
 
สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ชุดที่ 53 
คร้ังที่ 5/2556 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 
*************************** 

คณะกรรมการดําเนินการ  15  คน 
กรรมการผูมาประชุม  12  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. นายอุสมาน สะมะแอ กรรมการ 
 7. นายมาหามะ อูเซง  กรรมการ 
 8. นายรอมือลี หะมะ กรรมการ 
 9. นายสะมะแอน วรรณาการ กรรมการ 
 10. นายปรีดา แกวพรหมลัด กรรมการ 
 11. นายสมชาติ นงรัตน กรรมการ 
 12. นายจิรเดช กล่ินขจร  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการไมมาประชุม 3 คน 
 1. นายจตุพงศ ธรรมเดโช ติดราชการ 
 2. นายมะนาเซร แมแล   ติดราชการ 
 3. นายวัชระ เลิศภัทรกิจ ติดราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 12 คน 
 1. นายพงษเทพ ไหมใจด ี ผูจัดการฯ 
 2. นายนพ เนื้อนอย  ผูตรวจสอบกิจการ 
 3. นายบัณฑิต สติรักษ ผูตรวจสอบกิจการ 
 4. นายเกรียงไกร ศักระพันธ ผูอํานวยการ สกสค.นราธิวาส 
 5. นายพรอม จันทรัตน ท่ีปรึกษา 
 



 
 6. นายซอมะ ดาแม             รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
   เขต 15 
 7. นายธวัช แซฮ่ํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 2 
 8. นายวิวัฒน โรยสกุล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 3 
 9. นายสินนิมิต บุษบงค รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 10. นายสืบพงศ จันทรเดิม      หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 11. นายสุเมธ แจมจํารัส เจาพนักงานหองสมุดชํานาญการ สํานักงานสงเสริมการศึกษา 
   นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส 
 12. นางสาวปรานอม นงรัตน นักวิชาการชํานาญการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเขาประชุมครบองคประชุมตามขอบังคับแลว นายสมเกียรติ 
เสาวคนธ ประธานกรรมการ เปนประธานในท่ีประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานฯ แนะนําท่ีปรึกษาเขารวมการประชุม จํานวน 9 ทาน ไดแก 
 1. นายเกรียงไกร ศักระพันธ ผูอํานวยการ สกสค.นราธิวาส 
 2. นายพรอม จันทรัตน  ท่ีปรึกษา 
 3. นายซอมะ ดาแม             รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      มัธยมศึกษา เขต 15 
 4. นายธวัช แซฮ่ํา  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 5. นายวิวัฒน โรยสกุล  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
 6. นายสินนิมิต บุษบงค  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมือง 
      นราธิวาส 
 7. นายสืบพงศ จันทรเดิม      หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
      มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 8. นายสุเมธ แจมจํารสั  เจาพนักงานหองสมุดชํานาญการ สํานักงานสงเสริม 
      การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
      จังหวัดนราธิวาส 
 9. นางสาวปรานอม นงรัตน นักวิชาการชํานาญการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 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 4 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2556 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
  
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการคร้ังที่แลว 
 ในเดือนพฤษภาคม 2556 มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 ครั้งท่ี 4 
เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2556 จํานวน 2 ราย ท้ังนี้ สมาชิกไดนําเงินมาชําระเรียบรอยแลว 
 มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เร่ืองการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 การประชุมครั้งท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 21 
เมษายน 2554 มอบอํานาจใหผูจัดการ เปนผูดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกโอนไป
ตางจังหวัด ในเดือนพฤษภาคม 2556 ไดรับอนุมัติ จํานวน 1 ราย 
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 4.2 เร่ืองแจงผลการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ในเดือนพฤษภาคม 2556 มีสหกรณอ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด และไดโอนเงินเรียบรอยแลว จํานวน 1 ราย   
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.3 เร่ืองแถลงรายการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 เมษายน 2556 ผูจัดการพิจารณาอนุมัติใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแก
สมาชิก จํานวน 296 ราย เปนเงิน 41,077,072 บาท 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.4 เร่ืองติดตามรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ไมมี 
 

 4.5 เร่ืองรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ประธานในท่ีประชุมไดมอบใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 



 
  ผูตรวจสอบกิจการ รายงานวา ไดเขามาตรวจสอบกิจการโดยไดทําการตรวจสอบ
กิจการสหกรณดานบัญชี ไดตรวจสอบใบแจงรายการธนาคารกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของสหกรณ 
ปรากฏวา ยอดตรงตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และดานการเงินก็ถูกตองตรงกัน และไมมีขอเสนอแนะ 
 

 4.6 เร่ืองสมาชิกยายหนวย 
  ในเดือนพฤษภาคม 2556 มีสมาชิกยายหนวย จํานวน 7 ราย  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.7  เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือนพฤษภาคม 2556 
ผูจัดการแจงยอดจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือน  ดังนี้ 
 สมาชิกยอดยกมา      6,653  คน 
 สมาชิกเขาใหม           27  คน 
 สมาชิกลาออก           14  คน 
 สมาชิกโอนไปตางจังหวัด             1  คน 
 สมาชิกถึงแกกรรม              2  คน 
 คงเหลือ      6,663  คน 

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.8 เร่ืองเจาหนาที่สงเสริมสหกรณและเจาหนาที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแจงให
ทราบและเสนอแนะ 
  กรมตรวจบัญชีสหกรณไดจัดทําคําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ
เบ้ืองตนในการพิจารณาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2556 ซ่ึงจะเปนประโยชนตอสหกรณ
และผูสอบบัญชีภาคเอกชนสามารถนําไปเปนแนวทางในการพิจารณาเบ้ืองตนเกี่ยวกับลักษณะความ
ซับซอนในการดําเนนิธุรกิจปริมาณงานสอบบัญชีและระยะเวลาท่ีตองใชในการตรวจสอบบัญชี เพ่ือ
กําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีใหเหมาะสมกับสหกรณแตละแหงนั้น รวมท้ังสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณและผูสอบบัญชีภาครัฐสามารถใชเปนแนวทางในการใหคําปรึกษาแนะนําสหกรณเปาหมายท่ีจะ
มอบหมายใหภาคเอกชนตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับการคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชน การจัดจางผูสอบ
บัญชีและหลักเกณฑเบ้ืองตนในการพิจารณาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณใหเปนแนวทางเดียวกัน 
สรุปไดดังนี ้
   1. ขอมูลทางการเงินเบ้ืองตนท่ีเปนเกณฑในการพิจารณาคาธรรมเนียมการสอบ
บัญชีสหกรณ ดังนี ้
 



 

ลําดับ คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
(บาท) 

จํานวนสมาชิก 
(คน) 

ทุนดําเนินการ 
(ลานบาท) 

ปริมาณธุรกิจ 
(ลานบาท) 

1 30,000 – 50,000 ไมเกิน 1,500 ไมเกิน 1,000 ไมเกิน 1,000 
2 50,000 – 100,000 1,501 – 5,000 1,001 – 4,000 1,001 – 4,000 
3 100,001 – 150,000 5,001 – 10,000 4,001 – 8,000 4,001 – 8,000 
4 150,001 – 200,000 10,001 – 13,000 8,001 – 13,000 8,001 – 13,000 
5 200,000 ขึ้นไป 13,001 ขึ้นไป 13,001 ขึ้นไป 13,001 ขึ้นไป 

 

   2. ปจจัยท่ีมีผลตอการพิจารณาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณขางตน ดังนี ้
    2.1 ลักษณะความซับซอนในการดําเนินธุรกิจสหกรณ เพ่ือสามารถระบุและทํา
ความเขาใจเหตุการณ รายการและวิธีปฏิบัติงานของสหกรณ วามีผลกระทบตอความยากงายในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีมากนอยเพียงใด 
    2.2 ลักษณะความซับซอนในการจัดทําบัญชี  รวมท้ังปริมาณเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ  เ พ่ือทําความเขาใจวิ ธีปฏิบัติทางบัญชีของสหกรณ ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ ซ่ึงผูสอบบัญชีอาจจําเปนตองหาความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีของธุรกิจนั้นๆ 
    2.3 สหกรณมีสาขา 
    2.4 ความรู ความสามารถและความชํานาญของผูสอบบัญชี รวมท้ังการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด เพ่ือใหผลงาน
สอบบัญชีมีคุณภาพตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 
    2.5 จํานวนผูชวยผูสอบบัญชี ท่ีมีความรูความชํานาญ และประสบการณในการ
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ 
    2.6 ความหางไกลของสถานท่ีตั้งของสํานักงานสอบบัญชีกับสหกรณ เพ่ือ
คํานวณคาใชจายในการเดินทางไปตรวจสอบบัญชีสหกรร 
    2.7 งานบริการทางวิชาชีพสอบบัญชีและบริการอ่ืน เพ่ิมเติมจากการใหบริการ
ตรวจสอบบัญชี 
   อยางไรก็ตาม หลักเกณฑดังกลาวเปนกรอบแนวทางประกอบการพิจารณาของ
สหกรณเทานั้น สวนการกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของแตละสหกรณขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของสหกรณเปนสําคัญ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 



 
 4.9 เร่ืองการรับจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณฯ 
  ตามท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2556 มีมติดวย
คะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ โดยจัดทําเปนขอบังคับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2556 นั้น 
  นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนขอบังคับ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2556 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 19 มีนาคม 2556  
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ขอ 6. การถือหุน สมาชิกทุกคนตอง
ชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือน
แรกท่ีเขาเปนสมาชิกตามอัตราสวน
ของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน 
ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ 
 เงินไดรายเดือนตามความใน
วรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือ
คาจางประจํา และเงินท่ีจายควบกับ
เงินเดือนหรือคาจางประจํา ซ่ึงสมาชิก
ไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และ
หมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญ ซ่ึงสมาชิกไดรับจาก
ทางราชการดวย 
 ถาสมาชิกประสงคจะถือหุน 
รายเดือนในอัตราท่ีสูงกวาอัตราท่ี
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
หรือจะขอซ้ือหุนเพ่ิมขึ้นอีกเม่ือใด 
ก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปน
หนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
แตจํานวนหุนท้ังหมดตองไมเกินหนึ่ง
ในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด 

ขอ 6. การถือหุน สมาชิกทุกคนตอง
ชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรก
ท่ีเขาเปนสมาชิกตามอัตราสวนของ
จํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 เงินไดรายเดือนตามความในวรรค
แรก หมายถึง เงินเดือนหรือคาจาง
ประจํา และเงินท่ีจายควบกับเงินเดือน
หรือคาจางประจํา ซ่ึงสมาชิกไดรับจาก
หนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซ่ึง
สมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 
 ถาสมาชิกประสงคจะถือหุน 
รายเดือนในอัตราท่ีสูงกวาอัตราท่ี
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือ
จะขอซ้ือหุนเพ่ิมขึ้นอีกเม่ือใด 
ก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปน
หนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการแต
จํานวนหุนท้ังหมดตองไมเกินหนึง่ในหา
ของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนใน
ระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมได  

เพ่ือใหสอดคลอง
กับมาตรา 42 แหง
พระราช บัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 
2542 แกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 
2553 
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 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนใน
ระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมไดใน
ระหวางท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยัง
ไมส้ินสุด สหกรณไมตองสงเงินคา
หุนของสมาชิกเพ่ือชําระหนี้แกเจาหนี้
ของสมาชิกนั้น 

 เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิก
ส้ินสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตาม
มูลคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูมาหักกลบลบ
หนี้ท่ีสมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แก
สหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปน
เจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุน
นั้น 

 

ขอ 53. สิทธิและหนาท่ีในฐานะ
สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิ
และหนาท่ีเฉพาะในสวนท่ีไมขัดกับ
กฎหมายสหกรณ   
 (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มี
ดังนี ้
  (1) เขารวมประชุมใหญได
ในฐานะผูสังเกตการณ ไมนับเปนองค
ประชุมไมสามารถเสนอความเห็น
หรือออกเสียงลงคะแนนได 
  (2) ไมสามารถเขาช่ือเรียก
ประชุมใหญวิสามัญได 
  (3) ไมสามารถเสนอหรือ
ไดรับเลือกเปนผูแทนสมาชิก 
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู
ตรวจสอบกิจการ 
  (4) ไดรับบริการฝากเงินกับ
สหกรณไดทุกประเภท ท้ังนี้ วงเงิน
ฝากแตละประเภทแตละบัญชีตองไม
เกินกวาสิทธิของสมาชิกสามัญ และ
ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

ขอ 53. สิทธิและหนาท่ีในฐานะ
สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิ
และหนาท่ีเฉพาะในสวนท่ีไมขัดกับ
กฎหมายสหกรณ   
 (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มี
ดังนี ้
  (1) เขารวมประชุมใหญได
ในฐานะผูสังเกตการณ ไมนับเปนองค
ประชุมไมสามารถเสนอความเห็น
หรือออกเสียงลงคะแนนได 
       (2) ไดรับบริการฝากเงินกับ
สหกรณไดทุกประเภท ท้ังนี้ วงเงิน
ฝากแตละประเภทแตละบัญชีตองไม
เกินกวาสิทธิของสมาชิกสามัญ และ
ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
  (3) ไดรับบริการกูเงินจาก
สหกรณไมเกินรอยละเกาสิบของทุน
เรือนหุน หรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบ
มีอยูในสหกรณ 
      (4) ไดรับการบริการทาง
วิชาการหรือการฝกอบรมจากสหกรณ 

เพ่ือใหสอดคลอง
ตามคําแนะนําของ 
นายทะเบียน
สหกรณกําหนดไว 
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  (5) ไดรับบริการกูเงินจาก
สหกรณไมเกินรอยละเกาสิบของทุน
เรือนหุน หรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบ
มีอยูในสหกรณ  
        (6) ไดรับการบริการทาง
วิชาการหรือการฝกอบรมจากสหกรณ 
         (7) ไดรับเงินปนผลและเงิน
เฉล่ียคืนตามมติท่ีประชุมใหญ 
  (8) สิทธิอ่ืนๆ ตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบ 
 (ข) หนาท่ีของสมาชิกสมทบ มี
ดังนี ้
  (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําส่ังของ
สหกรณ 
  (2) ตองชําระคาหุนราย
เดือนตั้งแตเดือนแรกท่ีเขาเปนสมาชิก
ในอัตราเดือนละไมนอยกวา 200 บาท 
(สองรอยบาทถวน) แตไมเกินเดือนละ 
10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
  (3) เขารวมประชุมทุกครั้ง
ท่ีสหกรณนัดหมาย 
  (4) สงเสริมสนับสนุน
กิจการของสหกรณ เพ่ือใหสหกรณ
เปนองคการท่ีเขมแข็ง 
  (5) สอดสองดูแลกิจการ
ของสหกรณ   
 

         (5) ไดรับเงินปนผลและเงิน
เฉล่ียคืนตามมติท่ีประชุมใหญ 
     (6) สิทธิอ่ืนๆ ตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบ 
 (ข) หนาท่ีของสมาชิกสมทบ มี
ดังนี ้
  (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําส่ังของ
สหกรณ 
  (2) ตองชําระคาหุนราย
เดือนตั้งแตเดือนแรกท่ีเขาเปนสมาชิก
ในอัตราเดือนละไมนอยกวา 200 บาท 
(สองรอยบาทถวน) แตไมเกินเดือนละ 
10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
  (3) เขารวมประชุมทุกครั้ง
ท่ีสหกรณนัดหมาย 
  (4) สงเสริมสนับสนุน
กิจการของสหกรณ เพ่ือใหสหกรณ
เปนองคการท่ีเขมแข็ง 
  (5) สอดสองดูแลกิจการ
ของสหกรณ   
  (6) รวมมือกับ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและ
ม่ันคง 
 (ค) สมาชิกสมทบไมมีสิทธิ 
ดังนี ้
  (1) การลงมติในท่ีประชุม
ใหญ 
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  (6) รวมมือกับ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและ
ม่ันคง 

  (2) เขาช่ือเรียกประชุมใหญ
วิสามัญได 
  (3) การเสนอหรือไดรับ
เลือกเปนผูแทนสมาชิก ประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือผูตรวจสอบ
กิจการ 
  (4) อ่ืนๆ ท่ีกําหนดไวใน
ขอบังคับ และระเบียบสหกรณ 

 

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.10 เร่ืองที่ปรึกษาสหกรณเสนอแนะ 
  นายซอมะ ดาแม การหักเงินของพนักงานราชการท่ีผานมามีปญหาในการหัก
เนื่องจากเงินเดือนของพนักงานราชการจะออกไมตรงกัน แตขณะนี้ไดมีการปรับระบบการปฏิบัติงานซ่ึง
ตอไปจะสามารถหัก ณ ท่ีจายได ดังนั้น เม่ือสงหัก ณ ท่ีจายแลว ยังมีปญหาอีกหรือไม 
  ประธาน ท่ีผานมาการหักเงินของพนักงานราชการ มีปญหาเพราะเจาหนาท่ี
การเงินไมสามารถหัก ณ ท่ีจายใหได และสมาชิกตองนําเงินมาจายเอง 
  นายเกรียงไกร ศักระพันธ ดวย สกสค. ไดรับมอบเงินจากชอง 3 เพ่ือมอบแก
ครอบครัวครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสียชีวิตในสถานการณความไมสงบในภาคใตท้ังหมด 159 ราย 
เปนของจังหวัดนราธิวาส จํานวน 48 ราย โดยจะมีการมอบใหในวันท่ี 7 มิถุนายน 2556 ณ คายจุฬาภรณ 
สวนรายละเอียดอ่ืนๆ ยังไมแนนอน แตขอแจงใหคณะกรรมการทราบ และประชาสัมพันธตอไป 
  นายพรอม จันทรัตน เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2556 คณะผูแทนหนวยจังหวัด และ
กรรมการ จํานวน 3 คน ไดแก นายจิรเดช กล่ินขจร นายสมชาติ นงรัตน และนายนราธิป ชุมประศาล ได
ไปศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยประเทศมาเลเซีย การดําเนินงานของเขาไดรับเงินปนผล 18% แตเขามี
กิจการหลายประเภท สหกรณออมทรัพยในประเทศไทยก็มองถึงการตั้งธนาคารสหกรณ และคิดวาเราคง
จะเจริญกาวหนาในการดําเนินงานตอไป ซ่ึงเทาท่ีประเมินสหกรณเราก็ไมไดดอยไปกวาสหกรณอ่ืนๆ 
รวมถึงการพิจารณารางระเบียบฯ วาดวยกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันผูแทนสมาชิกเห็นดวยกับราง
ระเบียบนี้ แตยังคงมีกระแสในหนวยอ่ืนๆ เชน อําเภอสุไหงโกลกคิดวา สมาชิกยังไมไดรับความชัดเจน
เทาท่ีควร  



 
  นายกิตติ ศิริไพรวัน เพ่ิมเติมจากนายพรอม จันทรัตน หนวยจังหวัดจะสรุปรายงาน
การประชุมใหสหกรณตอไป  
  ประธาน ขอขอบคุณท่ีปรึกษาสําหรับการใหคําแนะนํา สงเสริมการดําเนินกิจการ
สหกรณดวยดี ท่ีเปนหวงคือ เรื่องสมาคมฯ ครูไทย ปจจุบันเรามีสมาชิกเพียง 78 ราย ซ่ึงขณะนี้ถึงวันท่ี 15 
มิถุนายน 2556 มีการเปดรับสมัครกรณีพิเศษสําหรับผูท่ีอายุ 55 – 60 ป เริ่มตนสมัครจายเงินสงเคราะห
ลวงหนาจํานวน 4,000 บาท ไดรับผลประโยชนประมาณ 600,000 บาท ซ่ึงถาเราสามารถผลักดันให
สมาชิกเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ ครูไทยไดก็จะเปนอีกแนวทางหนึ่งในการประกันความเส่ียงใหกับ
สหกรณ อีกเรื่องคือกิจกรรมอบรมสมาชิกเขาใหมขอความรวมมือหนวยงานตนสังกัดหากมีกําหนดการ
ปฐมนิเทศขาราชการใหมขอใหจัดสรรเวลาใหกับสหกรณอยางนอย 1 ช่ัวโมง เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของสหกรณ 
  นายจิรเดช กล่ินขจร เพ่ิมเติมเรื่องสมาคมฯ ครูไทย เปดรับกรณีพิเศษอายุไมเกิน 
60 ป สําหรับปนี้เราคิดโดยเฉล่ียประมาณ 2,000 บาท เพราะความคุมครองเริ่มเดือนกรกฎาคม ส้ินป
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนามาเติมเต็ม 4,000 บาท และม่ันใจไดวาสมาคมฯ จัดตั้งถูก
กฎหมาย มีความเขมแข็งเพียงพอ สวนสหกรณออมทรัพยประเทศมาเลเซียท่ีไดไปศึกษาดูงานอยูภายใต
การรองรับจากรัฐบาล อีกท้ังมีการทําธุรกรรมหลายประเภท 
   

 4.11 เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
  ในเดือนพฤษภาคม 2556 ประธานกรรมการอนุมัติใหสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
จํานวน 14 ราย จําแนกสาเหตุการลาออกไดดังนี ้
  1. ตองการรับเงินเดือนเต็ม    จํานวน 7  ราย  
  2. ยายไปตางจังหวัด     จํานวน 4  ราย 
  3. ไปเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 2  ราย 
  4. เหตุผลสวนตัว     จํานวน 1  ราย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.12 เร่ืองประมาณการรับจายเงินสหกรณในวันส้ินเดือนพฤษภาคม 2556  
  ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ประมาณการวาจะมีการรับ – จายเงิน จํานวน 
51,625,980 บาท  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 



 
 4.13 เร่ืองสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันเงินกูสามัญ 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 
2554 มอบอํานาจใหผูจัดการดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาใหสมาชิกเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันเงินกู
สามัญในเดือนพฤษภาคม 2556 จํานวน 18 ราย  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.14 เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกเขาโครงการประกันชีวิตกลุม 
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด มีโครงการใหสมาชิก สหกรณฯ
ประกันชีวิตกลุม กับบริษัท ทิพยประกันชีวิต และทางสหกรณไดจัดทําประกันเรียบรอยแลว ซ่ึง
กรมธรรมมีผลตั้งแตวันท่ี 30 เมษายน 2556  ถึง 29 เมษายน 2557 
  บัดนี้ ไดตรวจสอบหลักฐานปรากฏวา ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2556 มีสมาชิกเขา
โครงการประกันชีวิตกลุม จํานวน 5,311 คน  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.15 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน     
  ในเดือนพฤษภาคม 2556 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 3 ราย  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 4.16 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี้       
  ในเดือนพฤษภาคม 2556 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี ้จํานวน 5 ราย  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.17  เร่ืองรายงานการกอสรางอาคารสํานักงาน 
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ตกลงจางหางหุนสวนรวมสินวัสดุ
กอสรางอาคารสํานักงาน งานรั้วโปรง 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 และมีปญหาในการดําเนินงาน ดังนี ้
  1. ปญหาในการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบงานไฟฟา ซ่ึงแบบแปลนตามท่ีอนุญาต 
แบบแปลนท่ีแกไขเพ่ิมเติม ยังตองมีการหารือปรับแกอีกครั้ง  



 
  2. แบบโครงสรางคานหลังคา Line 10 ชวง Line A-G ซ่ึงมีชวงกวาง 15 เมตร โดย
ไมมีเสารองรับชวงกลาง และเปนโครงสรางหลักท่ีตองรองรับโครงสรางรอง ซ่ึงไดรับการยืนยันความ
ชัดเจนจากหางหุนสวนจํากัด เอ็ม.ซี.ดีไซน แลววา เกิดจากความคลาดเคล่ือนของแบบ ท่ีจะตอง
ดําเนินการแกไขโดยดวน  
  ในการนี้ ผูควบคุมงาน จึงเห็นสมควรใหสหกรณแจงระงับการดําเนินงานไวกอน
ช่ัวคราวจนกวาแบบจะมีการแกไขแลวเสร็จ ซ่ึงสหกรณไดทําหนังสือแจงไปยังผูรับเหมาแลวตั้งแตวันท่ี 
13 พฤษภาคม 2556 
  งานรั้ว : สามารถดําเนินการกอสรางไดแลว  
  งานประตูทางเขา : สามารถดําเนินการกอสรางไดแลว 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 4.18  เร่ืองสมาชิกถึงแกกรรม          
  ในเดือนพฤษภาคม 2556 มีสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 2 ราย ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้
  1. นางสรินยา มหินทราภรณ (10858) อําเภอสุไหงโกลก ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 11 
เมษายน2556 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2536 เปนสมาชิกโครงการประกันชีวิตกลุม ทายาท
ติดตอขอรับเอกสารเรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว 
  2. นายจํานง สระศรี (7600) อําเภอสุไหงปาดี ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 
2556 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2527 เปนสมาชิกโครงการประกันชีวิตกลุม ทายาทติดตอ
ขอรับเอกสารเรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 4.19  เร่ืองการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 
  ตามท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2556 
มีมติจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือใหความรูแกสมาชิกท่ีมีความประสงคขอเล่ือนนั้น 
  เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการฯ ไดพิจารณา
แนวทางการจัดอบรมพัฒนาวิชาชีพ ดังนี ้
  1.  กลุมเปาหมาย 
   ผูเขารับการอบรม จํานวน 120 คน ซ่ึงจัดสรรโควตาจากจํานวนสมาชิกแตะละ
หนวยดังนี ้
 
 



 
ที่ สังกัดหนวย จํานวนสมาชิก จํานวนผูเขาอบรม 
1 อําเภอเมือง                  524  12  
2 อําเภอรือเสาะ                  373  8  
3 อําเภอศรสีาคร                  210  5  
4 อําเภอยี่งอ                  203  5  
5 อําเภอบาเจาะ                  266  6  
6 จังหวัด                  763  18  
7 อําเภอสุไหงปาด ี                  372  8  
8 อําเภอสุไหงโก-ลก                  525  12  
9 อําเภอแวง                  344  8  
10 อําเภอสุคิริน                  185  4  
11 อําเภอตากใบ                  501  11  
12 อําเภอระแงะ                  543  12  
13 อําเภอจะแนะ                  253  6  
14 อําเภอเจาะไอรอง                  234  5  

รวม               5,296  120  
 

  2. กําหนดรับสมัคร  ระหวางวันท่ี 3 – 7 มิถุนายน 2556 ยื่นใบสมัครไดท่ี
กรรมการหนวยท่ีตนเองสังกัดอยู โดยใหกรรมการหนวยรวบรวมสงใบสมัครท่ีสหกรณเพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติในวันท่ี 10 มิถุนายน 2556 ท้ังนี้ ประกาศรายช่ือผูท่ีไดเขารับการอบรมวันท่ี 21 มิถุนายน 2556 
  3.  วิทยากร 
   นายจร ประสงคสุข และคณะ 
  4.  วัน เวลา และสถานที ่
   วันท่ี 13-14 เดือนกรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส  
  5.  งบประมาณ 
    - ตอบแทนวิทยากร    เปนเงิน 20,000 บาท 
   - คาอาหารวาง จํานวน 4 ม้ือ   เปนเงิน 27,400 บาท 
   - คาอาหารกลางวัน จํานวน 2 ม้ือ   เปนเงิน 41,100 บาท 
   - คาพาหนะกรรมการจายตามระยะทาง  เปนเงิน 11,500 บาท 
   (วันแรก กรรมการ 15 คน เปนเงิน 7,500 บาท วันท่ีสอง 4,000 บาท (กรรมการ 
ศึกษาฯ )  



 
  6.  คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 
   ตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ดังนี ้
   1. ผูขอเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตองมีคุณสมบัต ิตอไปนี ้
    1.1 ดํารงตําแหนงครูท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี 
ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรอืรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
    1.2  มีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานขั้นต่ําตามท่ีสวนราชการตนสังกัด
กําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 
    1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน และ
การพัฒนาผูเรียนยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
  7.  เกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูเขาอบรม ดังนี ้
ที่ หลักเกณฑการพิจารณา คะแนน 

 อายุการเปนสมาชิก 
   เปนสมาชิกไมเกิน    5   ป ไดคะแนน  1   คะแนน 
   เปนสมาชิกเกินกวา  5 – 10  ป ไดคะแนน  2   คะแนน 
   เปนสมาชิกเกินกวา 10 - 15  ป ไดคะแนน    3   คะแนน 
   เปนสมาชิกเกินกวา 15 - 20  ป ไดคะแนน   4   คะแนน 
   เปนสมาชิกเกินกวา 20   ป  ขึ้นไป ไดคะแนน    5  คะแนน 

 

 อายุราชการของสมาชิก        
   อายุราชการไมเกิน    8 ป ไดคะแนน    1   คะแนน 
   อายุราชการเกินกวา  8  ป - 10 ป  ไดคะแนน    2   คะแนน 
   อายุราชการเกินกวา 10 ป - 12 ป  ไดคะแนน    3   คะแนน 
   อายุราชการเกินกวา 12 ป - 14 ป  ไดคะแนน    4   คะแนน 
   อายุราชการเกินกวา 14 ป ขึ้นไป ไดคะแนน  5   คะแนน 

 

 ทุนเรือนหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
   มีทุนเรือนหุนไมเกิน  50,000 บาท       ไดคะแนน   1  คะแนน 
   มีทุนเรือนหุนตั้งแต 50,010 - 80,000 บาท ไดคะแนน   2  คะแนน 
   มีทุนเรือนหุนตั้งแต 80,010 - 110,000 บาท ไดคะแนน   3  คะแนน 
   มีทุนเรือนหุนตั้งแต 110,010 - 140,000 บาท ไดคะแนน   4  คะแนน 
   มีทุนเรือนหุนตั้งแต 140,010 บาท ขึ้นไป ไดคะแนน   5  คะแนน 

 

รวมคะแนน  



 
 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีมีผูไดรับคะแนนเทากัน ใหพิจารณาผูท่ีมีอายุการเปนสมาชิกท่ีมากกวา  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

 4.20  เร่ืองการใหเงินกูแกสมาชิก 
   ในระหวางวันท่ี 9 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 มีสมาชิกกูเงินสามัญเพ่ือ
การศึกษาจํานวน 9 ราย เปนเงินจํานวน 500,000 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 9 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 มีสมาชิกกูเงินสามัญเพ่ือ
ความกาวหนาจํานวน 1 ราย เปนเงินจํานวน 100,000 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 9 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 มีสมาชิกกูเงินพิเศษเพ่ือการ
เอนกประสงค จํานวน 4 ราย  เปนเงินจํานวน 1,005,000 บาท 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 4.21 เร่ืองกําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังตอไปนี ้
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 ประจําเดือนมิถุนายน 2556 
ในวันศุกรท่ี 21 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 เร่ืองรายงานกิจการสหกรณ 
  ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556 สหกรณมีสินทรัพย 3,387,906,674.34 บาท หนี้สิน 
1,727,157,015.81 บาท ทุน 1,610,444,090.54 บาท รายได 69,757,578.08 บาท คาใชจาย 19,835,010.09 
บาท           
  มติที่ประชุม รบัรองรายงานกิจการสหกรณประจําเดือนเมษายน 2556 ตามท่ีเสนอ 
 

 5.2 เร่ืองแถลงรายการรับ – จายเงินในรอบเดือน 
  รายการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวนัท่ี 1 – 30 เมษายน 2556 
เปนเงิน 101,563,123.65 บาท 
  มติที่ประชุม รับรองการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 
เมษายน 2556 
 
 
 
 



 
 5.3  เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน  
  ในเดือนเมษายน 2556 มีสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 4 ราย 
  มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 4 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนใหมตั้งแตเดือนมิถุนายน 2556 เปนตนไป 
 

 5.4 เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงินงวดชําระหนี ้
 

  ไมมี 
 

 5.5 เร่ืองสมาชิกของดสงเงินคาหุนรายเดือน 
  ในเดือนพฤษภาคม 2556 มีสมาชิกของดสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน  1 ราย  
  1.  สมาชิกจังหวัด มีความประสงคของดสงเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนมิถุนายน 
2556 เปนตนไป 
       มีเงินทุนเรือนหุน 907,500 บาท สงมาแลว 132 งวด และไมมีหนี้สหกรณ 
   มติที่ประชุม  อนุมัต ิ

     

 5.6 เร่ืองการรับสมาชิกสามัญเขาใหม 
  ในเดือนพฤษภาคม 2556 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ จํานวน 24 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ 
  มติที่ประชุม อนุมัตริับเขาเปนสมาชิกสามัญของสหกรณ จํานวน 24 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2556 เปนตนไป 
 

 5.7 เร่ืองการรับสมัครสมาชิกสมทบ 
  ในเดือนพฤษภาคม 2556 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ จํานวน 3 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  
  มติที่ประชุม อนุมัตริับเขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ จํานวน 3 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2556 เปนตนไป 

 

 5.8  เร่ืองการพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิก 
  ในเดือนพฤษภาคม 2556 มีสมาชิกยื่นกูสามัญ จํานวน 170 ราย เปนเงิน 
159,350,000 บาท  
  มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
 



 
 5.9 เร่ืองสมาชิกกูเงินชําระหนีเ้งินกูพัฒนาชีวิตครู 
  ในเดือนพฤษภาคม 2556 มีสมาชิกขอกูเงินเพ่ือชําระหนี้เงินกูพัฒนาชีวิตคร ูจํานวน 
1 ราย สังกัดหนวยอําเภอศรีสาคร มีความประสงคขอกูเงินสามัญจํานวน 1,200,000 บาท เจาหนาท่ี
ตรวจสอบแลวสามารถกูชําระหนี้ได 
    มติที่ประชุม  อนุมัต ิ

 

 5.10 เร่ืองพิจารณาโครงการซ้ือหุนสะสมทรัพย 
  ตามท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555 ไดอนุมัติโครงการซ้ือหุนสะสมทรัพย  
งบประมาณ  30,000 บาท นั้น 
  คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ ไดกําหนดรายละเอียดโครงการดังนี ้
  เม่ือสมาชิกซ้ือหุนทุกๆ 1,000 บาท สหกรณจะโอนเงินคาหุนเพ่ิมใหอีก 10 บาท
ทันที ซ่ึงจะทําใหสหกรณมีทุนเรือนหุนเพ่ิมขึ้น 3,000,000 บาท ตามโครงการนี ้
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 3 มิถุนายน 2556 เปนตนไป (จนกวาหุนสมนาคุณจะหมด) 
  กําหนดใหสมาชิกรายหนึ่งๆ ซ้ือหุนเพ่ิมไดไมเกินรายละ 100,000 บาท (โดยไมมี
การจัดสรรโควตาแตละหนวย) 
  ท้ังนี้ การซ้ือหุนจะตองเปนการนําเงินมาซ้ือ โดยไมรวมกรณีการหักเงินกูเพ่ือซ้ือ
หุนตามระเบียบฯ วาดวยเงินกู และเงินคาหุนรายเดือน 
  มติที่ประชุม  อนุมัต ิ

 

 5.11 เร่ืองขอความอนุเคราะหงบประมาณการกอสรางสหกรณ 
  ดวยโรงเรียนบานไพรวัน มีความประสงคกอสรางสหกรณรานคาในโรงเรียน เพ่ือ
ชวยพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู สรางเสริมจินตนาการการใฝรู และสรางโอกาสใหกับนักเรียนในพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเงินงบประมารณ 150,000 บาท แตงบประมาณในการจัดการศึกษามี
อยางจํากัดและไมเพียงพอ จึงขอความอนุเคราะหจากทานรวมบริจาคสมทบทุนการกอสรางสหกรณ
รานคา เพ่ือสรางพ้ืนฐานทางปญญาใหกับนักเรียนและชุมชน 
  ในการนี้ เงินท่ีทานบริจาคสามารถลดหยอนภาษีได 2 เทา จากวงเงินท่ีบริจาคตาม
กฎหมายภาษีอากร โดยโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตากใบ ช่ือบัญชีกองทุนเพ่ือการศึกษา
โรงเรียนบานไพรวัน เลขท่ี 922-0-18386-2 
  มติที่ประชุม  ใหอยูในดุลยพินิจกรรมการหนวย ท้ังนี้ ไมเกิน 2,000 บาท 
  
 
 
 



 
 5.12 เร่ืองแตงตั้งผูควบคมุงานกอสรางอาคารสํานักงาน 
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ไดแตงตั้ง นายณัฐพร เทพพรหม ให
ทําหนาท่ีผูควบคุมงานกอสรางอาคารสํานักงานสหกรณ นั้น  
  นายณัฐพร เทพพรหม ไดแจงวา ตั้งแตวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 เปนตนไป ขอ
อนุญาตยุติการปฏิบัติงานควบคุมงานกอสรางอาคารสํานักงานสหกรณฯ เนื่องจากตองไปศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกท่ีกรุงเทพฯ  
  ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานกอสรางอาคารสํานักงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
จึงเห็นสมควรใหแตงตั้งผูควบคุมงาน จํานวน 1 คน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป 
  มติที่ประชุม  ทําหนังสือขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร 
 

 5.13 เร่ืองสมาชิกหัก ณ ที่จายไมได 
  ในเดือนพฤษภาคม 2556 มีสมาชิกหักเงิน ณ ท่ีจายไมได จํานวน 2 ราย ดังตอไปนี ้
  1. สมาชิกสังกัดอําเภอระแงะ เนื่องจากยายไปจังหวัดสุราษฎรธาน ีมีทุนเรือนหุน 
211,800 บาท มีหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินคงเหลือ 127,526.99 บาท  
   มติที่ประชุม  ทําหนังสือถึงผูกูและผูค้ําประกัน 
  2. สมาชิกสังกัดอําเภอเจาะไอรอง เนื่องจากยายไปจังหวัดยะลา มีทุนเรือนหุน 
6,000 บาท มีหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินคงเหลือ 126,903.33 บาท  
   มติที่ประชุม  ทําหนังสือถึงผูกูและผูค้ําประกัน 
 

 5.14  เร่ืองสมาชิกผิดนัดชําระหนี ้
  ในเดือนพฤษภาคม 2556 มีสมาชิกผิดนัดชําระหนี้ จํานวน 2 ราย ดังตอไปนี ้
  1. สมาชิกสังกัด อบต.ชางเผือก อําเภอจะแนะ ผิดนัดชําระเงินคาหุนรายเดือน งวด
ประจําเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2556 เปนเวลา 2 เดือน เนื่องจากเจาหนาท่ีการเงินตัดยอด มีทุน
เรือนหุน 1,000 บาท และไมมีหนี ้
   สมาชิกนําเงินมาชําระเรียบรอยแลว 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
  2. สมาชิกสังกัด อบต.ชางเผือก อําเภอจะแนะ ผิดนัดชําระเงินคาหุนรายเดือน งวด
ประจําเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2556 เปนเวลา 2 เดือน เนื่องจากเจาหนาท่ีการเงินตัดยอด มีทุน
เรือนหุน 1,000 บาท และไมมีหนี ้
   สมาชิกนําเงินมาชําระเรียบรอยแลว 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 



 
 5.15  เร่ืองทบทวนวงเงินสินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน        
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ไดกูเงินจากธนาคารออมสิน สาขา
นราธิวาส วงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน 100,000,000 บาท (หนึ่งรอยลานบาทถวน) นั้น 
  บัดนี้ ไดครบกําหนดระยะเวลาทบทวนวงเงินสินเช่ือประจําปแลว ฉะนั้น เพ่ือให
การใชวงเงินของสหกรณเปนไปอยางตอเนื่อง จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  ประเด็นทีเ่สนอ 
  เพ่ือความคลองตัวในการดําเนินงานของสหกรณ เห็นสมควรตออายุการใชวงเงิน
สินเช่ือตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารออมสิน สาขานราธิวาส เปนระยะเวลา 1 ป 
 มติที่ประชุม อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหสหกรณฯ ตออายุการใช
วงเงินสินเช่ือตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารออมสิน สาขานราธิวาส เปนระยะเวลา 1 ป  
 

 5.16  เร่ืองพิจารณารางระเบียบฯ วาดวยกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน 
 ตามท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555 ไดอนุมัติโครงการกองทุนชวยเหลือผูค้ํา
ประกันเงินกูสามัญ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ความม่ันคงของครอบครัวสมาชิก และ
เปนการประกันความเส่ียงในการใหบริการเงินกู และการค้ําประกันเงินกู นั้น 
 คณะกรรมการอํานวยการ เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2556 เห็นชอบตามรางระเบียบฯ ท่ี
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธเสนอ ดังรายละเอียดดังนี ้
 มติที่ประชุม อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหสหกรณฯ ถือใชระเบียบนี้ 
ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีอนุมัติเงินกูสามัญประจําเดือนกรกฎาคม 2556 เปนตนไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รางระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย
กองทุนชวยเหลือผูคํ้าประกันเงินกูสามัญ พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และขอ 
107(11) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี.......... ครั้งท่ี............. เม่ือวันท่ี............................... ได
กําหนดระเบียบวาดวยกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ พ.ศ. 2555 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยกองทุน
ชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ พ.ศ. 2556” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี........................................ เปนตนไป 
 ขอ  3. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด 
  “กองทุน” หมายความวา กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ 
  “สมาชิกกองทุน” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ท่ีชําระเงิน
เขากองทุนเรียบรอยแลว 
 ขอ  4. กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญเปนกองทุนท่ีสมาชิกผูมีหนี้เงินกูสามัญท่ีใช
บุคคลค้ําประกันชําระเงินเขากองทุนไวกับสหกรณในอัตรารอยละ 1.00 ของวงเงินกูสามัญ และมีผลเปน
สมาชิกกองทุนโดยสมบูรณตอเม่ือไดชําระเงินกองทุนเต็มจํานวนเปนท่ีเรียบรอยแลว 
  กรณีทีส่มาชิกผูมีหนี้เงินกูสามัญไมสามารถชําระเงินเขากองทุนไดเต็มจํานวนตามวรรค
แรกนั้นได ใหหักเงินสมทบตามสมควร ทั้งนี้ ตองไมนอยกวา 5,000 บาท และในการกูคร้ังตอไปใหหักเงิน
เขากองทุนใหครบเต็มจํานวนตามขอ 4 ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 ขอ  5. เงินกองทุนท่ีไดมาจากสมาชิกกองทุนตามขอ 4 นั้น สหกรณจะลงทะเบียนเปนรายบุคคล
ไวใหสมาชิกกองทุนทุกคน  
 ขอ  6. การเปนสมาชิกของกองทุน 
  6.1 สมาชิกท่ียื่นกูสามัญทุกราย หลังจากระเบียบนี้บังคับใชใหสงเงินตามอัตราท่ีกําหนด
ในขอ 4 เขากองทุนทันทีเม่ือไดรับอนุมัติเงินกูสามัญ โดยวิธีหักชําระเต็มจํานวนจากเงินกูท่ีไดรับ 



 
  6.2 สมาชิกท่ีมีหนี้เงินกูสามัญอยูเดิม ถาประสงคจะสมัครเขากองทุนใหแสดงความจํานง
โดยสงเงินเขากองทุนเต็มจํานวน ตามอัตราท่ีกําหนดในขอ 4 
 ขอ  7. กรณีเปนสมาชิกกองทุนแลวไดชําระหนี้เงินกูสามัญไประยะหนึ่งตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของสหกรณ และประสงคขอกูสามัญใหม ไมตองสมัครเปนสมาชิกของ
กองทุนใหม แตตองชําระเงินเพ่ิมเขากองทุนตามหลักเกณฑขอ 4 ในกรณีขอกูวงเงินสูงกวาสัญญาเดิม 
 ขอ  8. ท่ีมาของเงินกองทุน 
  8.1 เงินประเดิมจากกําไรสุทธิประจําปเพ่ือจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ 
  8.2 จากเงินท่ีสมาชิกกองทุนชําระเงินเขากองทุนในอัตราจํานวนเงินตามขอ 4 
  8.3 เงินรายไดท่ีไดมาจากกองทุน 
  8.4 เงินท่ีไดรับจากการติดตามทวงหนี้จากสมาชิกกองทุน         
 ขอ  9. จํานวนเงินท่ีกองทุนไดตามขอ 8 ใหนําฝากไวกับกับสหกรณในบัญชีเงินฝากออมทรัพย
พิเศษในช่ือบัญชี “กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ” 
 ขอ 10. คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจจัดการเงินกองทุนตามขอ 9 
 ขอ 11. การจายเงินกองทุนเพ่ือชวยเหลือผูค้ําประกันชําระหนี้แทนผูกู ใหจายตามจํานวนที่เปน
หนี้จริงแตไมเกิน 20 เทาของเงินที่สมาชิกมีในกองทุน               
  ในกรณีที่สมาชิกชําระเงินเขากองทุนไดไมครบเต็มจํานวน ใหจายเงินกองทุนเ พ่ือ
ชวยเหลือผูค้ําประกันชําระหนี้แทนผูกูตามเกณฑในวรรคแรก 
 ขอ 12. การจายเงินสมทบเพ่ือชวยเหลือผูค้ําประกันชําระหนี้แทนผูกู  ใหจายตามเง่ือนไข
ดังตอไปนี ้
  (1) เม่ือสมาชิกกองทุนผูใดพนสภาพจากงานประจํา (ถูกไลออกจากราชการ หรืองาน
ประจําโดยไมมีรายได) โดยไมไดรับเงินบําเหน็จ บํานาญจากตนสังกัด หรือมีคําส่ังศาลวาสาบสูญ หรือ
เปนบุคคลลมละลาย และรวมการถึงเสียชีวิต ใหนําเงินคาหุน เงินฝาก เงินอ่ืนใดอันสมาชิกกองทุนพึงจะ
ไดรับ เงินฌาปนกิจสงเคราะห คาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันชีวิต รวมท้ังเงินรายไดอ่ืนๆ ไปชําระ
หนี้เงินกูสามัญของสมาชิกกองทุนกอน เหลือหนี้คางชําระอยูเปนเงินจํานวนเทาใด ใหสหกรณโอน
เงินกองทุนตามขอ 11 ไปชําระหนี้เงินกูสามัญ หนี้สวนท่ีเหลือใหทายาทและผูค้ําประกันชําระแทน 
  (2)เม่ือผูค้ําประกันไดยินยอมแปลงหนี้ของผูกูเปนของตน หรือยินยอมประนีประนอมรับ
สภาพหนี้ของผูกู ท้ังส้ิน และคณะกรรมการติดตามหนี้ไดพิจารณาตรวจสอบแลวพบวา ผูกูไมมี
ความสามารถท่ีจะชําระหนี้คืนใหแกสหกรณได 
  ในกรณีท่ีเงินกองทุนท่ีมีอยูไมเพียงพอท่ีจะจายตามขอ 11 สหกรณจะเฉล่ียใหตามเงิน
สมทบท่ีมีอยูเทานั้น 



 
 ขอ 13. เงินท่ีไดรับจากการติดตามทวงหนี้  จากสมาชิกกองทุนใหโอนเขาบัญชี “กองทุน
ชวยเหลือ   ผูค้ําประกันเงินกูสามัญ” เทากับจํานวนเงินท่ีจายชวยเหลือผูค้ําประกัน 
 ขอ 14. ใหสหกรณจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย ของกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ
เสนอตอท่ีประชุมใหญเพ่ือทราบทุกป 
 ขอ 15. ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 ขอ 16. ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัยช้ีขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนท่ีสุด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองมิได 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ 17. ในระยะเริ่มตนของกองทุน เงินกองทุนยังมีนอย การจายเงินชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกู
สามัญจะจายปละครั้งเม่ือส้ินปบัญชี สมาชิกกองทุนท่ีมีปญหาในรอบปนั้น ก็จะนําหนี้ท้ังหมดมารวมกัน
แลวนําเงินกองทุนท่ีมีอยูตามขอ 9 มาเฉล่ียตามสัดสวนท่ีคางชําระ เม่ือใดคณะกรรมการเห็นวากองทุนมี
ความม่ันคง มีเงินกองทุนมากพอท่ีจะชวยเหลือผูค้ําประกัน คณะกรรมการอาจพิจารณาคืนเงินสมทบ
ใหแกผูกูก็ไดและใหประกาศยกเลิกบทเฉพาะกาลนี ้
 

   ประกาศ ณ วันท่ี............................................ 
    
                                          

     (........................................) 
                 ประธานกรรมการ 
              สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 5.17  เร่ืองการบริการเงินฝาก เงินกูผานตู ATM ธนาคารธนชาต 
  ดวยธนาคารธนชาต ขอเสนอบริการผานระบบ ATM ของธนาคาร โดยเปนบริการ
เงินฝาก เงินกู การชําระคาบริการตางๆ และอ่ืน  ๆ
  ดังนั้น เพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการไดศึกษา และพิจารณาเลือกใชบริการ 
ธนาคารไดเสนอรายละเอียดการบริการ 
  มติที่ประชุม   ไมอนุมัต ิ
 

 5.18  เร่ืองขอขยายเวลาการกอสรางอาคารสํานักงาน 
  ดวยหางหุนสวนจํากัด รวมสินวัสดุ มีความประสงคขอขยายเวลาการกอสราง
โครงการกอสรางอาคารสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด จํานวน 3 รายการ ไดแก 
  สัญญาจางเลขท่ี 1/2554 ลว. 9 ธันวาคม 2554 โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน 
  สัญญาจางเลขท่ี 2/2554 ลว. 9 ธันวาคม 2554 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตแบบ
โปรง 
  สัญญาจางเลขท่ี 3/2554 ลว. 9 ธันวาคม 2554 โครงการกอสรางประตูทางเขา 
  โดยขอขยายเวลาสงมอบงานไปอีกจํานวน 120 วัน เนื่องจากทางหางฯ ประสบ
ปญหาเรื่องแบบกอสรางท่ีไมชัดเจน อาทิเชน งานเสารับหลังคาหองประชุมช้ัน 2 งานระบบไฟฟา และ
เครื่องปรับอากาศ รวมท้ังงานระบบตางๆ ไมเปนไปตามหลักวิศวกรรม ซ่ึงจะตองเสียเวลาในการ
ปรับเปล่ียนแกไขแบบรูปรายการกอสราง อีกท้ัง สหกรณฯ ไดมีหนังสือใหทางหางฯ หยุดปฏิบัติงาน
ช่ัวคราวเนื่องดวยยังไมไดรับความชัดเจนเกี่ยวกับแบบโครงสรางท่ีขาดเสารองรับคานช้ัน 2 ของอาคาร 
  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
  มติที่ประชุม อนุมัติใหขยายเวลาตออีก 120 วัน ซ่ึงจะทําใหสัญญาส้ินสุดดังนี ้
  สัญญาจางเลขท่ี 1/2554 ลว. 9 ธันวาคม 2554 โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน 
ส้ินสุดโครงการในวันท่ี 29 กันยายน 2556 
  สัญญาจางเลขท่ี 2/2554 ลว. 9 ธันวาคม 2554 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตแบบ
โปรง ส้ินสุดโครงการในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 
  สัญญาจางเลขท่ี 3/2554 ลว. 9 ธันวาคม 2554 โครงการกอสรางประตูทางเขา 
ส้ินสุดโครงการในวันท่ี 8 สิงหาคม 2556 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น  ๆ
 

   ไมมี 
 
เลิกประชุมเวลา 12.20 น. 
 
       ลงช่ือ สมเกียรติ เสาวคนธ    ประธานกรรมการ 
                 (นายสมเกียรติ เสาวคนธ) 
       ลงช่ือ         จิรเดช กล่ินขจร      เลขานุการ 
                    (นายจิรเดช กล่ินขจร) 


