
  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (เลขำนุกำร โทร.๖-๐๔๕๙)                                          

ท่ี           / ๖๒      วันท่ี     ๒๘    ธ.ค.๖๒ 

เร่ือง   รำยงำนกำรประชุม คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ครั้งที่ ๑๓/๖๒ 

เรียน    ประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด  

เพื่อกรุณำตรวจรำยงำนกำรประชุม คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (ชุดที่ ๓๘) ครั้งที่ ๑๓/๖๒ 
เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๒, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม บก.บน.๕ โดยมี น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ 
จ ำกัด เป็นประธำนกำรประชุม ฯ ตำมที่แนบมำพร้อมนี้ให้ต่อไปด้วย 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบและตรวจรำยงำนกำรประชุม ฯ ให้ต่อไป  
 
 
                             (ลงช่ือ)   ร.อ.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ 

                                 กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 

- น ำเรียนประธำนฯ เพื่อทรำบ 
- ตรวจร่ำงให้แล้ว 

        น.อ. 
    รองประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (๑) 
                                    ธ.ค.๖๒ 
 
- ทรำบแล้ว 

        น.อ. 
   ประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด 

                       ธ.ค.๖๒ 

(ส ำเนำ) 
 



(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๕ จ ำกัด (ชุดที่ ๓๘) 

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมกองบงัคับกำร กองบิน ๕ 

ผู้มำประชุม 
๑.  น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ประธำนกรรมกำร     
๒.  น.อ.เสกสรร  สำยเพ็ชร์ รองประธำนกรรมกำร (๑) 
๓.  น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์  รองประธำนกรรมกำร (๒)  
๔.  น.อ.กิจจำพจน์  สุกเพชร  รองประธำนกรรมกำร (๓) 
๕.  น.ท.ขจร  อินทรศักดิ์  กรรมกำร 
๖.  น.ท.เมธี  เวทไธสง  กรรมกำร 
๗.  น.ท.วิชัย  ข ำโพธ์ิ กรรมกำร 
๘.  น.ท.สมพล  อัมพวำ   กรรมกำร 
๙.  ร.อ.นิวัต  ภิรมย์ศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐.  ร.ท.ไพรัตน์  พวงสุวรรณ กรรมกำร 
๑๑.   ร.ท.สุรวุฒิ  ท่ำห้อง กรรมกำรและเหรัญญิก    

ผู้ไม่มำประชุม    
๑.  น.ท.สุนทร  มำสันเทียะ กรรมกำร ติดรำชกำร  
๒.  น.ต.ปัญญำ  โภควณิช กรรมกำร ติดรำชกำร 
๓.  น.ต.สุทธิชัย  ศรีทองอุทัย กรรมกำร ติดรำชกำร 
๔.  น.ต.สุนันท์  เทียนจ่ำง กรรมกำร ติดรำชกำร 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 ๑.  คุณสุพรรณี  ศรีรอด  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ส ำนักงำนสหกรณ์ 
   จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
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 ๖๓ 

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 ๑๓๓๐ 

๑. เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
 น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด กล่ำวเปิดกำรประชุม 

ว่ำกำรด ำเนินงำนของ สอ.บน.๕ เนื่องจำกได้จัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี ๖๒ สอ.บน.๕ จ ำกัด  
เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๒ ที่ผ่ำนมำ ขอให้ผู้ที่ท ำหน้ำที่เลขำนุกำร ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป  

 เลขำนุกำร และที่ประชุม รับทรำบ 

๒. เรื่อง  รับรอง... 



- ๒ - 

๒.   เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุม คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (ชุดที่ ๓๗) 
 ๒.๑   ครั้งที่ ๑๑/๖๒ เมือ่ ๕ พ.ย.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม บก.บน.๕  
 ๒.๒ ครั้งที่ ๑๒/๖๒ เมือ่ ๘ พ.ย.๖๒, ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม บก.บน.๕ 
 มต ิ ที่ประชุม ให้รับรองรำยงำนกำรประชุม คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (ชุดที่ ๓๗) 

ครั้งที่ ๑๑/๖๒ เมือ่ ๕ พ.ย.๖๒ และครัง้ที่ ๑๒/๖๒ เมือ่ ๘ พ.ย.๖๒ 

๓. เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
 ๓.๑   เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  ๓.๑.๑  สถำนภำพสมำชิก 
   ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ เมื่อ  

๓๑ ต.ค.๖๒ มีสมำชิกจ ำนวน ๘๕๓ คน ระหว่ำงเดือน พ.ย.๖๒ รับสมำชิกเข้ำใหม่ ๗ คน ขอลำออกจำกสหกรณ์  
๕ คน ณ ๓๐ พ.ย.๖๒ คงมีสมำชิกจ ำนวน ๘๕๕ คน รวมเป็นสมำชิกยกไปในเดือน ธ.ค.๖๒ ทั้งสิ้น ๘๕๕ คน 
(เป็นหนี้เงินกู้ ๖๓๖ คน ไม่เป็นหนี้เงินกู้ ๒๑๙ คน) 

   ที่ประชุม รับทรำบ 
  ๓.๑.๒ บัญชีรบัจ่ำยประจ ำเดือน 
   ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ เมื่อ  

๓๐ พ.ย.๖๒ รวมรับทั้งสิ้น ๙๒,๘๗๓,๐๘๔.๕๗ บำท และได้จ่ำยเงินระหว่ำงเดือน ๙๒,๘๗๑,๔๐๖.๓๘ บำท 
มีเงินสดคงเหลือยอดยกมำ ๑๗,๗๑๗.๙๑ บำท และคงเหลือเงินสดยอดยกไป ๑๙,๓๙๖.๑๐ บำท 

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

สถำนภำพกำรเงิน ประจ ำ เดือน ณ ๓๐ พ.ย.๖๒ สรุปได้ ว่ำ สอ.บน.๕ จ ำกัด มีสินทรัพย์ทั้ งสิ้ น 
๔๐๒,๕๙๘,๑๖๒.๔๑ บำท หนี้สิน ๑๖๓,๕๔๖,๐๕๘.๖๖ บำท ทุน ๒๓๕,๓๘๐,๑๑๗.๑๒ บำท รำยได้ 
๔,๓๓๕,๓๖๓.๐๐ บำท และค่ำใช้จ่ำย ๖๖๓,๓๗๖.๓๗ บำท 

   ที่ประชุม รับทรำบ 
  ๓.๑.๔ รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนตำมแผน ในเดือน พ.ย.๖๒ 
   ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ  

ผลกำรด ำเนินกำร ปี ๖๓ (ต.ค. – พ.ย.๖๒) โดยจัดท ำประมำณกำรทั้งปีของ รำยได้ รำยจ่ำย และก ำไร  
แยกออกเป็นรำยเดือนแบ่งเป็น ๔ ไตรมำส พร้อมกับสรุปเป้ำหมำยเพื่อให้เป็นไปตำมแผนงำนก ำหนดจัดท ำ
เป็นภำพรวม รำยละเอียดดังข้อมูลน ำเสนอ สรุปได้ดังนี้ 

   ๓.๑.๔.๑  ประมำณกำร รำยได้ทั้งปี ๒๖,๒๔๕,๑๖๕.๒๓ บำท รับจริงเป็นเงิน 
๔,๓๓๕,๓๖๓.๐๐ บำท 

   ๓.๑.๔.๒ ประมำณกำร รำยจ่ำยทั้งปี ๗,๓๙๑,๗๔๐.๓๗ บำท จ่ำยจริง
เป็นเงิน ๖๖๓,๓๗๖.๓๗ บำท 

   ๓.๑.๔.๓ ประมำณกำร ก ำไรทั้งปี ๑๘,๘๕๓,๔๒๔.๘๖ บำท รับจริงเปน็เงนิ 
๓,๖๗๑,๙๘๖.๖๓ บำท 

   ที่ประชุม รับทรำบ 
 

๓.๑.๕  ผลกำร...  
 



- ๓ – 
 

  ๓.๑.๕ ผลกำรจ่ำยเงินกู้ให้แก่สมำชิก 
   ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ  

ในเดือน พ.ย.๖๒ สอ.บน.๕ จ ำกัด ได้จ่ำยเงินกู้ให้แก่สมำชิก จ ำนวน ๕๑ รำย รวมเป็นเงิน ๘,๗๔๕,๑๐๐ บำท ดังนี้
    ๓.๑.๕.๑  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จ ำนวน ๓๗ รำย เป็นเงิน ๕๕๓,๑๐๐ บำท  

   ๓.๑.๕.๒ เงินกู้สำมัญ จ ำนวน ๑๔ รำย รวมเป็นเงิน ๘,๑๙๒,๐๐๐ บำท 
แยกเป็น 

    ๓.๑.๕.๒ (๑)   กู้สำมัญ (ปกติ) จ ำนวน ๙ รำย เป็นเงิน ๖,๗๒๙,๐๐๐ บำท 
    ๓.๑.๕.๒ (๒)  กู้สำมัญ(หุ้นตัวเอง) จ ำนวน ๕ รำย เป็นเงิน ๑,๔๖๓,๐๐๐ บำท 
   ที่ประชุม รับทรำบ 
  ๓.๑.๖ สถิติเงินเหลือจำกให้สมำชิกกู้ 
   ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ  

จำกกำรจ่ำยเงินให้สมำชิกกู้แล้วเป็นรำยเดือน มียอดเงินคงเหลือ ส ำหรับเดือน ต.ค.๖๒ มีเงินคงเหลือ  
๗,๑๔๑,๓๑๐.๔๐ บำท โดยเปิดบัญชีเงินฝำกไว้กับ ธ.ทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำประจวบคีรีขันธ์  
และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) สำขำประจวบคีรีขันธ์ รำยละเอียดดังข้อมูลน ำเสนอ 

   ที่ประชุม รับทรำบ 
  ๓.๑.๗ กำรใช้เงินทุนสำธำรณประโยชน์ เดือน พ.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 ให้จ่ำยได้ในกรณีเพื่อ
กำรศึกษำ เพื่อสำธำรณประโยชน์ทั่วไป เพื่อกำรกุศล และช่วยเหลือสมำชิก รำยละเอียดเปน็ไปตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนด 
ประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด มีอ ำนำจพิจำรณำสั่งจ่ำยได้ครั้งละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท (สองหมื่นบำทถ้วน)  
หำกเกินกว่ำให้อยู่ในดุลยพินิจของที่ประชุม ตรวจสอบแล้วถูกต้องตำมรำยกำร ดังนี้ 

   ๓.๑.๗.๑  ทุนยกมำ ๓๑ ต.ค.๖๒ เป็นเงิน ๓๖๐,๕๔๕ บำท และรับ
จัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บำท รวมมีเงินทั้งสิ้น ๗๖๐,๕๔๕ บำท 

   ๓.๑.๗.๒ กำรพิจำรณำใช้จ่ำยเงินทุนสำธำรณประโยชน์ เดือน พ.ย.๖๒ 
จ ำนวน ๑ รำยกำร รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

   ๓.๑.๗.๓ ณ ๓๐ พ.ย.๖๒ คงเหลือเงินทุนสำธำรณประโยชน์ ยกไป 
๗๔๐,๕๔๕ บำท 

   ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๓.๒ เรื่อง  ผลกำรตรวจสอบกิจกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  ร.ต.หญิง รัตนำ  สีเหลือง ผู้ตรวจสอบกิจกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ตำมที่ 

ได้ตรวจสอบกิจกำรฯ ระหว่ำง ๑ – ๓๐ พ.ย.๖๒ ขอเสนอผลกำรตรวจสอบด้ำนทุน โดยสรุปได้ ดังนี ้
  ๓.๒.๑ มีกำรก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับทุนต่ำง ๆ ไว้ครบถ้วน 
  ๓.๒.๒ สมำชิกถือหุ้นเป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ 
  ๓.๒.๓ มีกำรจัดสรรก ำไรสทุธิเป็นทุนส ำรอง ทุนสะสมต่ำง ๆ เรียบร้อย เป็นไปตำม

กฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมใหญ่ 
   ๓.๒.๔ กำรค ำนวณเงินปันผลถูกต้อง และกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นไปตำม
กฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมใหญ่ก ำหนด ซึ่งได้จ่ำยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไปเมื่อ ๒๑ พ.ย.๖๒ 

 
๓.๒.๕  จ่ำยค่ำ...                                                      
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  ๓.๒.๕ จ่ำยค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์ จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 
  ๓.๒.๖ กำรจัดท ำบัญชีเกี่ยวกับทุนเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
  ๓.๒.๗ ผลกำรเปรียบเทียบรำยละเอียดทุนเรือนหุ้นกับบัญชีถูกต้องตรงกัน 
  ๓.๒.๘ ข้อขัดข้อง / ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
  ที่ประชุม รับทรำบ 

๔. เรื่อง  เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
 ๔.๑ 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 พรก. 
หรือลูกจ้ำงสังกัด บน.๕ เป็นผู้มีควำมประพฤติและนิสัยดีงำม มิได้เป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์
ในกำร ให้ กู้ ยืม เ งิ น  และข้อบั ง คับ ข้อ ๗๙ (๑ )  ส รุ ป ได้ ว่ ำ  คณก .ด ำ เนินกำร  สอ .บน . ๕  จ ำกั ด  
มีอ ำนำจพิจำรณำรับสมำชิกได้ ตลอดจนดูแลให้ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย  ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 
และค ำสั่งของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตำมระเบียบ สอ.บน.๕ จ ำกัด ว่ำด้วยหุ้น พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔ 
สมำชิกทุกคนต้องส่งค่ำหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้ำเป็นสมำชิกเป็นรำยเดือนตำมเกณฑ์ของเงินได้รำยเดือนของ
สมำชิกและต้องถือหุ้นรำยเดือนไม่น้อยกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 

  ในเดือน พ.ย.๖๒ มีผู้ขอสมัครเข้ำเป็นสมำชิก สอ.บน.๕ จ ำกัด เข้ำใหม่ ๙ คน 
ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วถูกต้อง ดังนี้  

  ๔.๑.๑ พ.อ.อ.ศุภวิชญ์  หินแก้ว อำยุ ๓๖ ปี สังกัด ผชย.ฯ ส่งหุ้นรำยเดือน ๕๐๐ บำท 
  ๔.๑.๒   จ.อ.อภินันท์  เชยชอุ่น อำยุ ๒๔ ปี สังกัด ผสอ.ฯ ส่งหุ้นรำยเดือน ๑,๐๐๐ บำท 
  ๔.๑.๓ จ.อ.ชนำวีร์  ออมสิน อำยุ ๒๓ ปี  สังกัด ผชอ.ฯ  ส่งหุ้นรำยเดือน ๕๐๐ บำท 
  ๔.๑.๔ จ.ท.จิรเมธ  กองเงินนอก อำยุ ๒๑ ปี สังกัด ผชอ.ฯ ส่งหุ้นรำยเดือน ๕๐๐ บำท 
  ๔.๑.๕ จ.ต.กิตติภณ  วจยะสิริวรรณ อำยุ ๒๒ ปี สังกัด ผชอ.ฯ ส่งหุ้นรำยเดือน 

๑,๐๐๐ บำท 
  ๔.๑.๖ จ.ต.ภัททพล  พูลทั่วญำติ อำยุ ๒๔ ปี สังกัด ร้อย.ทสห.ฯ ส่งหุ้นรำยเดือน 

๕๐๐ บำท 
  ๔.๑.๗ จ.ต.ยทุธนำ  จิตตเ์อื้อ อำยุ ๒๗ ปี สงักัด ร้อย.ทสห.ฯ ส่งหุ้นรำยเดือน ๕๐๐ บำท 
  ๔.๑.๘ จ.ต.ธนำคินทร์  ปุ่นปำน อำยุ ๒๗ ปี สังกัด พัน.อย.ฯ ส่งหุ้นรำยเดอืน ๕๐๐ บำท 
  ๔.๑.๙ น.ส.มำริษำ  สำยนพคุณ อำยุ ๒๙ ปี สังกัด อำคำรที่พักสวัสดิกำรฯ ส่งหุ้น

รำยเดือน ๕๐๐ บำท    
  ทุนเรือนหุ้นเพิ่มข้ึนเดือนละ ๕,๕๐๐ บำท 
 มต ิ ที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๔.๒   เรื่อง กำรรับโอนสมำชิก 
  ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ตำมข้อบังคับ 

สอ.บน.๕ จ ำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๗๙ (๑) สรุปได้ว่ำ คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด  
 

มีอ ำนำจ... 
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มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกำรรบัสมำชิก ตลอดจนดูแลให้สมำชิกปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติและค ำสั่งของสหกรณ์ และสอดคล้องตำมระเบยีบ สอ.บน.๕ จ ำกัด ว่ำด้วยกำรโอนสมำชิกระหว่ำง
สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ก ำหนด  

  ในเดือน พ.ย.๖๒ มีสมำชิกขอโอนเข้ำ ๑ คน คือ พ.อ.อ.ศุภวิชญ์  หินแก้ว  
ทุนเรือนหุ้น ๑๑๑,๕๐๐ บำท หนี้สินเงินกู้สำมัญ ๖๙๙,๐๙๓.๓๕ บำท สมำชิกโอนออกไม่มี 

 มติ  ที่ประชุม เห็นชอบให้โอนสภำพกำรเป็นสมำชิก 
 ๔.๓ 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 ให้เงินกู้ได้
เฉพำะแก่สมำชิกเท่ำนั้น ผู้ประสงค์ขอกู้เงินต้องเสนอค ำขอกู้ตำมแบบที่ก ำหนดไว้ และปฏิบัติให้ถูกต้องภำยใน
ขอบเขตตำมระเบียบ ฯ ที่ก ำหนด 

  ๔.๓.๑ เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๒ สอ.บน.๕ จ ำกัด มีเงินฝำกธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด 
(มหำชน) สำขำประจวบคีรีขันธ์ และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) สำขำ 
ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสิ้น ๑๐,๓๐๘,๔๑๓.๒๘ บำท และมีรำยกำรขอกันเงินก่อนพิจำรณำเงินกู้สำมัญ 
ดังนี้ 

   ๔.๓.๑.๑  กันสภำพคล่องของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑ 
ของเงินรับฝำก คิดเป็นเงิน ๑,๒๒๒,๒๖๑.๑๓ บำท 

   ๔.๓.๑.๒ กันไว้จ่ำยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท 
   ๔.๓.๑.๓ จ่ำยคืนทุนเรือนหุ้น (สมำชิกลำออก) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท 
   รวมยอดเงินที่ขอกันไว้ เป็นเงิน ๒,๓๒๒,๒๖๑.๑๓ บำท คงเหลือ 

เพื่อพิจำรณำจ่ำยเงินกู้สำมัญ เป็นเงิน ๗,๙๘๖,๑๕๒.๑๕ บำท 
   มติ  ที่ประชุม เห็นชอบ 
  ๔.๓.๒ ส ำหรับ พ.ย.๖๒ มีสมำชิกได้เสนอค ำขอกู้เงินประเภทเงินกู้สำมัญ (ปกติ) 

จ ำนวน ๑๑ รำย วงเงินกู้ ๙,๓๐๙,๐๐๐ บำท จ่ำยจริง ๔,๖๐๘,๒๕๔ บำท ดังนี้ 
   ๔.๓.๒.๑  จ.อ.สุรพล  คงเกษม ขอกู้ ๓๑๐,๐๐๐ บำท 
   ๔.๓.๒.๒   ร.ท.ศำนิตย์  ชัยวงศ์ ขอกู้ ๑,๑๗๐,๐๐๐ บำท 
   ๔.๓.๒.๓  พ.อ.อ.ชยุตม์  แหลมทอง ขอกู้ ๙๔๐,๐๐๐ บำท 
   ๔.๓.๒.๔  พ.อ.อ.สุริยะ  แววด ีขอกู้ ๑,๒๑๙,๐๐๐ บำท 
   ๔.๓.๒.๕  พ.อ.อ.ปิยะพงศ์  พรมศรี ขอกู้ ๑,๓๔๙,๐๐๐ บำท 
   ๔.๓.๒.๖  จ.ท.ชัยชนะ  เนียมสิน ขอกู้ ๔๐๐,๐๐๐ บำท 
   ๔.๓.๒.๗  พ.อ.อ.สุชำติ  พรมวงศ์ ขอกู้ ๑,๒๓๘,๐๐๐ บำท 
   ๔.๓.๒.๘  จ.อ.สุเมธ  รักคุณ ขอกู้ ๑,๑๘๔,๐๐๐ บำท 
   ๔.๓.๒.๙   พ.อ.อ.สุดเขตต์  โต๊ะงำม ขอกู้ ๙๙๙,๐๐๐ บำท 
   ๔.๓.๒.๑๐   จ.ท.พีรพัฒน์  ธรรมโชติกำ ขอกู้ ๓๐๐,๐๐๐ บำท 
   ๔.๓.๒.๑๑   ร.ท.ธีรวัฒน์  จุฬำมณี ขอกู้ ๒๐๐,๐๐๐ บำท 
   จำกกำรวินิจฉัยแล้วเห็นชอบทั้ง ๑๑ รำย ในครั้งนี้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์

ของมติ คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ให้มีเงินรำยได้คงเหลืออย่ำงต่ ำร้อยละ ๒๕ ของรำยได้รำยเดือน  
   มติ  ที่ประชุม อนุมัติให้สมำชิกกู้สำมัญ (ปกติ) ได้ทั้ง ๑๑ รำย 

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

จ่ำยเงินกู้สำมัญ (ปกติ) ๑๑ รำย มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๓,๓๘๒,๐๖๗.๑๕ บำท ฝ่ำยจัดกำรขออนุญำตน ำเงินไป
ช ำระหนี้ให้กบั ธกส.ฯ จ ำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท และขอให้พิจำรณำน ำเงินคงเหลือฝำกไว้กับ ธ.ทหำรไทย 
จ ำกัด สำขำประจวบคีรีขันธ์ เพื่อคงไว้รักษำสภำพคล่องของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ต่อไป 

  มติ  ที่ประชุม เห็นชอบ  
 ๔.๕ เรื่อง  พิจำรณำเลือกตั้งรองประธำนกรรมกำร เลขำนุกำร และเหรัญญิก 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ สืบเนื่องจำกกำร

ประชุมใหญส่ำมัญ ประจ ำป ี๖๒ สอ.บน.๕ จ ำกัด เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๒ ให้ควำมเห็นชอบได้เลือกตั้งผูม้ีรำยช่ือตำมเสนอ
เป็นกรรมกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ชุดที่ ๓๘ ประจ ำปี ๖๓ จ ำนวน ๑๕ คน โดยมี น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ เป็นประธำน
กรรมกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด และกรรมกำรอีก ๑๔ คน ประกอบด้วย น.อ.เสกสรร  สำยเพ็ชร์, น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์, 
น.อ.กิจจำพจน์  สุกเพชร, น.ท.วิชัย  ข ำโพธ์ิ, น.ท.สมพล  อัมพวำ, น.ท.ขจร  อินทรศักดิ์, น.ท.เมธี  เวทไธสง,  
น.ท.สุนทร  มำสันเทียะ, น.ต.ปัญญำ  โภควนิช, น.ต.สุทธิชัย  ศรีทองอุทัย, น.ต.สุนันท์  เทียนจ่ำง, ร.อ.นิวัต  
ภิรมย์ศรี, ร.ท.ไพรัตน์  พวงสุวรรณ และ ร.ท.สุรวุฒิ  ท่ำห้อง 

  ๔.๕.๑ ตำมข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๘ คณก.ด ำเนินกำร  
ข้อ ๗๒ สรุปได้ว่ำ ให้สหกรณ์มี คณก.ด ำเนินกำร เป็นประธำน ๑ คน และกรรมกำรด ำเนินกำรอีก ๑๔ คน  
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งแล้วให้กรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งในระหว่ำงกันเองข้ึนด ำรงต ำแหน่ง  
รองประธำนกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน เลขำนุกำรคนหนึ่ง และ/ หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมกำร และปิดประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ 

  ๔.๕.๒ ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นควรแต่งตั้งให้ 
   ๔.๕.๒.๑  น.อ.เสกสรร  สำยเพ็ชร์ เป็นรองประธำนกรรมกำร (๑) 
   ๔.๕.๒.๒  น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์ เป็นรองประธำนกรรมกำร (๒) 
   ๔.๕.๒.๓  น.อ.กิจจำพจน์  สุกเพชร เป็นรองประธำนกรรมกำร (๓) 
   ๔.๕.๒.๔  ร.อ.นิวัต  ภิรมย์ศรี เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร กับให้ได้รับ

เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ 
   ๔.๕.๒.๕  ร.ท.สุรวุฒิ  ท่ำห้อง เป็นกรรมกำรและเหรัญญิก 
  มติ  ที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๔.๖ เรื่อง  แต่งตั้ง คณก.อ ำนวยกำร, คณก.เงินกู้ และ คณก.ศึกษำและประชำสัมพันธ์ 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ตำมที่ประชุมใหญส่ำมญั 

ประจ ำปี ๖๒ สอ.บน.๕ จ ำกัด เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๒ ได้เลือกตั้งผู้มีรำยช่ือตำมเสนอเป็นกรรมกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด 
ชุดที่ ๓๘ ประจ ำปี ๖๓ เสร็จสิ้นแล้ว ควรมีกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนให้กรรมกำรด ำเนินกำรแต่ละคน
ด ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ แทน คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ซึ่งสอดคล้องตำมข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ำกัด 
พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๘ ข้อ ๗๙ (๑๑) ก ำหนดให้ คณก.ด ำเนินกำร ฯ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำด ำเนินกำร
แต่งตั้งและถอดถอน คณก.หรือ คณอก. หรือคณะท ำงำนเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ ดังนี้ 

  ๔.๖.๑ คณก.อ ำนวยกำร (ตำมข้อบังคับ ฯ ข้อ ๘๑) ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็น
ควรแต่งตั้งให้ 

   ๔.๖.๑.๑ น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ เป็นประธำนกรรมกำร 
 

๔.๖.๑.๒  น.อ.พลัง...   
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   ๔.๖.๑.๒ น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์ เป็นรองประธำนกรรมกำร 
   ๔.๖.๑.๓ น.ท.วิชัย  ข ำโพธ์ิ เป็นกรรมกำร 
   ๔.๖.๑.๔ ร.อ.นิวัต  ภิรมย์ศรี เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๔.๖.๑.๕ ร.ท.สุรวุฒิ  ท่ำห้อง เป็นกรรมกำรและเหรัญญิก 
  ๔.๖.๒ คณก.เงินกู้ (ตำมข้อบังคับ ฯ ข้อ ๘๓) ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นควร

แต่งตั้งให้ 
   ๔.๖.๒.๑ น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์ เป็นประธำนกรรมกำร 
   ๔.๖.๒.๒ น.ท.ขจร  อินทรศักดิ์ เป็นกรรมกำร 
   ๔.๖.๒.๓ น.ต.สุนันท์  เทียนจ่ำง เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๔.๖.๒.๔ น.ต.ปัญญำ  โภควนิช เป็นกรรมกำร 
   ๔.๖.๒.๕ ร.ท.ไพรัตน์  พวงสุวรรณ เป็นกรรมกำร 
  ๔.๖.๓ คณก.ศึกษำและประชำสัมพันธ์ (ตำมข้อบังคับ ฯ ข้อ ๘๕) ที่ประชุม

พิจำรณำแล้วเห็นควรแต่งตั้งให้ 
   ๔.๖.๓.๑  น.อ.กิจจำพจน์  สุกเพชร เป็นประธำนกรรมกำร 
   ๔.๖.๓.๒ น.ท.สุนทร  มำสันเทียะ เป็นกรรมกำร 
   ๔.๖.๓.๓ น.ท.เมธี  เวทไธสง เป็นกรรมกำร 
   ๔.๖.๓.๔ น.ท.สมพล  อัมพวำ เป็นกรรมกำร 
   ๔.๖.๓.๕ น.ต.สุทธิชัย  ศรีทองอุทัย เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มติ  ที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยให้ น.ต.สุนันท์ เทียนจ่ำง กรรมกำรและ

เลขำนุกำร คณก.เงินกู้ เป็นผู้ตรวจสัญญำเงินกู้พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือผู้ตรวจหนังสือสัญญำเงินกู้  
 ๔.๗ เรื่อง  มอบหมำยงำนในหน้ำที่ผู้จัดกำรให้ คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ตำมข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

ก ำหนดว่ำ กำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ผู้จัดกำรให้กรรมกำรด ำเนินกำร ถ้ำสหกรณ์ยั งมิได้แต่งตั้งผู้จัดกำร  
ให้ คณก.ด ำเนินกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ผูจ้ัดกำรให้ คณก.ด ำเนินกำรคนใดคนหนึ่งตำมที่เห็นสมควรแต่ต้อง
ไม่เกิน ๕ ปี พิจำรณำแล้วเห็นควรแต่งตั้งให้ น.อ.เสกสรร  สำยเพ็ชร์ เป็นผู้จัดกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ของ คณก.
ด ำเนินกำรชุดปัจจุบัน 

  มติ  ที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๔.๘ เรื่อง  แต่งตั้ง จนท.อื่น ๆ 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ เพื่อให้เหมำะสมกับ

งำนแต่ละต ำแหน่ง เป็นไปตำมข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๗๙ (๖) (๑๑) สรุปได้ว่ำ ให้อ ำนำจ
หน้ำที่ของ คณก.ด ำเนินกำรในกำรแต่งตั้งหรือจ้ำงและก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนของ จนท.และ
ลูกจ้ำงของสหกรณ์ ตลอดจนดูแลกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค ำสั่งสหกรณ์ 
และข้อบังคับ ฯ ข้อ ๑๐๐ สรุปได้ว่ำ อำจแต่งตั้ง จนท.อื่นได้ตำมควำมจ ำเป็นพร้อมก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงหรือ
ค่ำตอบแทนไว้ จึงขอให้พิจำรณำตัวบุคคลปฏิบัติงำนตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 

  ๔.๘.๑ น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ต ำแหน่ง ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  ๔.๘.๒ ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน ต ำแหน่ง จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  ๔.๘.๓ จ.อ.หญิง ณัฐวรรณ  หอมจันทร์ ต ำแหน่ง จนท.บัญชี สอ.บน.๕ จ ำกัด 
 

๔.๘.๔  น.ส.นำฏยำ... 



                                 - ๘ – 
 
  ๔.๘.๔ น.ส.นำฏยำ  พิกำรัตน์ ต ำแหน่ง จนท.ประจ ำหน่วย สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  ๔.๘.๕ นำงขนิษฐำ  ศรีมณี ต ำแหน่ง จนท.ประจ ำหน่วย สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  ๔.๘.๕ น.ส.ชุติมำ  จั่นบ ำรุง ต ำแหน่ง จนท.ธุรกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  มติ  ที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๔.๙ เรื่อง  มอบหมำยงำนในหน้ำที่ให้แก่ จนท.สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ตำมข้อบังคับ สอ.บน.๕ 

จ ำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๗๙ (๖) ให้อ ำนำจหน้ำที่ของ คณก.ด ำเนินกำรแต่งตั้งหรือจ้ำง จนท.และลูกจ้ำงของ
สหกรณ์ฯ ได้ตำมควำมจ ำ เป็น และข้อบั งคับ ฯ ข้อ ๙๔ (๖)  ให้  ผจก.มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำ 
จัดจ้ำง จนท.ของสหกรณ์ฯ ได้ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดในระเบียบของสหกรณ์ฯ รวมถึงก ำหนดหน้ำที่
ปฏิบัติงำนไว้ให้ชัดเจนและเป็น ผบช.รับผิดชอบก ำกับดูแล ในกำรนี้พิจำรณำแล้วเห็นควรมอบหมำยให้  
น.อ.เสกสรร  สำยเพ็ชร์ ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด เป็นผู้ออกค ำสั่งมอบหมำยงำนในหน้ำที่ให้แก่  จนท. 
แต่ละต ำแหน่ง (ตำมข้อ ๕.๕) พร้อมก ำหนดค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนไว้ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยต่อไป 

  มติ  ที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๔.๑๐   เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษำ สอ.บน.๕ จ ำกัด 
     น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ตำมข้อบังคับ สอ.

บน.๕ จ ำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๗๙ (๑๕) ให้อ ำนำจหน้ำที่ของ คณก.ด ำเนินกำรในกำรสรรหำที่ปรึกษำของ
สหกรณ์ฯ ตลอดจนก ำหนดค่ำตอบแทนให้ตำมทีเ่หน็สมควร และข้อบังคับ ฯ ข้อ ๑๐๑ ก ำหนดจ ำนวนไว้ไม่เกิน
ห้ำคน เพื่อให้ควำมเห็นแนะน ำกำรด ำเนินงำนทั่วไปของสหกรณ์ พิจำรณำแล้วเห็นควรแต่งตั้งให้ ร.ท.ภูเมศวร์  
เมืองแก้ว เป็นที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย สอ.บน.๕ จ ำกัด และได้รับเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ๆ ละ ๒,๕๐๐ บำท 

     มต ิ ที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๔.๑๑   เรื่อง  แต่งตั้งผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนสหกรณ์ในกำรเบิกถอนเงิน 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ชี้แจงว่ำ ตำมข้อบังคับ 

สอ.บน.๕ จ ำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๒๐ วรรคสอง กำรลงลำยมือช่ือเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจกำร 
อันเกี่ยวกับบุคคลภำยนอก ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนกำรเบิก หรือรับเงินกู้ กำรจ ำนอง  
ซึ่งสหกรณ์เป็นผูจ้ ำนอง กำรถอนเงินฝำกของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ  จะต้องลงลำยมือช่ือของประธำนกรรมกำร 
หรือรองประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำร หรือเหรัญญิก หรือกรรมกำรผู้ที่  คณก.ด ำเนินกำรมอบหมำยกับ
ผจก.รวมเป็นสองคน 

  เห็นควรแต่งตั้งให้ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนสหกรณ์ฯ ในกำรเบิกถอนเงินจำก
ธนำคำร และปฏิบัติตำมข้อบังคับ ฯ ดังกล่ำวข้ำงต้น พิจำรณำแล้วขอมอบหมำยให้  คณก.ด ำเนินกำรเป็น 
ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือจ ำนวนสองในห้ำคน รำยช่ือดังนี้ 

  ๔.๑๑.๑ น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ประธำนกรรมกำร 
  ๔.๑๑.๒  น.อ.เสกสรร  สำยเพ็ชร์ รองประธำนกรรมกำร (๑) และ ผจก. 
  ๔.๑๑.๓  น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์ รองประธำนกรรมกำร (๒) 
  ๔.๑๑.๔  น.อ.กิจจำพจน์  สุกเพชร รองประธำนกรรมกำร (๓) 
  ๔.๑๑.๕  ร.ท.สุรวุฒิ  ท่ำห้อง เหรัญญิก 
     มต ิ ที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๔.๑๒   เรื่อง  แต่งตั้งผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนสหกรณ์ในกำร รับฝำกเงิน ใบรับเงิน 

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

หลักกำร... 
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หลักกำรควบคุมภำยในที่ดี ตำมข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๒๐ วรรคสำม กำรรับฝำกเงิน  
ใบรับเงิน และเอกสำรทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง และจ ำเป็นจะต้องลงลำยมือช่ือของ ผจก.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
พิจำรณำแล้วเห็นควรให้ ผจก.ด ำเนินกำรและจัดท ำออกค ำสั่งมอบอ ำนำจไว้ให้เรียบร้อย 

  มต ิ ที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๔.๑๓  เรื่อง  มอบอ ำนำจผู้วินิจฉัยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ชี้แจงว่ำ เพื่อให้กำร

บริกำรเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้รวดเร็ว มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสมำชิก ตำมระเบียบ 
 สอ.บน.๕ จ ำกัด ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ ก ำหนดไว้ว่ำ กำรให้เงินกู้ 
เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณก.ด ำเนินกำรอำจมอบอ ำนำจให้ประธำน หรือรองประธำน หรือ ผจก. ตำมที่เห็นสมควร 
เป็นผู้ วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทน คณก.ด ำเนินกำรก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบหมำยดังกล่ำวนั้น  
แถลงรำยกำรเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพื่อให้ คณก.ด ำเนินกำรทรำบทุกเดือน พิจำรณำแล้ว  
จึงเห็นควรมอบหมำยให้ ประธำนกรรมกำร และรองประธำนกรรมกำร (๑, ๒ และ ๓) เป็นผู้มีอ ำนำจวินิจฉัย
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตำมมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อ ๖ ก.พ.๖๑ ที่ประชุมพิจำรณำได้ข้อสรุปว่ำ  
เพื่อควำมรวดเร็วในหนทำงกำรปฏิบัติ กำรยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินให้ผู้กู้ยื่นเอกสำรพร้อมแนบสลิปเงินเดือน
ย้อนหลัง ๑ เดือน จะต้องมีเงินคงเหลือไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๑๕ ของรำยได้รำยเดือน โดยผ่ำน ผกง.บน.๕ 
ตรวจสอบควำมถูกต้องก่อน และลดข้ันตอนโดยให้ หน.หน่วยของผู้นั้นเซ็นช่ือรับรองเป็นอันสิ้นสุด 

  มต ิ ที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๔.๑๔ เรื่อง  มอบหมำยผู้มีอ ำนำจอนุมัติเงินทุนสำธำรณประโยชน์ 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ชี้แจงว่ำ เพื่อให้กำร

เบิกจ่ำยเงินทุนสำธำรณประโยชน์เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว คล่องตัวและทันต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึน ตำมระเบียบ  
สอ.บน.๕ จ ำกัด ว่ำด้วยกำรใช้ทุนเพื่อสำธำรณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๘ สรุปได้ว่ำ กำรอนุมัติจ่ำยเงินทุน
สำธำรณประโยชน์ ให้ประธำนกรรมกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย มีอ ำนำจพิจำรณำสั่งจ่ำยได้ครั้งละไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บำท (สองหมื่นบำท) และต้องแจ้งให้ที่ประชุม คณก.ด ำเนินกำรทรำบด้วย หำกเกินกว่ำจ ำนวน
ดังกล่ำวให้อยู่ในดุลยพินิจของที่ประชุม ฯ จึงเห็นควรมอบหมำยใหป้ระธำนกรรมกำรด ำเนินกำร เป็นผู้มีอ ำนำจ
อนุมัติเงินทุนสำธำรณประโยชน์ ตำมระเบียบ ฯ ที่ก ำหนด 

  มต ิ ที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๔.๑๕ เรื่อง  มอบหมำยผู้รับผิดชอบกำรควบคุมภำยในและ รปภ.ด้ำนไอที รวมทั้งเก็บ

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

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ ฯ รวมถึงระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมระเบียบ สอ.บน.๕ จ ำกัด ว่ำด้วยวิธีปฏิบัติในกำรควบคุมภำยในและกำรรักษำ 
ควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ให้มอบหมำยมีผู้รับผิดชอบในกำร
ติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยหรือระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ จึงเห็นควรมอบหมำยให้  
นำงขนิษฐำ  ศรีมณี ต ำแหน่ง จนท.ประจ ำหน่วย สอ.บน.๕ จ ำกัด รับผิดชอบในกำรติดตำมกำรปฏิบัติ 
ในกำรควบคุมภำยในและกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ สอ.บน.๕ จ ำกัด 
    มต ิ ที่ประชุม เห็นชอบ 
 

๔.๑๖  เรื่อง  มอบหมำย... 
 



                                                             - ๑๐ - 
 

 ๔.๑๖ เรื่อง  มอบหมำยผู้ควบคุมกำรออกและเก็บใบเสร็จรับเงิน 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ชี้แจงว่ำ เพื่อให้เป็นไป

ตำมหลักกำรควบคุมภำยในที่ดี สอดคล้องตำมข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๗๙ (๒๐) และ
ระเบียบ สอ.บน.๕ จ ำกัด ว่ำด้วยกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงิน พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ สรุปได้ว่ำ คณก.ด ำเนินกำร
มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำควำมเหมำะสม มอบหมำยให้ จนท.ของสหกรณ์ฯ บุคคลที่เกี่ยวข้องท ำหน้ำที่ควบคุม
กำรจัดเก็บรักษำใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ และเล่มที่ยังใช้ไม่หมดไว้ในที่มั่นคงปลอดภัยจึงเห็นควรมอบหมำยให้ 
จ.อ.หญิง ณัฐวรรณ  หอมจันทร์ ต ำแหน่ง จนท.บัญชี สอ.บน.๕ จ ำกัด เป็นผู้ควบคุมกำรออกและเก็บรักษำ
ใบเสร็จรับเงินของ สอ.บน.๕ จ ำกัด 

  มต ิ ที่ประชุม เห็นชอบ   
 ๔.๑๗ เรื่อง  มอบหมำยผู้ตรวจเงินสดคงเหลือและเอกสำรกำรเงินอื่น ๆ 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ชี้แจงว่ำ เพื่อให้เป็นไป

ตำมหลักกำรควบคุมภำยในที่ดี ตำมข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๗๙ (๒๐) และระเบียบ สอ.บน.๕ จ ำกัด   
ว่ำด้วยกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงิน พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๓๖ สรุปได้ว่ำ คณก.ด ำเนินกำรมีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำ 
ควำมเหมำะสมในกำรมอบหมำยให้กรรมกำรด ำเนินกำรคนใดคนหนึ่งท ำกำรตรวจสอบเงินสดเป็นครั้งครำว 
และเอกสำรกำรเงินอื่น ๆ ให้ถูกต้อง พิจำรณำแล้วจึงเห็นควรมอบหมำยให้ ร.ท.สุรวุฒิ  ท่ำห้อง เป็นกรรมกำร
และเหรัญญิก เป็นผู้ตรวจสอบเงินสดฯ 

  มต ิ ที่ประชุม เห็นชอบ 

๕. เรื่ อง  ข้อเสนอแนะของจนท.ส่ ง เสริมสหกรณ์ หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
ประจวบคีรีขันธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 ๕.๑   เรื่อง  แจ้งเพื่อทรำบ 
          นำงสำวสุพรรณี  ศรี รอด  ผอ.กลุ่ มส่ ง เสริ มสหกรณ์  ๑ สนง .สหกร ณ์ 

จว.ประจวบคีรีขันธ์ แจ้งให้ทรำบว่ำ ในปีงบประมำณ ๖๓ สนง.สหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีค ำสั่ง
มอบหมำยหน้ำที่ใหก้ับข้ำรำชกำรที่จะเข้ำมำดูแลแนะน ำสง่เสริม สอ.บน.๕ จ ำกัด ในปีนี้ได้ออกค ำสั่ง ที่ ๗๙/๒๕๖๒ 
ลง ๖ พ.ย.๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมำยให้ข้ำรำชกำรรับผิดชอบดูแล แนะน ำ และส่งเสริมสถำบันเกษตรกร ซึ่งได้
มอบหมำยให้ดิฉัน น.ส.สุพรรณี  ศรีรอด เป็น จนท.ส่งเสริมฯ ที่เข้ำดูแลและตรวจกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด  
ซึ่งก ำหนดกำรเข้ำตรวจกำรจะมีหนังสือแจ้งให้ทรำบต่อไป 

          ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๕.๒   เรื่อง  กำรพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร 
         นำงสำวสุพรรณี  ศรี รอด  ผอ.กลุ่ มส่ ง เสริ มสหกรณ์  ๑ สนง .สหกร ณ์ 

จว.ประจวบคีรีขันธ์ ช้ีแจงว่ำ ตำมข้อบังคับของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ข้อ ๗๖ กำรพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร  
มีด้วยกันทั้งหมด ๘ ข้อ คือ 

  ๕.๒.๑  ออกครำวตำมวำระ 
  ๕.๒.๒   กำรลำออก (ต้องแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อ คณก.ด ำเนินกำร และ

คณก.ด ำเนินกำร มีมติอนุมัติ หรือลำออกต่อที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ 
  ๕.๒.๓  ขำดสมำชิกภำพ 
  ๕.๒.๔   เข้ำรับต ำแหน่งหน้ำที่ประจ ำในสหกรณ์นี้     
  ๕.๒.๕  ต้องเป็นผู้ผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ ไม่ว่ำเงินต้นหรือดอกเบี้ย 

๕.๒.๖  ที่ประชุม... 



                                         - ๑๑ – 
 
  ๕.๒.๖  ที่ประชุมใหญล่งมติถอดถอนทั้งคณะหรือรำยตัว 
  ๕.๒.๗  นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรำยตัว 
  ๕.๒.๘  ขำดประชุม คณก.ด ำเนินกำร ติดต่อกัน ๓ ครั้ง 
  กรณีของ สอ.บน.๕ เป็นกำรย้ำยสังกัดของกรรมกำร ซึ่งไม่ได้อยู่ในข้อบังคับของ

กำรพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร เพื่อให้กำรพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรปฏิบัติได้ถูกต้องจึงขอแนะน ำให้กรรมกำร
ท่ำนใดที่ย้ำยสังกัด ให้ท ำหนังสือลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรต่อ คณก.ด ำเนินกำร และ คณก.มีมติอนุมัติ  
หรือจะไปแสดงควำมจ ำนงขอลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรในที่ประชุมใหญ่  จึงจะถือได้ว่ำพ้นจำกกำรเป็น
กรรมกำรของ สอ.บน.๕ จ ำกัด แล้วถึงจะด ำเนินกำรเลือกกรรมกำรใหม่ได้ 

  ที่ประชุม รับทรำบ 

๖.   เรื่องอื่น ๆ 
 ๖.๑   เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญส่ันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจ ำปี ๖๒ 
  ฝ่ำยจัดกำร สอ.บน.๕ โดย น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด 

แจ้งว่ำ สันนิบำตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย มีหนังสือขอเชิญเข้ำร่วมประชุมใหญ่ ประจ ำปี ๖๒ ในวันเสำร์ที่  
๒๑ ธ.ค.๖๒ ณ โรงแรม เซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร ก ำหนดส่งรำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม
ภำยในวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๒ พิจำรณำแล้วจึงเห็นควรมอบหมำยให้ น.อ.เสกสรร  สำยเพ็ชร์ ผจก.สอ บน.๕ จ ำกัด 
เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมใหญ่ สันนิบำตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย ประจ ำปี ๖๒ 

  มติ  ที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๖.๒ เรื่อง  กรมบังคับคดขีออำยัดเงินของสมำชิกสหกรณ์ฯ 
  น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์ รองประธำนกรรมกำร (๒) ได้สอบถำมฝ่ำยจัดกำร  

เรื่องกรมบังคับคดีมีหนังสือถึง สอ.บน.๕ จ ำกัด ขออำยัดเงินสมำชิก จ ำนวน ๘ คน ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน 
จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ กรมบังคับคดีได้ถอนอำยัด จ ำนวน ๒ รำย คือ พ.อ.อ.วันชัย  หวังประโยชน์ 
และ ร.ต.สถิตย์  อ่อนชะอ ำ คงจ่ำยให้กรมบังคับคดี จ ำนวน ๖ รำย ซึ่งได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  

    ที่ประชุม รับทรำบ 
    ๖.๓ เรื่อง  กำรใช้เงินทุนสำธำรณประโยชน ์

  น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์ รองประธำนกรรมกำร (๒) ได้สอบถำมฝ่ำยจัดกำรเรื่อง
แผนกำรใช้จ่ำยเงินในส่วนของงบสำธำรณประโยชน์ที่จะสนับสนุนกำรจัดงำนปีใหม่ในปี ๖๓ นี้ น.ท.หญิง 
วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ สำมำรถสนับสนุนได้ ในปี ๖๒ ที่ผ่ำนมำได้สนับสนุนจ ำนวน 
๔๐,๐๐๐ บำท  
     น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์  แจ้งว่ำ สโมสร ฯ มีควำมประสงค์ขอรับกำรสนับสนุน
กำรจัดงำนปีใหม่ ปี ๖๓ จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท และจะท ำหนังสือแจ้ง สอ.บน.๕ จ ำกัด ตำมสำยงำน 
น.ท.หญงิ วำสนำฯ จึงขอให้ทีป่ระชุม คณก.สอ.บน.๕ จ ำกัด พิจำรณำกำรใช้เงินทุนสำธำรณประโยชน์ ในครำวนี้ 

    มติ  ที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๖.๔ เรื่อง  ประธำนกล่ำวปิดกำรประชุม  
   น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด กล่ำวในที่ประชุม

วันน้ีได ้คณก.ใหม่ ขอฝำกให้ผู้ที่ได้รับกำรเพิ่มเติมเข้ำเป็นกรรมกำรใหม่ ซึ่งเข้ำใจอยู่แล้วว่ำมีงำนของตนเอง  
มำกพอสมควร แต่สหกรณ์เป็นสวัสดิกำรอีกอย่ำงหนึ่งของ บน.๕ ของเรำ ขอให้คนที่ได้รับต ำแหน่งที่มีหน้ำที่พิเศษ 

ท ำงำนด้วย... 

 



                                           - ๑๒ - 
 
ท ำงำนด้วยควำมเสียสละท ำงำนให้เต็มที่ เพื่อให้งำนทุกอย่ำงเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น ที่ผ่ำนมำผมเห็นว่ำยังไม่มี
ปัญหำติดขัดอะไร ขอขอบคุณ คุณสุพรรณี  ศรี รอด ผอ.กลุ่ มส่ ง เสริมสหกรณ์ ๑ สนง .สหกรณ์ 
จว.ประจวบคีรีขันธ์ ที่เข้ำร่วมประชุมและยังได้ให้ค ำแนะน ำต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของ
สหกรณ์ฯ ขอให้ คณก.บันทึกค ำแนะน ำต่ำง ๆ ไว้ เพื่อที่จะท ำงำนทุกอย่ำงได้ถูกต้องตำมระเบียบ สำมำรถใช้
เป็นหลักฐำนกำรช้ีแจงและตรวจสอบได้ 
    ที่ประชุม รับทรำบ  

เลิกประชุมเวลำ ๑๕๕๐ 
 
 
                                                  (ลงช่ือ) น.อ.    ประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด 
                                                                (ชยศว์  สวรรค์สรรค์) 

                 (ลงช่ือ) ร.อ.   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                   (นิวัต  ภิรมย์ศรี)    ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

 
 


