑ สมำชิก... 
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   ๔.๑.๑.๑  สมำชิกเข้ำใหม่ ๕ คน (ตำมมติเห็นชอบในที่ประชุม คณก.
ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ครั้งที่ ๙/๖๒ เมื่อ ๕ ก.ย.๖๒ ให้รับสมำชิกเข้ำใหม่ตำมที่เสนอ)  

   ๔.๑.๑.๒ สมำชิกลำออกและพ้นสภำพ ไม่มี  
   ๔.๑.๑.๓ ณ ๓๐ ก.ย.๖๒ คงมีสมำชิกจ ำนวน ๘๕๗ คน รวมเป็นสมำชิก

ยกไปในเดือน ต.ค.๖๒ ทั้งสิ้น ๘๕๗ คน (เป็นหนี้เงินกู้ ๖๓๖ คน ไม่เป็นหนี้เงินกู้ ๒๒๑ คน) 
   ที่ประชุม รับทรำบ 
  ๔.๑.๒ บัญชีรับจ่ำยประจ ำเดือน 
   ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ  

เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๒ รวมรับเงินสดทั้งสิ้น ๓๔,๗๗๘,๓๕๙.๔๒ บำท และได้จ่ำยเงิน ๓๔,๗๖๙,๐๐๒.๐๕ บำท มีเงินสด
คงเหลือยกมำ ๑๐,๖๓๕.๔๒ บำท และคงเหลือเงินสดยกไป ๑๙,๙๙๒.๗๙ 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 ๓๐ ก.ย.๖๒ สรุปได้ ว่ำ  สอ.บน.๕ จ ำกัด มีสินทรัพย์ทั้ งสิ้ น  
๔๐๔,๒๔๔,๓๒๐.๗๔ บำท หนี้สิน ๑๕๓,๑๗๓,๗๔๕.๖๒ บำท ทุน ๒๓๑,๒๔๓,๔๓๔.๕๔ บำท รำยได้ 
๒๖,๕๓๙,๓๑๓.๓๘ บำท และค่ำใช้จ่ำย ๖,๗๑๒,๑๗๒.๘๐ บำท 

   ที่ประชุม รับทรำบ 
  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.ย.๖๒) โดยจัดท ำประมำณกำรทั้งปีของรำยได้ รำยจ่ำย และก ำไร แยกออกเป็น
รำยเดือน แบ่งเป็น ๔ ไตรมำส พร้อมกับสรุปเป้ำหมำยเพื่อให้เป็นไปตำมแผนงำนก ำหนด โดยจัดท ำเป็น
ภำพรวม รำยละเอียดดังข้อมูลน ำเสนอ สรุปได้ดังนี้ 

   ๔.๑.๔.๑  ประมำณกำร รำยได้ทั้งปี ๒๕,๘๑๙,๐๐๐.๐๐ บำท รับจริงเป็นเงิน 
๒๖,๕๓๙,๓๑๓.๓๘ บำท 

   ๔.๑.๔.๒ ประมำณกำร รำยจ่ำยทั้งปี ๖,๙๘๙,๖๕๔.๐๐ บำท จ่ำยจริงเป็นเงิน 
๖,๗๑๒,๑๗๒.๘๐ บำท 

   ๔.๑.๔.๓ ประมำณกำร ก ำไรทั้งปี ๑๘,๘๒๙,๓๔๖.๐๐ บำท รับจริงเป็นเงิน 
๑๙,๘๒๗,๑๔๐.๕๘ บำท 

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

ก.ย.๖๒ สอ.บน.๕ จ ำกัด ไดจ้่ำยเงินกู้ให้แก่สมำชิก จ ำนวน ๖๕ รำย รวมเป็นเงิน ๗,๖๒๗,๖๖๐ บำท ดังนี้ 
   ๔.๑.๕.๑ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จ ำนวน ๕๑ รำย เป็นเงิน ๘๒๒,๙๐๐ บำท  
   ๔.๑.๕.๒ เงินกู้สำมัญ จ ำนวน ๑๔ รำย รวมเป็นเงิน ๖,๘๐๔,๗๖๐ บำท 

แยกเป็น 
    ๔.๑.๕.๒ (๑)  กู้ ส ำมั ญ (ปกติ )  จ ำนวน ๗  รำย เป็ นเ งิ น 

๖,๓๗๓,๐๐๐ บำท 
 

๔.๑.๕.๒ (๒) กูส้ำมัญ ... 
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    ๔.๑.๕.๒ (๒) กู้สำมัญ (หุ้นตัวเอง) จ ำนวน ๗ รำย เป็นเงิน 
๔๓๑,๗๖๐ 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 ส.ค.๖๒ มีเงินคงเหลือ 
๕,๐๘๖,๕๒๕.๙๘ บำท โดยน ำเงินไปฝำกไว้ในบัญชีของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ที่ ธกส.สำขำประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวน
เงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บำท รำยละเอียดดังข้อมูลน ำเสนอ 

   ที่ประชุม รับทรำบ 
  ๔.๑.๗ กำรใช้เงินทุนสำธำรณประโยชน์ เดือน ก.ย.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 ๓๑ ส.ค.๖๒ เป็นเงิน ๔๒๒,๐๔๕ บำท 
   ๔.๑.๗.๒ กำรพิจำรณำใช้จ่ำยเงินทุนสำธำรณประโยชน์ เดือน ก.ย.๖๒ 

รวมทั้งสิ้น ๔๑,๐๐๐ บำท (สี่หมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) ดังนี้ 
    ๔.๑.๗.๒ (๑) จ ำนวน ๑ รำยกำร เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บำท (สี่หมื่น

บำทถ้วน) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวมของ บน.๕ ในกำรจัดงำนเลี้ยงให้แก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ขรก.สังกัด บน.๕ 
ประจ ำปี ๖๒ ตำมมติที่ประชุม คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (ชุดที่ ๓๗) ครั้งที่ ๙/๖๒ เมื่อ ๕ ก.ย.๖๒ ข้อ ๕.๕  

    ๔.๑.๗.๒ (๒) จ ำนวน ๑ รำยกำร เป็นเงิน ๕๐๐ บำท ค่ำพวงหรีด
สมำชิกที่เสียชีวิต 

    ๔.๑.๗.๒ (๓) จ ำนวน ๑ รำยกำร  เป็นเงิน ๕๐๐ บำท จ่ำยค่ำ
รักษำพยำบำลให้แก่สมำชิก  

   ๔.๑.๗.๓ ณ ๓๐ ก.ย.๖๒ คงเหลือเงินทุนสำธำรณประโยชน์ ยกไป 
๓๘๑,๐๔๕ 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 ๗ สมำชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่เป็นสมำชิกอยู่ในสหกรณ์ ให้มีสิทธิได้รับจ ำนวนเงินสงเครำะห์ เกี่ยวกับ
กำรศพได้ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ และข้อ ๘ คู่สมรสของสมำชิกผู้ใดถึงแก่กรรม ให้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพ จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) และข้อ ๙ สหกรณ์จะจ่ำยเงิน
สงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพ ให้แก่บุคคลที่สมำชิกระบุให้เป็นผู้รับประโยชน์ โดยแจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อสหกรณ์ 
สถำนภำพเงินทุนสงเครำะห์ศพ ดังนี้ 
 

๔.๑.๘.๑ ทุนยกมำ ... 
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   ๔.๑.๘.๑ ทุนยกมำ ๓๑ ส.ค.๖๒ เป็นเงิน ๙๖๐,๐๐๐ บำท 
   ๔.๑.๘.๒ จ่ำยสงเครำะห์ศพคู่สมรสของสมำชิกเสียชีวิต ๑ รำย เป็นเงิน 

๒๐,๐๐๐ บำท 
   ๔.๑.๘.๓ จ่ำยสงเครำะห์ศพสมำชิกเสียชีวิต ๑ รำย เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บำท 
   ๔.๑.๘.๔ ณ ๓๐ ก.ย.๖๒ คงเหลือเงินทุนสงเครำะห์ศพ ยกไป ๘๖๐,๐๐๐ บำท 
   ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๔.๒ เรื่อง  ผลกำรตรวจสอบกิจกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  ร.ต.หญิง รัตนำ  สีเหลือง ผู้ตรวจสอบกิจกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ประจ ำปี ๖๒ ช้ีแจงว่ำ 

ตำมที่ประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี ๖๑ เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๑ ได้เลือกตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของ สอ.บน.๕ 
จ ำกัด ประจ ำปี ๖๒ (สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒) และได้ตรวจสอบกิจกำรฯ ระหว่ำง ๑ – ๓๐ ก.ย.๖๒ จึงขอ
เสนอผลกำรตรวจสอบโดยสรุป ดังนี ้

  ๔.๒.๑ กำรจ่ำยเงินให้กู้แก่สมำชิก ระหว่ำง ๑ – ๓๐ ก.ย.๖๒ มี ๒ ประเภท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๗,๖๒๗,๖๖๐ บำท มีกำรจ่ำยตำมยอดที่ถูกต้อง เป็นไปตำมมติที่ประชุม คณก.ด ำเนินกำร ฯ และถูกต้อง
ตรงตำมบัญชี ดังนี้ 

   ๔.๒.๑.๑ เงินกู้สำมัญ จ ำนวน ๑๔ สัญญำ เป็นเงิน ๖,๘๐๔,๗๖๐ บำท 
   ๔.๒.๑.๒ เงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉิน จ ำนวน ๕๑ สัญญำ เป็นเงิน ๘๒๒,๙๐๐ บำท 
  ๔.๒.๒ ตรวจสอบหนังสอืสัญญำเงินกู้ และกำรค้ ำประกันถูกต้องเรียบรอ้ย เอกสำร

หลักฐำนประกอบกำรกู้ครบถ้วน กำรบันทึกบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
  ๔.๒.๓ กำรปรับปรุงดอกเบี้ยเงินฝำก ณ ๓๐ ก.ย.๖๒ เข้ำบัญชีรำยตัวเรียบร้อย

ครบถ้วน ตรงตำมยอดบัญชี จ ำนวนเงิน ๓,๕๑๘,๗๓๕.๑๗ บำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
   ๔.๒.๓.๑ ดอกเบี้ยจ่ำยเงินฝำกออมทรัพย์ ๑,๐๖๙,๒๗๒.๐๙ บำท 
   ๔.๒.๓.๒ ดอกเบี้ยจ่ำยเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ ๒,๔๔๙,๔๖๓.๐๘ บำท 
  ๔.๒.๔ ตรวจสอบยอดเงินฝำกธนำคำร ณ ๓๐ ก.ย.๖๒ ทุกบัญชีมียอดเงินคงเหลือ

ตรงตำมบัญชี และรำยงำนงบทดลอง 
   ๔.๒.๔.๑ บัญชี ธ.ทหำรไทย ฯ ประเภทออมทรัพย์ คงเหลือจ ำนวนเงิน 

๖,๘๓๐,๘๑๕.๒๖ บำท 
   ๔.๒.๔.๒ บัญชี ธ.ทหำรไทย ฯ ประเภทกระแสรำยวัน คงเหลือจ ำนวนเงิน 

๔๔.๐๘ บำท 
   ๔.๒.๔.๓ บัญชี ธกส.สำขำประจวบคีรีขันธ์ ประเภทออมทรัพย์ คงเหลือ

จ ำนวนเงิน ๕,๕๑๙,๘๗๘.๗๘ บำท 
  ๔.๒.๕ ข้อขัดข้อง/ ข้อเสนอแนะ 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  
 

ธรรมดำ... 
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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 
ทุกคนต้องส่งค่ำหุ้น ตั้งแต่เดือนแรกเข้ำเป็นสมำชิกเป็นรำยเดือน ตำมเกณฑ์ของเงินได้รำยเดือนของสมำชิก 
และต้องถือหุ้นรำยเดือนไม่น้อยกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 

  ในเดือน ต.ค.๖๒ มีผู้ขอสมัครเข้ำเป็นสมำชิก สอ.บน.๕ จ ำกัด เข้ำใหม่ ๓ คน 
ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วถูกต้อง ซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับที่ก ำหนดไว้ ดังนี้ 

  ๕.๑.๑ น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ อำยุ ๔๙ ปี สังกัด บก.บน.๕ ส่งหุ้นรำยเดือน 
๒,๐๐๐ บำท 

  ๕.๑.๒ พ.อ.อ.ธวัชชัย  จตุเทน อำยุ ๓๕ ปี สังกัด รพ.กองบิน บน.๕ ส่งหุ้นรำยเดือน 
๗๐๐ บำท 

  ๕.๑.๓ จ.ท.ชัยชนะ  เนียมสิน อำยุ ๒๐ ปี สังกัด ฝูง.๕๐๑ บน.๕ ส่งหุ้นรำยเดือน 
๕๐๐ บำท 

  ทุนเรือนหุ้นเพิ่มข้ึนเดือนละ ๓,๒๐๐ 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 ผู้ประสงค์ขอกู้ เงินต้องเสนอค ำขอกู้ตำมแบบที่ก ำหนดไว้ และปฏิบัติให้ถูกต้องภำยใน
ขอบเขตตำมระเบียบ ฯ ที่ก ำหนด 

  ๕.๒.๑ เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๒ สอ.บน.๕ จ ำกัด มีเงินฝำกธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด 
(มหำชน) สำขำประจวบคีรีขันธ์ และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) สำขำ  
ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสิ้น ๑๒,๓๕๐,๖๙๔.๐๔ บำท และมีรำยกำรขอกันเงินก่อนพิจำรณำเงินกู้สำมัญ ดังนี้ 

   ๕.๒.๑.๑ กันสภำพคล่องของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑ ของเงิน
รับฝำก คิดเป็นเงิน ๑,๒๒๔,๐๒๘.๕๘ บำท 

   ๕.๒.๑.๒ กันไว้จ่ำยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท 
   ๕,๒.๑.๓ จ่ำยดอกเบี้ย เ งินฝำกออมทรัพย์  (บั ง คับถอน)  เป็นเงิน 

๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท 
   รวมยอดเงินที่ขอกันไว้ เป็นเงิน ๒,๙๒๔,๐๒๘.๕๘ บำท คงเหลือ 

เพื่อพิจำรณำจ่ำยเงินกู้สำมัญ เป็นเงิน ๙,๔๒๖,๖๖๕.๔๖ บำท 
   มต ิ ที่ประชุม เห็นชอบ 
  ๕.๒.๒ สมำชิกได้เสนอค ำขอกู้เงินประเภทเงินกู้สำมัญ (ปกติ) จ ำนวน ๙ รำย 

วงเงินกู้ ๘,๑๒๐,๐๐๐ บำท จ่ำยจริง ๒,๖๓๖,๓๕๔ บำท ดังนี้ 
   ๕.๒.๒.๑ พ.อ.อ.กฤษณ์  นิยมจิตร ขอกู้ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๒ ร.ท.ชนำธิป  พันธ์โตดี ขอกู้ ๖๐๐,๐๐๐ บำท 

 
๕.๒.๒.๓ พ.อ.อ.กวีกร ... 
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   ๕.๒.๒.๓ พ.อ.อ.กวีกร  ข ำส ำอำงค์ ขอกู้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๔ พ.อ.ท.ณัฐพล  อยู่พิทักษ์ ขอกู้ ๖๗๕,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๕ จ.อ.สิรภพ  เพ็งเลำ ขอกู้ ๙๓๕,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๖ จ.อ.สุภนัย  ฉิมเลิศ ขอกู้ ๘๕๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๗ จ.อ.ศุภโชค  เจริญมรรค ขอกู้ ๑,๔๑๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๘ จ.อ.สุธี  นำคสุวรรณ์ ขอกู้ ๑๕๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒.๙ พ.อ.ต.อนุวัต  สุรสินธ์ุ ขอกู้ ๖๐๐,๐๐๐ บำท 
   จำกกำรวินิจฉัยแล้วเห็นชอบทั้ง ๙ รำย ในครั้งนีเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของมติ 

คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ให้มีเงินรำยได้คงเหลืออย่ำงต่ ำร้อยละ ๒๕ ของรำยได้รำยเดือน  
   มต ิ ที่ประชุม อนุมัติให้สมำชิกกู้สำมัญ (ปกติ) ได้ทั้ง ๙ รำย   
  ๕.๒.๓ สมำชิกเสนอค ำขอกู้เงินประเภทเงินกู้สำมัญ (พิเศษ) ในเดือนนี้ ไม่มี  
   ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๕.๓ เรื่อง  กำรพิจำรณำเงินเหลือจำกกำรให้สมำชิกกู้ 
  ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ หลังจำกกำร

พิจำรณำจ่ำยเงินกู้สำมัญ (ปกติ) ๙ รำย มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๖,๗๙๐,๓๑๑.๔๖ บำท จึงขอให้พิจำรณำน ำเงิน
คงเหลือฝำกไว้กับ ธ.ทหำรไทย จ ำกัด สำขำประจวบคีรีขันธ์ เพื่อคงไว้รักษำสภำพคล่องของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ต่อไป 

  มติ  ที่ประชุม เห็นชอบ  
 ๕.๔ เรื่อง  พิจำรณำเลื่อนข้ันค่ำจ้ำงของ จนท.สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ตำมระเบียบ สอ.บน.๕ 

จ ำกัด ว่ำด้วย จนท.และข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ กำรเลื่อนเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง สรุป
ได้ว่ำ ข้อ ๒๕ ให้พิจำรณำถึงควำมสำมำรถ กำรริเริ่ม ควำมอุตสำหะ ควำมรับผิดชอบ คุณภำพและปริมำณงำน
ในหน้ำที่ ตลอดจนควำมประพฤติ และสมรรถภำพกำรปฏิบัติงำนในรอบปีทำงบัญชีที่แล้วของ สอ.บน.๕ จ ำกัด 
ทั้งนี้ ต้องอยู่ภำยในวงเงินงบประมำณส ำหรับเลือ่นเงินเดือนประจ ำป ีโดยใช้อัตรำเงินเดือนและค่ำจ้ำงใหเ้ปน็ไป
ตำมที่ก ำหนดไว้ และ ข้อ ๒๖ กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงเกิน ๑ ข้ัน ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก คณก.
ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด 

  ในครั้งนี้มี จนท.ปฏิบัติงำนใน สอ.บน.๕ จ ำกัด จ ำนวน ๑ คน ที่ได้จ่ำยเงินค่ำจ้ำง
ตำมอัตรำเงินเดือนข้ันค่ำจ้ำงที่ก ำหนดไว้ จำกผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงเกินกว่ำ ๑ ข้ัน รำยละเอียดดังข้อมูลส่วนบุคคลที่น ำเสนอ 

  จำกกำรพิจำรณำในที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ๙ เสียง ให้เลื่อน
ข้ันเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงเพิ่มข้ึนได้รับ ๒ ข้ัน คือ น.ส.ชุติมำ  จั่นบ ำรุง ต ำแหน่ง จนท.ธุรกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด 
เดิมรับเงินเดือน ข้ัน ๖.๕ (๙,๕๔๐ บำท) ให้ได้รับเงินเดือนใหม่ ข้ัน ๘.๕ (๑๐,๓๕๐ บำท)  

  มต ิ ที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนข้ันเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงฯ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๒ เป็นต้นไป 
 ๕.๕ เรื่อง  ขอพิจำรณำแต่งตั้งผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ท ำกำรแทนประธำน คณก.ด ำเนินกำร 

สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ในระหว่ำงกำรโยกย้ำย

ข้ำรำชกำรรอบ ต.ค.๖๒ ซึ่งมีผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร (๑) และรองประธำน
กรรมกำร (๒) จะต้องย้ำยไปรับรำชกำรสังกัดอื่น และตำมข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๘  
 

กำรปฏิบัต.ิ.. 
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กำรปฏิบัติของ คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด สรุปได้ว่ำ ข้อ ๗๓ เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติของ
กรรมกำรด ำเนินกำรแต่ละต ำแหน่ง ได้ก ำหนดให้ด ำเนินกำรภำยในขอบเขตที่ก ำหนด โดยเฉพำะกำรลงลำยมือช่ือ
ในเอกสำรต่ำง ๆ ในนำมสหกรณ์ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และจะต้องอยู่ภำยใต้กฎหมำย ข้อบังคับ มติ 
และค ำสั่งของสหกรณ์ เท่ำนั้น 

  เพื่อให้กำรบริหำรงำนของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอให้
ที่ประชุม คณก.ด ำเนินกำร ฯ พิจำรณำแต่งตั้ง น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์ รองประธำนกรรมกำร (๓) มีอ ำนำจ
หน้ำที่ท ำกำรแทนประธำนกรรมกำร จนกว่ำจะได้รับกำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำรคนใหม่ในกำรประชุมใหญ่
สำมัญ ประจ ำปี ๖๒ ที่จะก ำหนดจัดประชุมขึ้นในโอกำสต่อไป 

  มติ  ที่ประชุม เห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมที่เสนอ 

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

 ๖.๑ เรื่อง  เสนอแนวทำงก ำหนดระยะเวลำอำยุสิ้นสุดของบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ 
  น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ ช้ีแจงโดยเสนอแนวคิดว่ำ หำกเปิดโอกำสให้

สมำชิกรับฝำกออมทรัพย์พิเศษของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ขอให้ทบทวนแนวทำงปฏิบัติใหม่ ในกำรก ำหนดอำยุของ
บัญชีเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษให้มีระยะเวลำสิ้นสุดไว้ให้ชัดเจนได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เป็นภำระต่อกำรจ่ำย
ดอกเบี้ยเงินฝำก และให้สำมำรถควบคุมหรือบริหำรจัดกำรระบบกำรเงินให้ได้  ตำมแผนหรือเป็นไปตำม
เป้ำหมำยก ำหนด 

  ที่ประชุม รับทรำบ 

๗. เรื่องอื่น ๆ 
 ๗.๑ เรื่อง  กำรปดิบัญชีกำรเงินสิ้นสุด ณ ๓๐ ก.ย.๖๒ 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ข้อบังคับ สอ.บน.๕ 

จ ำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ ก ำหนดวันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ของทุกปี ส ำหรับ
กำรเงินและกำรบัญชีของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่ำงมอบหมำยให้ จนท.ผู้เกี่ยวข้องจัดท ำ
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรปิดบัญชีงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด  
ณ ๓๐ ก.ย.๖๒ เพื่อให้นำยประสำน  งำมสม ผู้สอบบัญชีของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ประจ ำปี ๖๒ เข้ำตรวจสอบ
ควำมถูกต้องและช่วยแก้ไขปัญหำ ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดหรือไม่เกิดควำมบกพร่องทำงระบบกำรเงิน  
และก ำหนดจัดประชุมเพื่อรับรองงบกำรเงิน ประจ ำปี ๖๒ ในปลำยเดือน ต.ค.๖๒ หรือต้นเดือน พ.ย.๖๒ 
หลังจำกนั้นจะด ำเนินกำรจัดประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี ๖๒ ในสัปดำห์ที่ ๓ ของเดอืน พ.ย.๖๒  

  ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๗.๒ เรื่อง  แผนกำรใช้เงินจ่ำยปันผลและเฉลี่ยคืนในกำรประชุมใหญส่ำมัญ ประจ ำป ี๖๒ 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ส ำหรับเงินที่จะใช้จ่ำย

ปันผลและเฉลี่ยคืน วงเงินค ำนวณแล้วจะต้องใช้จ่ำยเงินทั้งสิ้นประมำณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ – ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บำท  
ซึ่งขณะนี้มีเงินที่ฝำกไว้แล้วในกำรนี้ ประมำณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บำท และคำดว่ำในสิ้นเดือน ต.ค.๖๒ มีเงิน
คงเหลือฝำกไว้เพิ่มข้ึนรวมแล้วประมำณ ๑๐ ล้ำนบำท ส่วนที่เหลือหำกวงเงินไม่มำกเกินไปขอเสนอหนทำงเลือก 
โดยขอกู้ยืมจำก ธกส.สำขำประจวบคีรีขันธ์ สมทบเพิ่มเติมให้เพียงพอ ส ำหรับกำรน ำเงินไปใช้หนี้คืนส่วนที่ยืม
ครั้งนี้ จะพิจำรณำเงินเหลือจำกกำรให้สมำชิกกู้รำยเดือน หรือจำกกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีควำมประสงค์จะฝำก 
 

ออมทรัพย์... 
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ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มเติม โดยหลีกเลี่ยงไม่กู้ยืมเงินจำก สอ.บก.ทอ.จ ำกัด ซึ่งสัญญำเดิมได้ท ำไว้ก ำหนดเวลำ
อย่ำงน้อย ๑ ปี จึงจะสำมำรถขอปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรช ำระหนี้คืนเป็นอย่ำงอื่นได้ 

  ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๗.๓ เรื่อง  กำรแสดงควำมคิดเห็นในภำพรวมของกิจกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ ช้ีแจงว่ำ เป็นครั้งแรกที่เข้ำร่วมประชุมใน คณก.

ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ซึ่งมีบำงอย่ำงอำจจะไม่ค่อยเข้ำใจ จำกข้อสังเกตถือได้ว่ำสหกรณ์แห่งนี้เป็นกิจกำร
ที่มีควำมมั่นคง กับขอให้ทุกคนได้ช่วยกันสอดส่องก ำกับดูแล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำที่ต้องมำแก้ไขใน
ภำยหลัง รวมถึงร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ และกำรยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินของสมำชิกจะต้อง
ได้รับกำรดูแลให้กำรบริกำรอย่ำงดีที่สุด เพื่อให้สมำชิกได้รับประโยชน์มำกที่สุดและเป็นไปอย่ำงเหมำะสม ตรง
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรกิจกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด อย่ำงแท้จริง 

  ที่ประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุมเวลำ ๑๑๑๕ 
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                 (ลงช่ือ) น.ท.สุรสทิธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      (สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ) ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 


