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สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ชุดที่ 53 

คร้ังที่ 3/2556 
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 

*************************** 
คณะกรรมการดําเนินการ  15  คน 
กรรมการผูมาประชุม  15  คน 
 1. นายสมเกียรติ เสาวคนธ ประธานกรรมการ 
 2. นายบัณฑิต สาและ     รองประธานกรรมการ ท่ี 1 
 3. นายสุทิน ปยะรัตน รองประธานกรรมการ ท่ี 2 
 4. นายกิตติ ศิริไพรวัน    เหรัญญิก 
 5. นายพรวิทย เพชรสลับแกว กรรมการ 
 6. นายวัชระ เลิศภัทรกิจ กรรมการ 
 7. นายอุสมาน สะมะแอ กรรมการ 
 8. นายจตุพงศ ธรรมเดโช กรรมการ 
 9. นายมาหามะ อูเซง  กรรมการ 
 10. นายรอมือลี หะมะ กรรมการ 
 11. นายสะมะแอน วรรณาการ กรรมการ 
 12. นายปรีดา แกวพรหมลัด กรรมการ 
 13. นายสมชาติ นงรัตน กรรมการ 
 14. นายจิรเดช กล่ินขจร  กรรมการและเลขานุการ 
 15. นายมะนาเซร แมแล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 9 คน 
 1. นายพงษเทพ ไหมใจด ี ผูจัดการฯ 
 2. นายนพ เนื้อนอย  ผูตรวจสอบกิจการ 
 3. นายบัณฑิต สติรักษ ผูตรวจสอบกิจการ 
 4. นายเกรียงไกร ศักระพันธ ผูอํานวยการ สกสค.นราธิวาส 
 5. นายพรอม จันทรัตน ท่ีปรึกษา 
 6. นายนิตย พรหมประสิทธ์ิ รองผูอํานวยการสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 1 
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 7. นายซอมะ ดาแม        รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
   เขต 15 
 8. นางเกศสุดา ชูช่ืน รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 9. ผศ.สุเมศ ศรีชู      ผูชวยอธิการบดมีหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเขาประชุมครบองคประชุมตามขอบังคับแลว นายสมเกียรติ 
เสาวคนธ ประธานกรรมการ เปนประธานในท่ีประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานฯ แนะนําท่ีปรึกษาเขารวมการประชุม จํานวน 6 ทาน ไดแก 
 1. นายเกรียงไกร ศักระพันธ ผูอํานวยการ สกสค.นราธิวาส 
 2. นายพรอม จันทรัตน ท่ีปรึกษา 
 3. นายนิตย พรหมประสิทธ์ิ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 4. นายซอมะ ดาแม        รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   มัธยมศึกษา เขต 15 
 5. นางเกศสุดา ชูช่ืน รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 6. ผศ.สุเมศ ศรีชู      ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 ผูเขารวมการประชุม จํานวน 3 ทาน ไดแก 
 1. นายพงษเทพ ไหมใจด ี ผูจัดการฯ 
 2. นายนพ เนื้อนอย ผูตรวจสอบกิจการ 
 3. นายบัณฑิต สติรักษ ผูตรวจสอบกิจการ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
 ประธานมอบใหเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ชุดท่ี 53 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
  
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการคร้ังที่แลว 
 ในเดือนมีนาคม 2556 มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 52 ครั้งท่ี 2 เม่ือ
วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 จํานวน 3 ราย สมาชิกมาทําเรื่องโอนเรียบรอยแลว 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เร่ืองการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 การประชุมครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 
21 เมษายน 2554 มอบอํานาจใหผูจัดการ เปนผูดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกโอนไป
ตางจังหวัด ในเดือนมีนาคม 2556 ไดรับอนุมัติ จํานวน 5 ราย  
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 4.2 เร่ืองแจงผลการโอนสมาชกิระหวางสหกรณ 
  ในเดือนมีนาคม 2556 มีสหกรณอ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด และไดโอนเงินเรียบรอยแลว จํานวน 5 ราย  
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 4.3 เร่ืองแถลงรายการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ตั้งแตวันท่ี 1 – 28 กุมภาพันธ 2556 ผูจดัการพิจารณาอนุมัติใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน
แกสมาชิก จํานวน 159 ราย เปนเงิน 23,110,800 บาท  
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 4.4 เร่ืองติดตามรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
 

  ไมมี 
 

 4.5 เร่ืองรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ประธานในท่ีประชุมไดมอบใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
  ผูตรวจสอบกิจการ รายงานวา ไดเขามาตรวจสอบกิจการโดยไดทําการตรวจสอบ
กิจการสหกรณดานบัญชี ไดตรวจสอบใบแจงรายการธนาคารกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของสหกรณ 
ปรากฏวา ยอดตรงตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และดานการเงินก็ถูกตองตรงกัน จํานวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นจาก
เดือนท่ีผานมาจํานวน 12 คน และมีขอสังเกตคือ ลูกหนี้ตามคําพิพากษา (นายมานพ วิรุฬบุญภัทร) ไมมี
การเคล่ือนไหว ซ่ึงตองใหสํานักงานบังคับคดีสงเงินชําระ คาดวาเดือนเมษายนนาจะมีการเคล่ือนไหว 
และอีกรายคือ นางสุนีย พรประทุม ซ่ึงไดมีการติดตามเรื่อยมาแตก็ยังคงไมมีความเคล่ือนไหวใดๆ ดังนั้น 
เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยจึงเสนอแนะใหแตงตั้งท่ีปรึกษาทางกฎหมายเพ่ือติดตาม
ทวงหนี้และเรื่องอ่ืนๆ ทางกฎหมายของสหกรณ 
  ประธาน ขอใหผูจัดการไดเสนอรายละเอียด 
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  ผูจัดการ กรณีลูกหนี้ตามคําพิพากษารายนายมานพ วิรุฬบุญภัทร สหกรณฯไดอายัด
เงินปนผล และเงินเฉล่ียคืนจากสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด ทุกป ซ่ึงจะตองรอใหทางสํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดนราธิวาส จัดทําบัญชีใหแลวเสร็จและแจงใหสหกรณฯ ไปรับเงินปละประมาณ 20,000 
บาท ซ่ึงเปนสวนของผูค้ําประกนั สวนของนายมานพ วิรุฬบุญภัทร ไมมีทรัพยสินใหยึด และสวนรายนาง
สุนีย พรประทุม สหกรณโดยอดีตท่ีปรึกษาทางกฎหมายก็ไดมีการติดตาม ปรากฏวา นางสุนีย พรประทุม 
ซ่ึงโอนยายไปสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ถูกอายัดเงินปนผล เฉล่ียคืน เนื่องดวยค้ําประกัน
ผูบังคับบัญชาซ้ือรถยนต และสัญญาวาจะกูสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ในเดือนกุมภาพันธ 
2556 เพ่ือชําระหนี้ใหแกสหกรณ ซ่ึงก็ไดติดตามไปยังสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด แลวสมาชิก
มาติดตอแตไมสามารถกูไดเพราะเงินไดรายเดือนเหลือไมถึงรอยละ 20 จึงไดหารอืกับนายวีรวุธ พรหมเพชร 
อดีตท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ก็ไดใหคําแนะนําวาควรจะแตงตั้งผูจัดการเปนผูดําเนินการตามกฎหมาย ซ่ึง
ไดเสนอในวาระ 5.15 
 

 4.6 เร่ืองสมาชิกยายหนวย 
   ในเดือนมีนาคม 2556 มีสมาชิกยายหนวย จํานวน 20 ราย  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.7 เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือนมีนาคม 2556 
ผูจัดการแจงยอดจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือน ดังนี้ 
 สมาชิกยอดยกมา      6,619  คน 
 สมาชิกเขาใหม           36  คน 
 สมาชิกลาออก           17  คน 
 สมาชิกโอนไปตางจังหวัด             5  คน 
 สมาชิกถึงแกกรรม              2  คน 
 คงเหลือ       6,631  คน 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.8 เร่ืองเจาหนาที่สงเสริมสหกรณและเจาหนาที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแจงให
ทราบและเสนอแนะ 
  ไมมี 
 

 4.9 เร่ืองที่ปรึกษาสหกรณเสนอแนะ 
  ไมมี 
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 4.10  เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
  ในเดือนมีนาคม 2556 ประธานกรรมการอนุมัติใหสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
จํานวน 17 ราย จําแนกตามสาเหตุท่ีลาออกดังนี ้
  1.  ยายไปตางจังหวัด     จํานวน 2  ราย 
  2.  สมัครสมาชิกสหกรณอ่ืน    จํานวน 1  ราย 
  3.  ชําระหนี/้ยายสถาบันการเงิน    จํานวน 7  ราย 
  4.  เกษียณอายรุาชการ     จํานวน 1  ราย 
  5.  ตองการรับเงินเดือนเต็ม     จํานวน 6  ราย 
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 4.11 เร่ืองประมาณการรับจายเงินสหกรณในวันส้ินเดือนมีนาคม 2556  
  ในวันท่ี 29 มีนาคม 2556 ประมาณการวาจะมีการรับ – จายเงิน จํานวน 
49,421,200 บาท  
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 4.12 เร่ืองสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันเงินกูสามัญ 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 
2554 มอบอํานาจใหผูจัดการดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาใหสมาชิกเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันเงินกู
สามัญในเดือนมีนาคม 2556 จํานวน 31 ราย  
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
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 4.13 เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกเขาโครงการประกันชีวิตกลุม 
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด มีโครงการใหสมาชิก สหกรณฯ
ประกันชีวิตกลุม กับบริษัท เอ.ไอ.เอ และทางสหกรณไดจัดทําประกันเรียบรอยแลว ซ่ึงกรมธรรมมีผล
ตั้งแตวันท่ี 30 เมษายน 2555  ถึง 29 เมษายน 2556 
  บัดนี้ ไดตรวจสอบหลักฐานปรากฏวา ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2556 มีสมาชิกเขา
โครงการประกันชีวิตกลุม จํานวน 5,457 คน  
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 4.14 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน     
  ในเดือนมีนาคม 2556 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 8 ราย  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.15 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี้       
  ในเดือนมีนาคม 2556 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี ้จํานวน 2 ราย  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.16  เร่ืองรายงานการกอสรางอาคารสํานักงาน 
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ตกลงจางหางหุนสวนรวมสินวัสดุ
กอสรางอาคารสํานักงาน งานรั้วโปรง งานประตูทางเขา จํานวน 3 รายการ ตั้งแตวันท่ี 10 มกราคม 2554 นั้น 
  ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2556 ตามบันทึกการควบคุมงานของผูควบคุมงาน :  
  งานกอสรางอาคารสํานักงาน : กําลังดําเนินการกอสรางงวดงานท่ี 6 โดยหาง
หุนสวนจํากัด รวมสินวัสดุ ไดปฏิบัติงานกอสรางโครงหลังคาและมุงกระเบ้ืองหลังคา กอผนังพรอมท้ัง
ติดตั้งวงกบประตู หนาตางไม ช้ัน 1 และช้ัน 2 ของอาคาร 
  งานรั้ว : สามารถดําเนินการกอสรางไดแลว  
  งานประตูทางเขา : สามารถดําเนินการกอสรางไดแลว 
  นายกิตติ ศิริไพรวัน ขณะนี้การกอสรางดําเนินการในงวดงานท่ี 6 และมี
ความกาวหนาไปมาก ลาสุดไดมีการกออิฐผนังช้ันลาง ติดตั้งวงกบ และเตรียมปูกระเบ้ือง ขึ้นโครง
หลังคาช้ันบน แตปญหาในการดําเนินงานคือ ตนไมของเทศบาล ทราบวา สหกรณไดทําหนังสือขอ
อนุญาตตัดตนสนเอง เนื่องดวยทางเทศบาลไมมีความพรอมท่ีจะดําเนินการใหได 
  ผูจัดการ ไดทําหนังสือถึงเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือขออนุญาตตัดตนสนเอง อยู
ในขั้นตอนรอการอนุญาต 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
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 4.17  เร่ืองสมาชิกถึงแกกรรม          
  ในเดือนมีนาคม 2556 มีสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 2 ราย ดังรายละเอียดตอไปนี ้
  1. นายเกษม เอียดนุสรณ (11067) สังกัดจังหวัด ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 
2556 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2536 เปนสมาชิกโครงการประกันชีวิตกลุม ทายาทติดตอขอรบั
เอกสารเรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว 
  2. นายสมบูรณ ถ่ินมะรุย (10508) อําเภอระแงะ ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 
2556 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2535 เปนสมาชิกโครงการประกันชีวิตกลุม ทายาทติดตอขอรับ
เอกสารเรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 4.18  เร่ืองขอบริจาค            
  ในเดือนมีนาคม 2556 ผูจัดการไดอนุมัติเงินบริจาค จํานวน 6 ราย ดังนี ้
  1. สหกรณจังหวัดนราธิวาส    จํานวน 3,000  บาท 
  2. โรงเรียนบานสากอ อําเภอสุไหงปาด ี  จํานวน    500  บาท 
  3. โรงเรียนบานจือแร อําเภอสุไหงปาด ี  จํานวน    500  บาท 
  4. โรงเรียนบานบอเกาะ อําเภอสุไหงปาด ี  จํานวน    500  บาท 
  5. โรงเรียนบานบาโงมาแย อําเภอสุไหงปาด ี  จํานวน    500  บาท 
  6. โรงเรียนบานไมแกน อําเภอสุไหงปาด ี  จํานวน    500  บาท 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.19  เร่ืองการอบรมสัมมนา 
  ตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณในฐานะท่ีเปนผูกํากับดูแลดานการเงินและการ
บัญชีของสหกรณไดปรับปรุงรูปแบบงบการเงินใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี เพ่ือใหสหกรณใช
ประกอบการจัดทํางบการเงินของสหกรณอยางมีมาตรฐานและถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
ประกอบกับสถานการณดานเศรษฐกจิในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงและแขงขันกันอยูตลอดเวลา
โดยเฉพาะดานการลงทุน ในสภาวะเชนนี้สหกรณจะมีการบริหารจัดการดานการลงทุนอยางไรใหมี
ประสิทธิภาพและทันสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงจัดใหมีการประชุมสัมมนา เรื่อง การเปล่ียนแปลง
งบการเงินของสหกรณตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556  ณ โรงแรมปริ้นซ
พาเลซ แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ นั้น 
  สรุปสาระสําคัญ ดังนี ้
  1.  งบการเงินของสหกรณรูปแบบใหมตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2557 เปนตนไป ไม
ตองใชงบการเงินเปรียบเทียบกับปกอน 



 

 9 

  2.   การบริหารจัดการเงินลงทุนใหมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
  การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ : 
  - สอดคลองกับวัตถุประสงคของสหกรณ 
  - สอดคลองกับสถานการณการเงินของสหกรณ 
  - ผลตอบแทนเหมาะสม 
  - ระดับความเส่ียงรับได 
  - ลงทุนตามกรอบของกฎหมาย 
  การลงทุนภายใตกฎหมายสหกรณ :  
  ม.33 การจัดตั้งและจดทะเบียนสหกรณ (ตองมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตาม
หลักการสหกรณ) 
  ม.46 เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค สหกรณมีอํานาจกระทําการ : 
  (5) รับฝากเงิน (ออมทรัพย, ประจํา) จากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน 
  (6) ใหกูแกสมาชิก 
  (8) ใหสหกรณอ่ืนกู 
  ม.62 เงินของสหกรณนั้น อาจฝากหรือลงทุน :  
  (1) ฝากในชุมสหกรณ/สหกรณอ่ืน (สอดรับกับ ม.46(5)) 
  (2) ฝากในธนาคาร , ฝากสถาบันการเงิน (ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือความชวยเหลือ
ทางการเงินแกสหกรณ) 
  (3) ซ้ือหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (4) ซ้ือหุนธนาคาร (ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ)  
  (5) ซ้ือหุนชุมนุมสหกรณ/สหกรณอ่ืน 
  (6) ซ้ือหุนสถาบัน (ท่ีประกอบธุรกิจทําใหเกิดความสะดวกแกกิจการ และ
สงเสริมความเจริญแกกิจการ) 
  (7) การลงทุนท่ีตองขอความเห็นชอบ คพช. (ตามประกาศ คพช.) 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

 4.20  เร่ืองการใหเงินกูแกสมาชิก 
   ในระหวางวันท่ี 6 กุมภาพันธ – 5 มีนาคม 2556 มีสมาชิกกูเงินสามัญเพ่ือ
การศึกษาจํานวน 3 ราย เปนเงินจํานวน 140,000 บาท 
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  ในระหวางวันท่ี 6 กุมภาพันธ – 5 มีนาคม 2556 มีสมาชิกกูเงินพิเศษเพ่ือการ
เอนกประสงค จํานวน 10 ราย  เปนเงินจํานวน 4,260,000 บาท 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 4.21 เร่ืองกําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังตอไปนี ้
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 ประจําเดือนเมษายน 2556 
ในวันจันทรท่ี 22 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 เร่ืองรายงานกิจการสหกรณ 
  ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 สหกรณมีสินทรัพย 3,258,453,631.42 บาท หนี้สิน 
1,646,145,889.57 บาท ทุน 1,583,481,494.14 บาท รายได 33,696,837.63 บาท คาใชจาย 6,888,454.58 บาท           
  มติที่ประชุม รับรองรายงานกิจการสหกรณประจําเดือนมกราคม 2556 ตามท่ีเสนอ 
 

 5.2 เร่ืองแถลงรายการรับ – จายเงินในรอบเดือน 
  รายการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 1 – 28 กุมภาพันธ 2556 
เปนเงิน 89,282,307.58 บาท 
  มติที่ประชุม รับรองการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 1 – 28 
กุมภาพันธ 2556 
 

 5.3 เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน  
  ในเดือนมีนาคม 2556 มีสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 5 ราย 
  มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 5 ราย ท้ังนี ้ให
เก็บเงินคาหุนใหมตั้งแตเมษายน 2556 เปนตนไป 
 

 5.4 เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงนิงวดชําระหนี ้
  ในเดือนมีนาคม 2556 มีสมาชิกขอลดการสงเงินงวดชําระหนี้ จํานวน 2 ราย  
  มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกขอลดการสงเงินงวดชําระหนี้ จํานวน 2 ราย ท้ังนี้  ให
เก็บเงินงวดชําระหนี้ตั้งแตเมษายน 2556 เปนตนไป 
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 5.5 เร่ืองการรับสมาชิกสามัญเขาใหม 
  ในเดือนมีนาคม 2556 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ จํานวน 35 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  
  มติที่ประชุม อนุมัติรับเขาเปนสมาชิกสามัญของสหกรณ จํานวน 35 ราย ท้ังนี้ ใหเก็บ
เงินคาหุนรายเดือนตัง้แตเดือนมีนาคม 2556 เปนตนไป 
 

 5.6 เร่ืองการรับสมัครสมาชิกสมทบ 
  ในเดือนมีนาคม 2556 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ จํานวน 1 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  
  มติที่ประชุม อนุมัตริับเขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ จํานวน 1 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนมีนาคม 2556 เปนตนไป 
 

 5.7  เร่ืองการพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิก 
  ในเดือนมีนาคม 2556 มีสมาชิกยื่นกูสามัญ จํานวน 241 ราย เปนเงิน 242,556,800 
บาท  
  มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

 5.8 เร่ืองสมาชิกกูเงินชําระหนี้เงินกูพัฒนาชีวิตครู 
  ในเดือนมีนาคม 2556 มีสมาชิกขอกูเงินเพ่ือชําระหนี้เงินกูพัฒนาชีวิตครู จํานวน 4 
ราย เจาหนาท่ีตรวจสอบแลวสามารถชําระหนี้ได 
  มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
 
 5.9 เร่ืองสมาชิกหักเงิน ณ ที่จาย ไมได 
  ในเดือนมีนาคม 2556 มีสมาชิกหักเงิน ณ ท่ีจายไมได จํานวน 1 ราย เนื่องจากยาย
ไปจังหวัดพัทลุง มีทุนเรือนหุน 421,500 บาท มีหนี้เงินกูสามัญท่ัวไปคงเหลือ 1,916,000 บาท เงินกูเพ่ือ
เหตุฉุกเฉินคงเหลือ 191,892.34 บาท และเงินกูสามัญเพ่ือการศึกษาคงเหลือ 39,400 บาท 
  มติที่ประชุม  ทําหนังสือถึงผูกูและผูค้ําประกัน 
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 5.10 เร่ืองสมาชิกผิดนัดชําระหนี ้
  ในเดือนมีนาคม 2556 มีสมาชิกผิดนัดชําระหนี้ จํานวน 5 ราย เนื่องจากเปน
พนักงานราชการและไดรับบรรจุแตงตั้งขาราชการครู เงินเดือนยังไมออก จํานวน 3 ราย และเนื่องจาก
เจาหนาท่ีการเงิน อบต. ตัดยอด จํานวน 2 ราย 
  มติที่ประชุม ทําหนังสือถึงผูกู และผูค้ําประกัน 

 

 5.11 เร่ืองพิจารณารางระเบียบฯ วาดวยกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ 
  ตามท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555 ไดอนุมัติโครงการกองทุนชวยเหลือผูค้ํา
ประกันเงินกูสามัญ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ความม่ันคงของครอบครัวสมาชิก และ
เปนการประกันความเส่ียงในการใหบริการเงินกู และการค้ําประกันเงินกู นั้น 
  คณะกรรมการอํานวยการ เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2556 เห็นชอบตามรางระเบียบฯ ท่ี
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธเสนอ ดังรายละเอียดดังนี ้
  มติที่ประชุม  ใหนําเสนอรางระเบียบเพ่ือประชาสัมพันธใหสมาชิกทําความเขาใจ 
และนําเสนอใหพิจารณาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2556 
 

 5.12 เร่ืองพิจารณารางแกไขเพ่ิมเติมระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก 
  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกท่ีมีความตองการดานท่ีอยูอาศัย ซ่ึงปจจุบัน
ราคาท่ีอยูอาศัยคอนขางจะสูง ดังนั้น เพ่ือเปนการชวยเหลือทางดานการเงินเพ่ือการเคหสงเคราะห 
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 ครั้งท่ี 2/2556 จึงมีนโยบายใหปรับเพ่ิมวงเงินกูเพ่ือการเคหสงเคราะห 
  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ จึงเสนอรางแกไขระเบียบฯ วาดวยการ
ใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก ดังตอไปนี ้
  มติที่ประชุม อนุมัติใหถือใชระเบียบนี้ตั้งแตวันท่ี 21 มีนาคม 2556 เปนตนไป 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย 
การใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ 
107(3) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 ครั้งท่ี........ เม่ือวันท่ี..........................................ได
กําหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกู
พิเศษแกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี......................................เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกความในขอ 17 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการ
ใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก พ.ศ. 2554 และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯ ล  ฯ 
 

 “ขอ 17. จํานวนเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห ซ่ึงใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้นยอมสุดแต
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะท่ีอยูอาศัยตามควรแกฐานะและ
ความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกนั้น แตไมเกิน 3,000,000 บาท” 
 

ฯ ล  ฯ 
 

 สวนขอความอ่ืนนอกจากท่ีกลาวนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
วาดวยการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก พ.ศ. 2554 และระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ทุกประการ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ……………………………… 
 
 

             (นายสมเกียรติ เสาวคนธ) 
             ประธานกรรมการ 

          สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
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 5.13 เร่ืองขอกูเงินธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
  รายละเอียดทีเ่สนอ 
  ผูจัดการฯ เสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมีมิตใหขยายวงเงินกู
สามัญจาก 1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) เปน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) แลวนั้น 
  ประเด็นที่เสนอ 
  เพ่ือความคลองตัวในการดําเนินงาน เห็นสมควรขอกูเงินธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) เปนเงินกูโดยตั๋วสัญญาใชเงินเพ่ิมอีกจํานวน 200,000,000 บาท (สองรอยลานบาทถวน) 
  หลักประกันเงินกูใชคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 15 คน และผูจัดการ
สหกรณฯ ค้ําประกันเงินกู 

  มติที่ประชุม  อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหสหกรณฯ กูเงิน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนเงินกูโดยตั๋วสัญญาใชเงินเพ่ิมอีกจํานวน 200,000,000 บาท (สอง
รอยลานบาทถวน) ตามท่ีผูจัดการเสนอ 
 

 5.14 เร่ืองขอกูเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
  รายละเอียดที่เสนอ 

  ผูจัดการฯ เสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมีมิตใหขยายวงเงินกู
สามัญจาก 1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) เปน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) แลวนั้น 

  ประเด็นที่เสนอ 
  เพ่ือความคลองตัวในการดําเนินงาน เห็นสมควรขอกูเงินจากชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เปนเงินกูระยะยาวจํานวน 260,000,000 บาท (สองรอยหกสิบลานบาท
ถวน) กําหนดชําระคืนเงินตนเดือนละ 2,200,000 บาท (สองลานสองแสนบาทถวน) หลักประกันเงินกูให
คณะกรรมการดําเนินการท้ังคณะเปนผูค้ําประกัน 

  มติที่ประชุม  อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหสหกรณฯ กูเงินชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เปนเงินกูระยะยาวจํานวน 260,000,000 บาท (สองรอยหกสิบ
ลานบาทถวน) ตามท่ีผูจัดการเสนอ 
 

 5.15 เร่ืองการติดตามทวงถามเงินจากนางสุนีย พรประทุม 
  ตามท่ีศาลจังหวัดนราธิวาสไดมีคําส่ังเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2553 ใหสหกรณออม
ทรัพยครูนราธิวาส จํากัด รับผิดเหมือนหนึ่งวาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพ่ือความเสียหายใดๆ ซ่ึง
เกิดขึ้น เนื่องจากมิไดนําสงเงินทุนเรือนหุนของนางสุนีย พรประทุม จํานวน 73,010 บาท แกเจาพนักงาน
บังคับคดีจังหวัดนราธิวาส ตามคําส่ังอายัดนั้น 
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  สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ไดสงเงินจํานวน 73,010 บาท ใหกับเจา
พนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส แลวเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2553 และไดติดตามทวงถามเงินจํานวน
ดังกลาวจากนางสุนีย พรประทุม แตนางสุนีย พรประทุม เพิกเฉย 
  ประเด็นที่เสนอ 
  เห็นสมควรใหดําเนินการฟองรองตามกฎหมาย และมอบอํานาจใหนายพงษเทพ 
ไหมใจดี ผูจัดการ เปนผูดําเนินการแทนคณะกรรมการดําเนินการ 
  มติที่ประชุม ใหดําเนินการฟองรองตามกฎหมาย และมอบอํานาจใหนายพงษเทพ 
ไหมใจดี ผูจัดการ เปนผูดําเนินการแทนคณะกรรมการดําเนินการ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น  ๆ
   6.1 นายกิตติ ศิริไพรวัน จากการประชุมผูแทนสมาชิกหนวยจังหวัด มีสมาชิก
เสนอแนะดังนี ้
    1.  ตามท่ีสหกรณไดเปนศูนยประสานงานการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย ซ่ึงมีการเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาไปปละ 
4,000 บาท แตไมไดรับทราบขาวสารความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับการดําเนินงานของสมาคมฯ แตอยางใด 
    2. จากท่ีสหกรณไดขยายวงเงินกูสามัญเปน 2,000,000 บาท โดยมีบุคคลค้ํา
ประกันจํานวน 8 คน นั้น เปนไปไดหรือไมวาจะลดจํานวนผูค้ําประกัน 
    3. ผูแทนสมาชิกหนวยจังหวัด มีกําหนดการประชุม พรอมกับศึกษาการ
ดําเนินงานสหกรณท่ีประเทศมาเลเซีย 
    4.  ใหสหกรณจัดทําสูตรการคํานวณเงินปนผล  
    ประธาน  จะประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบผานเว็บไซต สวนเรื่องจํานวนผูค้ํา
ประกันก็เปนความเหมาะสมตามระเบียบ และความม่ันคงในการใหบริการสินเช่ือแกสมาชิก 
    มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 12.50 น. 
 
        ลงช่ือ สมเกียรติ เสาวคนธ     ประธานกรรมการ 
                  (นายสมเกียรติ เสาวคนธ) 
        ลงช่ือ    จิรเดช กล่ินขจร        เลขานุการ 
                      (นายจิรเดช กล่ินขจร) 
   
 


