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สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ชุดที่ 53 

คร้ังที่ 4/2556 
วันจันทรที่ 22 เมษายน 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. นายปริญญา เสนาวรานนท        รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
   เขต 15 
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 7. นายวิวัฒน โรยสกุล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 3 
 8. นางเกศสุดา ชูช่ืน รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 9. นายสืบพงศ จันทรเดิม      หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
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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. นายปริญญา เสนาวรานนท     รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      มัธยมศึกษา เขต 15 
 4. นายวิวัฒน โรยสกุล  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
 5. นางเกศสุดา ชูช่ืน  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมือง 
      นราธิวาส 
 6. นายสืบพงศ จันทรเดิม      หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
      มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 ผูเขารวมการประชุม จํานวน 3 ทาน ไดแก 
 1. นายพงษเทพ ไหมใจด ี ผูจัดการฯ 
 2. นายนพ เนื้อนอย ผูตรวจสอบกิจการ 
 3. นายบัณฑิต สติรักษ ผูตรวจสอบกิจการ 
 มติที่ประชุม   รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
 ประธานมอบใหเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ชุดท่ี 53 ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2556  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการคร้ังที่แลว 
 ในเดือนมีนาคม 2556 มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 ครั้งท่ี 3 เม่ือ
วันท่ี 20 มีนาคม 2556 จํานวน 4 ราย ซ่ึงสมาชิกนําเงินมาชําระเรียบรอยแลว จํานวน 2 ราย สวนอีก 2 ราย 
ท่ีไดรับบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการและเงินเดือนออกแลว ก็จะสามารถหัก ณ ท่ีจายได 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เร่ืองการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 การประชุมครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 
21 เมษายน 2554 มอบอํานาจใหผูจัดการ เปนผูดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกโอนไป
ตางจังหวัด ในเดือนเมษายน 2556 ไดรับอนุมัติ จํานวน 4 ราย  
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 4.2 เร่ืองแจงผลการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ในเดือนเมษายน 2556 มีสหกรณอ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด และไดโอนเงินเรียบรอยแลว จํานวน 7 ราย   
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 4.3 เร่ืองแถลงรายการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ตั้งแตวันท่ี 1 – 29 มีนาคม 2556 ผูจัดการพิจารณาอนุมัติใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแก
สมาชิก จํานวน 271 ราย เปนเงิน 35,861,000 บาท  
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 4.4 เร่ืองติดตามรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
 

  ไมมี 
 

 4.5 เร่ืองรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ประธานในท่ีประชุมไดมอบใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
  ผูตรวจสอบกิจการ รายงานวา ไดเขามาตรวจสอบกิจการโดยไดทําการตรวจสอบ
กิจการสหกรณดานบัญชี ไดตรวจสอบใบแจงรายการธนาคารกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของสหกรณ 
ปรากฏวา ยอดตรงตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และดานการเงินก็ถูกตองตรงกัน และมีขอเสนอแนะวา
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บัญชีเงินฝากกระแสรายวันท่ีไมมีการเคล่ือนไหวเห็นสมควรท่ีจะพิจารณาปดบัญชี ท้ังนี้ เนื่องจาก
สหกรณตองเสียคาใชจายในการยืนยันยอดใหกับผูสอบบัญชีสหกรณ ณ วันส้ินปทางบัญชี 
  ท่ีประชุมมีมติเห็นสมควรใหปดบัญชีกระแสรายวันท่ีไมมีความจําเปน โดยมอบให
ฝายจัดการดําเนินการ 
 4.6 เร่ืองสมาชิกยายหนวย 
  ในเดือนเมษายน 2556 มีสมาชิกยายหนวย จํานวน 16 ราย  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.7 เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือนเมษายน 2556 
ผูจัดการแจงยอดจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือน  ดังนี้ 
 สมาชิกยอดยกมา      6,631  คน 
 สมาชิกเขาใหม           49  คน 
 สมาชิกลาออก           18  คน 
 สมาชิกโอนไปตางจังหวัด             7  คน 
 สมาชิกถึงแกกรรม              2  คน 
 คงเหลือ       6,653  คน 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.8 เร่ืองเจาหนาที่สงเสริมสหกรณและเจาหนาที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแจงให
ทราบและเสนอแนะ 
  ไมมี 
 

 4.9 เร่ืองที่ปรึกษาสหกรณเสนอแนะ 
  นายพรอม จันทรัตน ดวยท่ีประชุมผูแทนสมาชิกหนวยจังหวัด มีนโยบายใหไปดู
งานสหกรณประเทศมาเลเซีย เพ่ือกาวสูอาเซียน ก็ไดมีการประสานงานไปยังสหกรณของประเทศ
มาเลเซียท่ีอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาล ซ่ึงจะไปดูงานในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2556 หากกรรมการ
ทานใดมีความประสงคจะรวมเดินทางดวยใหสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เพ่ือดําเนินการขอ
หนังสือเดินทาง 
  ประธาน ขอบคุณท่ีปรึกษา หากกรรมการทานใดสนใจก็สงเอกสารไดท่ีฝาย
จัดการ 
  นายสุทิน ปยะรัตน สหกรณนาจะมีงบประมาณสนับสนุนการดูงานครั้งนี้ดวย 
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  นายพรอม จันทรัตน ในการดูงานครั้งนี้ใชเบ้ียประชุมผูแทนสมาชิก แตขอ
สนับสนุนของท่ีระลึก 1 ช้ิน ในนามสหกรณ 
  ประธาน ใหจัดหาของท่ีระลึกจํานวน 1 ช้ิน 
  

 4.10 เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
  ในเดือนเมษายน 2556 ประธานกรรมการอนุมัติใหสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
จํานวน  18 ราย จําแนกตามสาเหตุของการลาออกไดดังนี ้
  1.  ตองการรับเงินเดือนเต็ม    จํานวน  4  ราย  
  2.  มีความจําเปนตองใชเงิน    จํานวน 3  ราย 
  3.  ยายไปตางจังหวัด    จํานวน 5  ราย 
  4.  เกษียณอายุราชการ    จํานวน 1  ราย 
  5.  เหตุผลสวนตัว     จํานวน 5  ราย 
 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.11 เร่ืองประมาณการรับจายเงินสหกรณในวันส้ินเดือนเมษายน 2556  
  ในวันท่ี 30 เมษายน 2556 ประมาณการวาจะมีการรับ – จายเงิน จํานวน 
51,405,940 บาท  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.12 เร่ืองสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันเงินกูสามัญ 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 
2554 มอบอํานาจใหผูจัดการดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาใหสมาชิกเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันเงินกู
สามัญในเดือนเมษายน 2556 จํานวน 25 ราย  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.13 เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกเขาโครงการประกันชีวิตกลุม 
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด มีโครงการใหสมาชิก สหกรณฯ
ประกันชีวิตกลุม กับบริษัท เอ.ไอ.เอ และทางสหกรณไดจัดทําประกันเรียบรอยแลว ซ่ึงกรมธรรมมีผล
ตั้งแตวันท่ี 30 เมษายน 2555  ถึง 29 เมษายน 2556 ณ วันท่ี 5 เมษายน 2556 มีสมาชิกเขาโครงการประกัน
ชีวิตกลุม จํานวน 5,495 คน  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
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 4.14 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน     
  ในเดือนเมษายน 2556 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 5 ราย  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.15 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี้       
  ในเดือนเมษายน 2556 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี ้จํานวน 2 ราย  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.16  เร่ืองรายงานการกอสรางอาคารสํานักงาน 
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ตกลงจางหางหุนสวนรวมสินวัสดุ
กอสรางอาคารสํานักงาน งานรัว้โปรง งานประตูทางเขา จํานวน 3 รายการ ตั้งแตวันท่ี 10 มกราคม 2554 นั้น 
  ณ วันท่ี 5 เมษายน 2556 ตามบันทึกการควบคุมงานของผูควบคุมงาน :  
  งานกอสรางอาคารสํานักงาน : กําลังดําเนินการกอสรางงวดงานท่ี 6 โดยหาง
หุนสวนจํากัด รวมสินวัสดุ ไดปฏิบัติงานกอสรางโครงหลังคาและมุงกระเบ้ืองหลังคา กอผนังพรอมท้ัง
ติดตั้งวงกบประตู หนาตางไม ช้ัน 1 และช้ัน 2 ของอาคาร 
  งานรั้ว : สามารถดําเนินการกอสรางไดแลว  
  งานประตูทางเขา : สามารถดําเนินการกอสรางไดแลว 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 4.17  เร่ืองสมาชิกถึงแกกรรม          
  ในเดือนเมษายน 2556 มีสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 2 ราย ดังรายละเอียดตอไปนี ้
  1. นายวชิระ ธัญญเกษตร (13042) อําเภอตากใบ ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 
2556 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2540 เปนสมาชิกโครงการประกันชีวิตกลุม ทายาทติดตอขอรับ
เอกสารเรยีกรองคาสินไหมทดแทนแลว 
  2. นางสุดใจ แมนยํา (1624) อําเภอตากใบ ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2556 
เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2509 เปนสมาชิกโครงการประกันชีวิตกลุม ทายาทติดตอขอรับเอกสาร
เรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 4.18  เร่ืองรายงานการจายเงินงบประมาณในรอบ 3 เดือน 
  รายการจายเงินงบประมาณของสหกรณตั้งแตเดือนมกราคม – มีนาคม 2556 ดัง
รายละเอียดตอไปนี ้
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ป 2556 งบประมาณ ที่ หมวดรายจาย 
ตั้งไว จาย คงเหลือ 

 1 รวมงบบุคลากร 6,736,680.00 1,639,170.00 5,097,510.00 
 2 รวมงบดําเนินงาน 12,879,369.00 1,469,167.48 11,410,201.52 
 3 รวมงบลงทุน 5,455,900.00 0.00 5,455,900.00 
  รวมทั้งส้ิน 25,071,949.00 3,108,337.48 21,963,611.52 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.19  เร่ืองแนวทางการสงเสริมการจัดระบบสวัสดิการของสหกรณ 
  กรมสงเสริมสหกรณมีนโยบายในการสงเสริมสหกรณใหมีการพัฒนาระบบ
สวัสดิการ เพ่ือเปนการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนแกสมาชิกและเจาหนาท่ีของสหกรณใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยกําหนดใหคัดเลือกสหกรณท่ีมีความสมัครใจ มีความพรอมและศักยภาพในการ
พัฒนาสวัสดิการของสหกรณใหดียิ่งขึ้น 
  สํานักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาส ไดพิจารณาแลวเห็นวา สหกรณของทานมี
ความพรอมในการพัฒนา และสงเสริมการจัดระบบสวัสดิการดังกลาว จึงคัดเลือกสหกรณของทานเปน
สหกรณเปาหมายในการดําเนินการ พรอมนี้ไดจัดสงแนวทางการสงเสริมจัดสวัสดิการของสหกรณ และ
แบบประเมินการจัดระบบสวัสดิการมาเพ่ือใหสหกรณใชเปนแนวทางในการปฏิบัตติอป 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
   

 4.20  เร่ืองแจงผลการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2555  
  ตามท่ีชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ไดมีหนังสือเชิญชวน
สหกรณสมาชิกใหเขารับการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดีเดน และเสนอช่ือผูท่ีเหมาะสมเขารับการ
คัดเลือกนักสหกรณดีเดน พรอมท้ังเชิญชวนใหสงรายงานกิจการประจําป เขารับการประกวด และ
คัดเลือกชมรมสหกรณออมทรัพยดีเดน นั้น 
  ชุมนุมฯ ขอแจงประกาศผลการคัดเลือกดังกลาวใหสหกรณสมาชิกไดรับทราบ 
และจะมีการมอบโลประกาศเกียรติคุณในวันประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555 (วันท่ี 8 มิถุนายน 2556) 
ณ หองรอยับ จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุร ี
  ในการนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด ใหไดรับรางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดใหญ) สหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 
2555  ดังนี ้
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  1. สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด 
  2. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระปกเกลา จํากัด 
  3. สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
  4. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด 
  5. สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
   

 4.21  เร่ืองการจายเงินสวัสดิการชวยเหลือคาสงเคราะหศพแกบุคลากรของสหกรณ
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
  ตามท่ีชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ไดพิจารณาจายเงิน
สวัสดิการชวยเหลือคาสงเคราะหศพใหแกบุคลากรของสหกรณสมาชิก ตั้งแตป 2554 เปนตนมานั้น มติท่ี
ประชุมคณะกรรมการดําเนนการ ชุดท่ี 40 ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2555 เห็นชอบใหเพ่ิมเงินคา
สงเคราะหศพแกบุคลากรของสหกรณสมาชิกชุมนุมฯ ดังตอไปนี ้
  1. ประธานกรรมการ 
  2. กรรมการดําเนินการ 
  3. ผูตรวจสอบกิจการท่ีเปนสมาชิกสหกรณแหงนั้น 
  4. ผูจัดการสหกรณ 
  5. เจาหนาท่ีประจําของสหกรณ 
  โดยบุคลากรดังกลาวหากเสียชีวิตในระหวางท่ีดํารําตําแหนงตามท่ีกลาวมา
ขางตนนี้ใหชุมนุมฯ จายเงินสวัสดิการชวยเหลือคาสงเคราะหศพเปนเงินจํานวน 10,000 บาท โดยให
ทายาทหรือผูมีสวนไดเสียยื่นคําขอตามแบบฟอรมท่ีชุมนุมฯ กําหนด และดําเนินการตามหลักเกณฑ
พรอมดวยเอกสารท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ ทายาทหรือผูมีสวนไดเสีย ตองยื่นความประสงคขอรับเงินภายใน 1 
ป นับแตวันท่ีบุคคลนั้นถึงแกความตาย หากพนกําหนดดังกลาวชุมนุมฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมจายเงิน
สงเคราะหศพแกบุคลากรสหกรณสมาชิกชุมนุมฯ 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
   

 4.22 เร่ืองกําหนดอัตราดอกเบี้ยสัญญาเงินกู 
  ตามท่ีสหกรณไดจัดทําสัญญาเงินกูเครดิตเงินสด เพ่ือเปนทุนใหแกสมาชิกกับ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรนั้น บัดนี้ ธนาคารไดดําเนินการจัดระดับช้ันดอกเบ้ียเพ่ือ
กําหนดอัตราดอกเบ้ียประจําป 2555 เรียบรอยแลว สําหรับสหกรณออมทรพัยครูนราธิวาส จํากัด ดังนี ้
  - สัญญาเครดิตเงินสดเลขท่ี 505500054001 วงเงิน 150,000,000 บาท โครงการ 
“ดษ” จัดอยูในระดับช้ันดอกเบ้ีย ระดับ 1 อัตรารอยละ 3.75 ตอป (MLR-1.25) โดยใหถือใชตั้งแตวันท่ี 1 
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มกราคม 2556 – 31 มีนาคม 2556 และธนาคารจะปรับอัตราดอกเบ้ียใหม เปนรอยละ 4.50 ตอป (MLR-
0.50) ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 
  - สัญญาเลขท่ี 505500054003 วงเงินกู 100,000,000 บาท โครงการเงินกูปกติ จัด
อยูในระดับช้ันดอกเบ้ียระดับ 1 อัตรารอยละ 4.50 ตอป (MLR-0.50) โดยใหถือใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 
2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.23  เร่ืองการใหเงินกูแกสมาชิก 
   ในระหวางวันท่ี 6 มีนาคม – 5 เมษายน 2556 มีสมาชิกกูเงินสามัญเพ่ือการศึกษา
จํานวน 11 ราย เปนเงินจํานวน 680,000 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 6 มีนาคม – 5 เมษายน 2556 มีสมาชิกกูเงินพิเศษเพ่ือการ
เอนกประสงค จํานวน 11 ราย  เปนเงินจํานวน 3,215,700 บาท 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 4.24 เร่ืองกําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังตอไปนี ้
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 ประจําเดือนพฤษภาคม 
2556 ในวันพุธท่ี 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 เร่ืองรายงานกิจการสหกรณ 
  ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2556 สหกรณมีสินทรัพย 3,347,729,771.08 บาท หนี้สิน 
1,715,291,910.88 บาท ทุน 1,596,787,932.54 บาท รายได 51,912,153.98 บาท คาใชจาย 17,306,226.32 บาท           
  มติที่ประชุม รับรองรายงานกิจการสหกรณประจําเดือนมีนาคม 2556 ตามท่ี
เสนอ 
 

 5.2    เร่ืองแถลงรายการรับ – จายเงินในรอบเดือน 
  รายการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 1 – 29 มีนาคม 2556 
เปนเงิน 110,140,778.62 บาท 
  มติที่ประชุม รับรองการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 1 – 
29 มีนาคม 2556 
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 5.3  เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน  
  ในเดือนเมษายน 2556 มีสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 3 ราย  
  มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 3 ราย ท้ังนี้ 
ใหเก็บเงินคาหุนรายเดือนใหมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2556 เปนตนไป 

 

 5.4 เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงินงวดชําระหนี ้
 

  ไมมี 
 

 5.5 เร่ืองการรับสมาชิกสามัญเขาใหม 
  ในเดือนเมษายน 2556 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ จํานวน 47 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  
  มติที่ประชุม อนุมัตริับเขาเปนสมาชิกสามัญของสหกรณ จํานวน 47 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนเมษายน 2556 เปนตนไป 
 

 5.6 เร่ืองการรับสมัครสมาชิกสมทบ 
  ในเดือนเมษายน 2556 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ จํานวน 2 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  
  มติที่ประชุม อนุมัตริับเขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ จํานวน 2 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนเมษายน 2556 เปนตนไป 
 

 5.7 เร่ืองการพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิก 
  ในเดือนเมษายน 2556 มีสมาชิกยื่นกูสามัญ จํานวน 171 ราย เปนเงิน 156,031,300 
บาท  
  มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

 5.8 เร่ืองสมาชิกกูเงินชําระหนีเ้งินกูพัฒนาชีวิตครู 
  ในเดือนเมษายน 2556 มีสมาชิกขอกูเงินเพ่ือชําระหนี้เงินกูพัฒนาชีวิตคร ูจํานวน 1 
ราย เจาหนาท่ีตรวจสอบแลวมีความสามารถในการชําระหนี้ได 
  มติที่ประชุม อนุมัต ิ
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 5.9 เร่ืองขอเชิญประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556 
  ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด กําหนดจัดประชุมใหญ
สามัญ ประจําป 2556 ในวันเสารท่ี 8 มิถุนายน 2556 ณ หองรอยัล จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ศูนย
แสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
  ชุมนุมฯ ขอเรียนเชิญสหกรณสงผูแทนเขาประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556 ใน
ครั้งนี้ดวย และขอเรียนช้ีแจงรายละเอียเพ่ิมเติม ดังนี ้
  1.  การแตงตั้งผูแทนสหกรณสมาชิก ใหสหกรณโดยคณะกรรมการดําเนินการ 
เลือกตั้งผูแทนจากกรรมการดําเนินการของสหกรณ 1 คน เปนผูแทนเขาประชุมใหญ และใชสิทธิตางๆ 
ในชุมนุมสหกรณฯ 
  2.  การสงเอกสารประกอบ  เพ่ือใชเปนหลักฐานและขอมูลในการเตรียมประชุม
ใหญใหเรียบรอย ใหสหกรณจัดทําหนังสือแจงการตั้งผูแทนสหกรณ และสงกอนวันจันทรท่ี 27 
พฤษภาคม 2556  
  3.  คาใชจาย   
   3.1 ผูแทนสหกรณสมาชิก ไมตองเสียคาใชจายเกี่ยวกบัเอกสาร คาอาหาร และ
ของท่ีระลึกท่ีชุมนุมฯ จัดให รวมถึงคาพาหนะ 
   3.2 ผูสังเกตการณ จากสหกรณสมาชิกสหกรณละ 1 คน ไมตองเสียคาใชจาย
เกี่ยวกับเอกสาร คาอาหาร และของท่ีระลึกท่ีชุมนุมสหกรณจัดให สวนท่ีเกินจาก 1 คน สหกรณสมาชิก
ตองรับผิดชอบเอกสาร (คนละ 1,000 บาท) 
   3.3 ผูสังเกตการณ รับผิดชอบคาพาหนะ และคาท่ีพักเอง 
   3.4 ผูสังเกตการณ เปนผูเขารวมประชุมใหญเทานั้นไมมีสิทธิในการอภิปราย 
และออกเสียงลงคะแนน 
  มติที่ประชุม แตงตั้ง นายสมเกียรติ เสาวคนธ ประธานกรรมการ เปนผูแทน
สหกรณ และนายจิรเดช กล่ินขจร เลขานุการ ผูจัดการ และนายพรวิทย เพชรสลับแกว เปนผูสังเกตการณ 

 

5.10 เร่ืองประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และผูตรวจสอบ
กิจการ 
  ตามท่ีชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด กําหนดวันประชุมใหญ
สามัญ ประจําป 2556 ในวันเสารท่ี 8 มิถุนายน 2556 ณ หองรอยัล จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ศูนย
แสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงในวันประชุมใหญดังกลาว
กําหนดใหมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ 1 ตําแหนง อยูในตําแหนงตามวาระ 2 ป  กรรมการดําเนินการ 
8 ตําแหนง (ลําดับท่ี 1-7 อยูในตําแหนงตามวาระ 2 ป และลําดับท่ี 8 อยูในตําแหนงตามวาระ 1 ป) และ
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ผูตรวจสอบกิจการ 3 ตําแหนง (อยูในตําแหนงตามวาระ 1 ป) เพ่ือแทนตําแหนงเดิมท่ีครบวาระตาม
ขอบังคับ นั้น 
  ชุมนุมฯ ขอแจงประกาศชุมนุมฯ สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เรื่อง 
การรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ เพ่ือใหสหกรณ
สมาชิกทราบ ซ่ึงผูประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ 
และผูตรวจสอบกิจการ สามารถยื่นใบสมัครดวยตนเองระหวางวันท่ี 21 – 25 เมษายน 2556 ระหวางเวลา 
9.00 – 16.00 น.  ณ บริเวณช้ัน 1 สํานักงานชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
  มติที่ประชุม ประชาสัมพันธใหกรรมการทราบโดยท่ัวกัน 
  

5.11 เร่ืองขอเชิญเขารวมโครงการฝกอบรม 
  ดวยชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต รวมกับสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 9 ได
จัดโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการ หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ขั้นพ้ืนฐาน” ในวันท่ี 20-22 
พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมลีการเดนส (สาย 1 ติดกับปมเอสโซ) ถ.นิพัทธอุทิศ 1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความรูแกบุคลากรของสหกรณ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 
2542 มาตรา 53 ท่ีกําหนดใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ประกอบกับปจจุบันกิจการสหกรณมีการ
เจริญเติบโต และขยายการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น ผูตรวจสอบกิจการจึงเปนบุคลากรท่ีจําเปนตองมีความรู 
ความเขาใจในเรื่องตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานตรวจสอบกิจการ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพเปนประโยชนแกสหกรณและมวลสมาชิก 
  ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ เจาหนาท่ี ตลอดจน
บุคลากรของสหกรณเขารับการฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว โดยมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนคนละ 2,800 บาท สําหรับสหกรณสมาชิกชมรมฯ  
  มติที่ประชุม อนุมัติใหเขารับการฝกอบรม จํานวน 5 คน (ผูจัดการ เลขานุการ และ
ผูตรวจสอบกิจการ 3 คน) 
 

5.13 เร่ืองการประชุมใหญสามัญผูถือหุนบริษัท สหประกันชีวิต 
  ดวยบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) กําหนดการประชุมใหญสามัญ 
ประจําป 2556 ในวันศุกรท่ี 26 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ศูนยประชุมสหกรณ U Convention Hall 
ถนนศรีนครินทร เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพ่ือรับทราบ และพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุม  
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  ในการนี้ บริษัทฯ จึงเรียนเชิญประชุมสหกรณผูถือหุนแตงตั้งผูแทนสหกรณผูถือ
หุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) เขารวมการประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว โดย
ผูแทนฯ ตองถือหนังสือแตงตั้งผูแทนสหกรณผูถือหุน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวของผูแทนฯ มาแสดง
ตอเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียนเขาประชุมดวยตนเอง (เปดรับลงทะเบียนตั้งแตเวลา 07.00 น. เปนตนไป) 
  มติที่ประชุม ไมอนุมัต ิ
 

5.14  เร่ืองพิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาทางกฎหมายคณะกรรมการดําเนินการ 
  ดวยท่ีปรึกษาทางกฎหมายคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 52  ตองพนจากตําแหนง
เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับ จึงขอใหคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 แตงตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกเปนท่ีปรึกษาทางกฎหมายของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 ตอไป 

  ระเบียบ  ขอบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
  ขอบังคับ ขอ 101 ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจ
เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงทรงคุณวฒุิและมีความสามารถเหมาะสมเปนท่ีปรึกษา และท่ีปรึกษา
กิตติมศักดิ์ได เพ่ือใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระเบียบ
ท่ีสหกรณกําหนด 

  ประเด็นที่เสนอ 
  เห็นสมควรเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเปนท่ีปรึกษาทางกฎหมาย
คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน 
  มติที่ประชุม แตงตั้งนายวีรวุธ พรหมเพ็ชร เปนท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
 

5.15  เร่ืองสมาชิกผิดนัดชําระหนี ้
  ในเดือนเมษายน 2556 มีสมาชิกผิดนัดชําระหนี้ จํานวน 3 ราย เนื่องจากเจาหนาท่ี
การเงินตัดยอด 
  มติที่ประชุม  ทําหนังสือถึงผูกูและผูค้ําประกัน 

 

5.16  เร่ืองพิจารณาโครงการกอสรางอาคารสํานักงาน  
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ไดดําเนินการกอสรางอาคาร
สํานักงาน ตั้งแตวันท่ี 10 ธันวาคม 2554 ซ่ึงปจจุบันการดําเนินงานถึงงวดงานท่ี 6 นั้น 
  ผูควบคุมงาน ไดพิจารณาแบบกอสรางอาคาร และแบบตกแตงภายใน พบวา แบบ
มีความขัดแยงกัน 2 ประการ ดังนี ้
  1. แบบฝาเพดาน  ซ่ึงตามแบบกอสรางอาคารแบบฝาเพดานเปนแบบเรียบ แต
แบบตกแตงภายในฝาเพดานเปนแบบตางระดับ และเจาะหลุมโคมไฟ 
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  2. แบบตกแตงหองน้ํา ซ่ึงตามแบบอางลางมือแบบฝง แตแบบตกแตงภายในเปน
ถวยตั้งสวนบน และงานกระเบ้ืองผนังหองน้ําก็ไมเหมือนกัน 
  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการกอสรางอาคารสํานักงานสามารถดําเนินการกอสรางไดอยาง
รวดเร็ว จึงเห็นสมควรใหสหกรณจัดหาผูรับเหมาตกแตงภายในมาดําเนินการฝาเพดานไปพรอมๆ กับ
การกอสรางอาคาร  
  คณะกรรมการอํานวยการ เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2556 มีมติเห็นควรใหเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาขอเปล่ียนแปลงรูปแบบรายการกอสรางอาคารสํานักงาน โดยยึดตาม
แบบตกแตงภายใน และจัดหาผูรับจางงานตกแตงภายใน (ไมรวมครุภัณฑลอยตัว) โดยวิธีพิเศษ ดังนี ้
  1.  เห็นสมควรใหผูรับเหมารายเดิมเสนอราคาตกแตงภายในงานฝาเพดาน 
สุขภัณฑระบุรุนยี่หอโดยเปรียบเทียบตามรูปแบบ งานกระเบ้ืองในหองน้ํา และท่ีสําคัญคือ partition (ใน
แบบมี แตใน BOQ ไมมี) 
  2. ใหผูรับเหมาเสนอราคางานฝาเพดาน งานตกแตงภายใน (หองน้ํา) มากอน แลว
ดูงบประมาณวาจะดําเนินการอยางไรตอไป 
  มติที่ประชุม   อนมัุต ิ
 

5.17  เร่ืองขอเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สสอค. 
  ตามท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัยพครูไทย 
กําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งท่ี 3/2556 ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2556 ณ หองประชุม 
601 ช้ัน 6 อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด (ชสอ) จังหวัดนนทบุรี  
  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการดําเนินการ อนุกรรมการ และผูตรวจสอบภายใน 
สสอค. เขารวมประชุมในวัน และสถานท่ีดังกลาว 
  มติที่ประชุม   อนุมัตใิหประธานกรรมการเขารวมประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น  ๆ
 

   ไมมี 
 

เลิกประชุมเวลา 12.20 น. 
 

       ลงช่ือ    สมเกียรติ เสาวคนธ ประธานกรรมการ 
                   (นายสมเกียรติ เสาวคนธ) 
       ลงช่ือ      จิรเดช กล่ินขจร เลขานุการ 
         (นายจิรเดช กล่ินขจร) 


