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สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ชุดที่ 62 

ครั้งที่ 9/2565 
วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 

ผ่านระบบ Zoom 
*************************** 

คณะกรรมการดำเนินการ  15  คน 
กรรมการผู้มาประชุม  15  คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสมยศ  เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ สมยศ  เสาวคนธ์ 

2. นายบัณฑิต  สาและ รองประธานกรรมการ ที่ 1 บัณฑิต  สาและ 

3. นายบัณฑิต  สติรักษ์ รองประธานกรรมการ ที่ 2 บัณฑิต  สติรักษ์ 

4. นายผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย กรรมการและเหรัญญิก ผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย 

5. นายไสว  ชินพงษ ์ กรรมการ ไสว  ชินพงษ์ 

6. นายวีระศักดิ์  เวทโอสถ กรรมการ วีระศักดิ์  เวทโอสถ 

7. นายมงคล  ชมติวัง กรรมการ มงคล  ชมติวัง 

8. นายจรัญ  เหล็มเจริญ กรรมการ จรัญ  เหล็มเจริญ 

9. นายชยพล  เพชรแก้ว กรรมการ ชยพล  เพชรแก้ว 

10. นายอุสมาน  สะมะแอ กรรมการ อุสมาน  สะมะแอ 

11. นายรอมือลี  หะมะ กรรมการ รอมือลี  หะมะ 

12. นายสะมะแอน  วรรณาการ กรรมการ สะมะแอน  วรรณาการ 

13. นายสุทิน  ปิยะรัตน์ กรรมการ นายสุทิน  ปิยะรัตน์ 

14. นายถวิล  ดาแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ถวิล  ดาแก้ว 

15. นายจิรเดช  กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ จิรเดช  กลิ่นขจร 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 17 คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางอารีย์  เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ อารีย์  เพ็ชรพรหม 

2. นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เกรียงไกร  ศักระพันธุ์ 

3. นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี ทีป่รึกษากิตติมศักดิ์ พงษ์เทพ  ไหมใจดี 

4. นายเชียวชาญ  โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นายเชียวชาญ  โชติบัณฑ์ 
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ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

5. นางศิวัชญา  ปลาลารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา 
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก 
การศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 

ศิวัชญา  ปลาลารัตน์  

6. นายธานินทร์  คงนวล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ธานินทร์  คงนวล 

7. นายสุธี  บุญญะถิติ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส 

สุธี  บุญญะถิติ 

8. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 

9. นายศุภชัย  ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

ศุภชัย  ศรีหาใต้ 

10. รศ.ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

รสสุคนธ์  แสงมณี 

11. ดร.ชาร์รีฟ  สือนิ  ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ชาร์รีฟ  สือนิ  

12. นางนฤมล  ดำน้อย  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

นฤมล  ดำน้อย 

13. นายจิระพงศ์  ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ จิระพงศ์  ชูชื่น 

14. นายจรินทร์  พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ จรินทร์  พรหมดำ  

15. นายสมรัฐ  แก้วสังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมรัฐ  แก้วสังข์ 

16. นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ รอฮานิง  มะแซสะอิ  

17. นายมนัส  เพชรรัตน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ มนัส  เพชรรัตน์  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว นายสมยศ  เสาวคนธ์ 
ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1. ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน ดังนี้ 
1. นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ทีป่รึกษากิตติมศักดิ์ 
2. นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
3. นายเชียวชาญ  โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
4. นางศิวัชญา  ปลาลารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษารักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 
5. นายธานินทร์  คงนวล  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
6. นายสุธี  บุญญะถิติ  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

     มัธยมศึกษานราธิวาส 
7. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
8. นายศุภชัย  ศรีหาใต้  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
9. รศ.ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
10. ดร.ชาร์รีฟ  สือนิ   ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
11. นางนฤมล  ดำน้อย  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
    และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ดังนี้ 
1. นางอารีย์  เพ็ชรพรหม  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
2. นายจิระพงศ ์ ชูชื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3. นายจรินทร์  พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. นายสมรัฐ  แก้วสังข์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
6. นายมนัส  เพชรรัตน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ประธานมอบให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ชุดที่ 62      
ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 และครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565      
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 7/2565 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 และครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565    
   
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว 
  ในเดือนสิงหาคม 2565 มี เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุ ดที่  62 ครั้ งที่  7                        
เมือ่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

    1. สมาชิกหน่วยอำเภอรือเสาะ ไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินตัดยอด
การหัก ณ ที่จ่าย 

    มีทุนเรอืนหุ้น 488,700.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 2,357,854.00 บาท  
    มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 48,527.36 บาท  
    รายการชำระเดือนมิถุนายน หุ้น 4,350.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 

61,500.00 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (เงนิต้นรวมกับดอกเบี้ย) 2,940.00 บาท เงินฝาก 300.00 บาท รวมเป็น
เงิน 69,090.00 บาท 

   สหกรณ์ได้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 แต่ผู้กู้
ไม่ได้นำเงินมาชำระ  

   จากมติที่ประชุม ให้ทำหนังสือไปยัง สพป.นธ.เขต 1 เพ่ือสอบถามการรับบำเหน็จบำนาญ แต่
ยังไม่ได้รับคำตอบจากต้นสังกัด และสหกรณ์ฯ ได้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันเรื่องลูกหนี้ผิดนัด และขอ
เชิญผู้ค้ำประกันพบผู้จัดการสหกรณ์ฯ วันที่ 22 สิงหาคม 2565  

   ผู้จัดการ  ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนตามระเบียบและได้แนะนำผู้ค้ำประกัน เมื่อมีการโอนหุ้นชำระ
หนี้แล้ว ให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามความสามารถ โดยการรวมหนี้และขยายระยะเวลาให้ ในส่วนของผู้ค้ำประ
กันเองไดห้ารือนัดวันจะไปทีบ่้านของผู้กูเ้พ่ือขอความช่วยเหลือจากบิดามารดาของผู้กูด้้วย 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

    2. สมาชิกหน่วยอำเภอแว้ง ไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินตัดยอดการ
หัก ณ ที่จ่าย 

    มีทุนเรือนหุ้น 252,200.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,236,773.75 บาท  
    มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 15,531.38 บาท 

 รายการชำระเดือนมิถุนายน หุ้น 550.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 
10,700.00 บาท เงินกู้ เ พ่ือเหตุฉุกเฉิน (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 310 .00 บาท เงนิฝาก 100.00 บาท  
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สมาคมฌาปนกิจ 330.00 บาท ค่าประกันภัยกลุ่ม 990.00 บาท รวมเป็นเงิน 12,980.00 บาท 
    สหกรณ์ฯได้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 แต่ผู้กู้

ไม่ได้นำเงินมาชำระ 
  จากมติที่ประชุม ให้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน และให้เชิญผู้ ค้ำประกันมาพบที่         

สหกรณ์ฯ ซ่ึงสหกรณ์ฯได้ทำหนังสือบอกกล่าวลูกหนี้ผิดนัดและขอเชิญผู้ค้ำประกันพบผู้จัดการสหกรณ์ฯ วันที่ 
16 สิงหาคม 2565  

   ผู้จัดการ  ผู้ค้ำประกันได้ติดตอ่ผู้กู้ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ 
   นายบัณฑิต  สติรักษ์  ผู้ค้ำประกันทุกท่านได้รับทราบสภาพหนี้ และตกลงจะมาทำหนังสือ

ยินยอมรับสภาพหนี้  
   นายเชี่ยวชาญ  โชติบัณฑ์  กรณผีู้กู้ท่ีสามารถติดต่อได้ เห็นด้วยกับการติดตามให้มารับผิดชอบ 

และระหว่างที่ผู้ค้ำประกันติดตามกับผู้กู้เห็นสมควรให้มีการหักชำระในส่วนของผู้ค้ำประกัน ที่สหกรณ์ฯได้
ดำเนินการ ส่วนการฟ้องร้องคดีไล่เบี้ยกับผู้กู้ หากผู้ค้ำประกันมีความต้องการจะดำเนินคดีให้เร็วหรือไม่นั้น    
ขึ้นอยู่กบัการชำระหนี้ให้หมดโดยเร็วที่สุด 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 4   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เรื่องแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  51 การประชุมครั้งที่  5 เมื่อวันที่  21 
เมษายน 2554 มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกโอนไป
ต่างจังหวัด ในเดือนสิงหาคม 2565 มีสมาชิกทำเรื่องขอโอนย้ายไปต่างจังหวัด จำนวน 2 ราย  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.2 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
   ต้ังแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก 
จำนวน 180 ราย เป็นเงิน 29,249,500.00 บาท  
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.3 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง  
        ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2565 ผู้จดัการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง 
แก่สมาชิก จำนวน 262 ราย เป็นเงิน 94,340,000.00 บาท  
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 



 

6 

 4.4 เรื่องรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
      ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 พิจารณา
ประเมินความเสี่ยงบริการสินเชื่อแก่สมาชิก 
      ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้ปรับปรุงบริการสินเชื่อแก่สมาชิก รวมถึงการ
จัดให้มีบริการสินเชื่อใหม่ๆ โดยคำนึงถึงความต้องการของสมาชิก และความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ แหล่ง
เงินทุน และสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ศึกษาและวิเคราะห์
สภาพการปฏิบัติงานจริง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด และสรุปผลการวิเคราะห์จากสภาพปัจจุบันและ
แหล่งขอ้มูลต่างๆ เพ่ือค้นหาและระบุความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข ดังนี้   

 1. การปรับปรุงบริการสินเชื่อแก่สมาชิก ได้แก่ การแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ประกอบด้วย การให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ การให้เงินกู้
เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก  

2. การจัดบริการสินเชื่อใหม่ให้แก่สมาชิก ได้แก่ การกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง และร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 

จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก กรณีการให้เงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ สำหรับสมาชิกที่มีความ

ประสงคร์วมหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน และสมาชิกท่ีมคีวามประสงค์ชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น    

     มติที่ประชุม  รับทราบ 
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กิจกรรม/ขัน้ตอน 
การดำเนินการ 

วัตถุประสงค์กิจกรรม/
ขั้นตอน 

ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์
แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ก า ร
ให้ บ ริ ก า รสิ น เชื่ อ แ ก่
สมาชิก ได้แก่ 

1 .  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ขี ด
ความสามารถในการใช้
บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ให้ แ ก่
สมาชิกได้อย่างทั่วถึง  

1. การกำหนดระเบี ยบ
เกี่ยวกับการให้ เงินกู้แก่
สมาชิก และถือใช้อย่าง
เคร่งครัด 

1 1 1 ยอมรับได้ 1. กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์การคำนวณ
สินเชื่อให้ชัดเจน 
2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบและ
หลักเกณฑ์การคำนวณสินเชื่อให้แก่เจ้าหน้าที่  

    1.1. เงินกู้ เ พ่ื อ เหตุ
ฉุกเฉิน 
    1.2. เงินกู้สามัญ 
    1.3. เงินกู้พิเศษ 
2. จัดบริการสินเชื่อ 

และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสมาชิก 
2. เพ่ือให้ลูกหนี้ เงินกู้
ชำระหนี้ ได้ตามสัญญา
และป้องกันความเสี่ยง 

2. สหกรณ์มีฐานข้อมูลที่มี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน ทันเวลา และ
นำมาใช้ ใน การบ ริห าร
ลูกหนี้ 

1 1 1 ยอมรับได้ 1. มี การจั ดทำฐานข้อมู ล เพ่ื อ ใช้ ในการ
วิเคราะห์และประมวลผลฐานข้อมูลทุกวัน
สำหรับการนำไปใช้ในการบริหารลูกหนี้ 
2. มีการติดตาม และประเมินผลการใช้
ฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 

ใหม่ให้แก่สมาชิก ได้แก่  
    2.1 เงินกู้พิเศษเสริม
สภาพคล่อง 
 

ของการเกดิอัตราหนี้สูญ 3. การให้เงินกู้อยู่บนฐาน
ของความสามารถในการ
ชำระหนี้ โดยมีข้อยกเว้น
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของผู้กู้
ในปีนัน้ๆ 

2 2 4 ยอมรับได้ 1. มีการตรวจสอบความสามารถในการชำระ
หนี้  โดยพิจารณาจากรายได้หักค่าใช้จ่าย
ตามที่ระเบียบกำหนด โดยใช้ เงื่อนไขเงิน
คงเหลือ≥ ร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
ของผู้กู ้
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดำเนินการ 

วัตถุประสงค์
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมนิความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

  4. ระยะเวลาการชำระคืน
เงินกู้ของสมาชิกเป็นไปตาม
คำแนะนำของกรมส่งเสริม
สหกรณ์  ทั้ ง เงินกู้ เ พ่ื อ เห ตุ
ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้
พิเศษน้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
สมาชิกท่ีกู้เงิน 

2 2 4 ยอมรับได้ 1. กำหนดระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ของ
สมาชิ กทั้ ง  3  ประเภท  ให้ เป็ น ไปตาม
คำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  5. สมาชิ กมี ราย ได้ป ระจำ
คงเหลือเป็นไปตามคำแนะนำ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ ์

1 1 1 ยอมรับได้ 1. กำหนดให้ผู้กู้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
หลังหักค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย และสหกรณ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน 

  6. สห กรณ์ มี ก ล ไก ใน การ
ประสานงานกับหน่วยงานต้น
สังกัดหักเงินให้กับสหกรณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 ยอมรับได้ 1. มีวิธีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้หน่วยงานหักชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์
ได้มากกว่าร้อยละ 98 ในวันสิ้นเดือน 
2. มีวิธีการดำเนินงานส่งหักเงินผ่านบัญชี
ธนาคารสำหรับรายที่ส่งเรียกเก็บ ณ ที่จ่าย
เกินกว่าร้อยละ 70 และสมาชิ กโอนไป
ต่างจังหวัดที่ยังไม่เรียบร้อย 
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กิจกรรม/ขัน้ตอน 
การดำเนินการ 

วัตถุประสงค์กิจกรรม/
ขั้นตอน 

ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมนิความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

   2 . 2  เ งิ น กู้
ส ามั ญ เ พ่ื อ ก าร
รวมหนี้ 

เพ่ื อ เป็ น การช่ วย เหลื อ
สมาชิกลดภาระรายจ่าย
ป ร ะ จ ำ เ ดื อ น  ต า ม
วัตถุประสงค์ของ 

1. มี ก า รก ำห น ด ระ เบี ย บ
เกี่ยวกบัการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
และถือใช้อย่างเคร่งครัด 

1 1 1 ยอมรับได้ 1. กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์การ
คำนวณสินเชื่อให้ชัดเจน 
2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบและ
หลั ก เกณ ฑ์ ก ารคำนวณ สิ น เชื่ อ ให้ แก่
เจ้าหน้าที่  

 การกู ้ดังนี้ 
1. เพ่ือรวมหนี้ ในฐานะผู้
ค้ำประกัน 
2. เพ่ือชำระหนี้ (ปิดบัญชี
เงินกู)้ สถาบัน 

2. สหกรณ์ มีฐานข้อมูลที่มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ถู ก ต้ อ ง
ค รบ ถ้ ว น  ทั น เว ล า  แ ล ะ
นำมาใช้ในการบริหารลูกหนี้ 

1 1 1 ยอมรับได ้ 1. มีการจัดทำฐานข้อมู ลเพ่ือใช้ ในการ
วิเคราะห์และประมวลผลฐานข้อมูลทุกวัน
สำหรับการนำไปใช้ในการบริหารลูกหนี้ 
2. มีการติดตาม และประเมินผลการใช้
ฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 

 การเงินอ่ืน 3. การให้เงินกู้อยู่บนฐานของ
ความสามารถในการชำระหนี้ 
โดยพิจารณาจากเงินได้ราย
เดือน (เงินเดือน เงินประจำ
ตำแหน่ง) 

2 2 4 ยอมรับได้ 1. มีการตรวจสอบความสามารถในการ
ชำระหนี้  โดย พิ จารณ าจากรายได้หั ก
ค่าใช้จ่ายตามที่ ระเบียบกำหนด โดยใช้
เงื่อนไขเงินคงเหลือ≥ ร้อยละ 30 ของเงินได้
รายเดือนของผู้กู ้
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กิจกรรม/
ขั้นตอน 

การดำเนินการ 

วัตถุประสงค์
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

  4. ระยะเวลาการชำระคืนเงินกูข้อง
สมาชิกเป็นไปตามคำแนะนำของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งเงนิกูเ้พ่ือ
เหตุฉุกเฉิน เงินกูส้ามัญ และเงินกู้
พิเศษ 

1 1 1 ยอมรับได้ 1. กำหนดระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ของ
สม าชิ กทั้ ง  3  ป ระ เภ ท  ให้ เป็ น ไป ต าม
คำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ ์

  5. สมาชิกมีรายได้ประจำคงเหลือ
เป็นไปตามคำแนะนำของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

1 1 1 ยอมรับได้ 1. กำหนดให้ผู้กู้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
หลังหักค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย และสหกรณ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงนิไดร้ายเดือน 

  6. สหกรณม์ีกลไกในการ
ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด
หักเงินให้กับสหกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 ยอมรับได้ 1. มีวิธีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้
หน่ วยงานหักชำระหนี้ ให้ แก่สหกรณ์ ได้  
มากกว่าร้อยละ 98 ในวันสิ้นเดือน 
2. มีวิธีการดำเนินงานส่งหักเงินผ่านบัญชี
ธนาคารสำหรับรายที่ส่งเรียกเก็บ ณ ที่จ่าย
เกินกว่าร้อยละ 70  
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 4.5 เรื่องรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน 
 ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุนครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565  
เห็นสมควรให้หาแนวทางเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการหักเงิน ณ ที่จ่ายและต้องมีเงินเหลือ
อย่างน้อย 30% ให้สามารถได้ใช้บริการสินเชื่อของสหกรณ์ได้มากยิ่งขึ้น แลพเพ่ือเสริมสร้างสภาพคล่องทาง
การเงินในการดำรงชีพอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นสมควรให้ลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก 
 ผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดการถือหุ้นตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่า
ด้วยหุ้น พ.ศ. 2562 ข้อ 6. การให้สมาชิกถือหุ้น อาจจะปรับการถือหุ้นรายเดือนให้น้อยลง โดยเปรียบเทียบกับ
ฐานข้อมูลเงินได้รายเดือน ดังนี้ 

เงินได้รายเดือน 
เก่า 

ถือหุน้รายเดือน  
(บาท) 

ใหม่ 
ถือหุ้นรายเดือน  

(บาท) 
ไม่เกิน 10,000 บาท 25 20 

เกินกว่า 10,000 บาท ถึง 15,000 บาท 40 30 

เกินกว่า 15,000 บาท ถึง 20,000 บาท 55 40 
เกินกว่า 20,000 บาท ถึง 25,000 บาท 70 50 

เกินกว่า 25,000 บาท ถึง 30,000 บาท 85 60 
เกินกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป 100 70 

  ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ผู้จัดการเสนอ และเห็นสมควรเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการต่อไป 
 นายไสว  ชินพงษ์  คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน มีแนวคิดให้ชะลอการซื้อหุ้น 
 ประธาน  ให้เน้นเรื่องเงินฝากเป็นหลัก และให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบเรื่องลดดอกเบี้ยเงินกู้  
 นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มุ่งเน้นช่วยเหลือสมาชิกเรื่อง
เงินกู้ และในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นเรื่องการออมของสมาชิก หากมองว่าเรื่องค่าตอบแทนมีต้นทุนสูง ทาง
สหกรณ์ฯสามารถลดได้ ดังนั้น จึงอยากให้มุ่งเน้นเรื่องการออมทรัพย์ของสมาชิกด้วย 
 ประธาน  เนื่องจากมีสมาชิกที่ไม่สามารถกู้ได้ เพราะติดหลักเกณฑ์ หากมีการลดหุ้นเพ่ือ
ช่วยเหลือ สมาชิกกลุ่มนีจ้ะสามารถยื่นกูไ้ด้ 
 มติทีป่ระชมุ  รับทราบ 
 

 4.6    เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
     ไม่มี 
 
 4.7 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ  การบริหารการทำงานของสหกรณ์เป็นไปในทางด ี
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 4.8 เรื่องสมาชิกยา้ยหน่วย 
 ในเดือนสิงหาคม 2565 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 5 ราย  

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.9 เรื่องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. 
   ในเดือนสิงหาคม 2565 ไมม่ีรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.  
   แบบ ปปง. 1-01 การทำธุรกรรมเงินสดเกิน 2 ล้านบาท 
   ไม่มี 
   แบบ ปปง. 1-02 การทำธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สินราคาประเมินเกิน 5 ล้านบาท 
   ไม่มี 
   แบบ ปปง. 1-03 การทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
   ไม่มี 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.10 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบญัชีสหกรณ์แจ้งให้ทราบ 
   1. เรื่องการจ้างบริษัทเอกชนให้ ติดตาม เร่งรัด ทวงหนี้จากสมาชิกสหกรณ์ 
    ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบพบว่า สหกรณ์หลายแห่งมีการจ้างบริษัทเอกชนให้ติดตาม 
เร่งรัด ทวงถามหนี้จากสมาชิกที่มีการผิดนัดชำระหนี้กับสหกรณ์ ซึ่งการดำเนินการติดตาม เร่งรัด ทวงถามหนี้ 
เป็นหนึ่งในกระบวนการสินเชื่อหรือการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่สหกรณ์ต้องดำเนินการ กรมส่งเสริม
สหกรณ์พิจารณาแล้ว เพ่ือให้สหกรณ์สามารถดำเนินกิจการเป็นไปตามหลักการบริหารที่ดี และปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ จึงได้กำหนดแนวทางการจ้างบุคคลภายนอก (เช่น บริษัทเอกชนที่รับจ้างในการ
ทวงถามหนี้) เพ่ือให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์สามารถตรวจสอบและแนะนำสหกรณ์ได้ 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสพิจารณาแล้ว เพ่ือให้เป็นแนวทางในการติดตาม ทวงถาม
หนี้ จากสมาชิกท่ีมกีารผิดนัดชำระหนี้กบัสหกรณ์ ขอให้สหกรณ์ปฏิบัติดังนี้ 
   1. สหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยมี
ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และบริหารงานตามหลักการสหกรณ์จะ
นำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม ซ่ึงมีความแตกต่างจากนิติบุคคล สหกรณ์มุ่งหวังให้
เงินกู้แก่สมาชิกของตนเองหรือสหกรณ์อ่ืนเท่านั้น ภายใต้การปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
ดังนั้น การดำเนินกิจการของสหกรณ์ต้องพึงพาตระหนักและยึดมั่นให้เป็นไปตามคุณค่าสหกรณ์ อุดการณ์ 
หลักการและวิธีการสหกรณ์เช่นกัน 
   2. การให้บริการสมาชิก ที่สหกรณ์ได้จัดไว้บริการแก่สมาชิกนั้น ธุรกิจสินเชื่อหรือธุรกิจการให้
เงินกู้ เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญธุรกิจหนึ่งในระบบสหกรณ์ ที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและรัดกุม เพ่ือให้
สมาชิกได้รับสินเชื่อหรือเงินกู้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลประโยชน์กับสมาชิกและสหกรณ์ด้วยกันทั้ง     
2 ฝ่าย ถ้าสหกรณ์คำนึงเพียงแค่รายได้และผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิก โดยไม่คำนึงถึง
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ความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกแล้ว ผลกระทบที่ตามมานอกจากทำให้เกิดต้นทุนของสหกรณ์ในการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว อาจส่งผลเสียแก่สมาชิกในการสร้างภาระหนี้โดยไม่จำเป็นจนมีผลกระทบเชิงลบ
ต่อการดำรงชีวิตของสมาชิก 
  3. การดำเนินการตลอดทั้งกระบวนการให้สินเชื่อหรือการให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้นย่อมเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการเงินกู้ ผู้จัดการสหกรณ์ และรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสินเชื่อ ซึ่งต้องดำเนินการตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์อย่าง
เคร่งครัด หากสหกรณ์มีการติดตาม เร่งรัด ทวงถามหนี้กับสมาชิกผู้กู้ สหกรณ์ในฐานะเจ้าหนี้ถือเป็นผู้ทวงถาม
หนี้และอยู่ในบังคับตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 โดยต้องถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ หากสหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามอาจได้รบัโทษทางปกครองและทางอาญาได้ กรณี
สหกรณ์ประสงค์จะมอบอำนาจให้บุคคลภายนอก (เช่น บริษัทเอกชนที่รับจ้างในการทวงถามหนี้) ติดตาม 
เร่งรัด ทวงถามหนี้จากลูกหนี้ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์อีก จะทำให้หน้าที่และความรับผิดชอบทับซ้อนกันและทำ
ให้สหกรณ์มีต้นทุนในการดำเนินงานเพ่ิมขึ้น ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สหกรณ์จึงต้องเลือกว่าจะจ้าง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสินเชื่อ หรือจ้างบุคคลภายนอก (เช่น บริษัทเอกชนที่รับจ้างใน
การทวงถามหนี้) หากสหกรณ์ประสงค์จะจ้างบุคคลภายนอกก็ต้องดำเนินการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือผู้
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับสินเชื่อและจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   2. คำแนะนำแก้ไขระเบียบสหกรณ ์
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส พิจารณาแล้วเห็นว่า ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่
สมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 มีเนื้อหาสาระเกี่ยวเนื่องกับระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่
สมาชิก พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ซึ่ง
จากการตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องพบว่า ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2562 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือคำแนะนำให้สหกรณ์แก้ไขระเบียบดังกล่าวให้มีความถูกต้อง 
และสหกรณ์ได้มีหนังสือลงวันที่ 2 กันยายน 2562 แจ้งแก้ไขระเบียบตามคำแนะนำ ซึ่งตรวจสอบแล้วสหกรณ์
ดำเนินการแก้ไขระเบียบไม่ครบถ้วน ตามข้อแนะนำอันเป็นสาระสำคัญแห่งระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ
แก่สมาชิก 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราวาส ขอแนะนำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และให้ถือ
ใช้ระเบียบใหม่ทั้งฉบับ โดยพิจารณาการกำหนดงวดชำระและหลักประกันให้เป็นไปตามคำแนะนำของกรม
ส่งเสริมสหกรณ ์
   มติที่ประชุม  รับทราบ
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 4.11 เรื่องท่ีปรึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
   ไม่มี 
 

 4.12 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
   ในเดือนสิงหาคม 2565 ประธานกรรมการอนุมัติให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ จำนวน 13 
ราย จำแนกตามเหตุผลการลาออกได ้ดังนี้ 
     1. ย้ายต่างจังหวัด   จำนวน 2 คน 
     2. ต้องการรับเงินเดือนเต็ม  จำนวน 8 คน 
     3. โอนย้ายราชการ   จำนวน 1 คน 
     4. เกษียณอายุราชการ   จำนวน 1 คน 
   5. ลาออกจากราชการ   จำนวน 1 คน 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.13 เรื่องสมาชิกถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
   ไม่มี 
 

 4.14 เรื่องประมาณการรับจา่ยเงินสหกรณ์ในวันสิ้นเดือนสิงหาคม 2565 
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ประมาณการว่าจะมีการรับ - จ่ายเงิน จำนวน  112,517,818.21 บาท 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.15 เรื่องสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 มอบ
อำนาจให้ผู้จัดการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญในเดือนสิงหาคม 
2565 มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 59 ราย  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.16 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเขา้โครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประกันชีวิตกลุ่ม 
กับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงกรมธรรม์มีผลตั้งแต่วันที่ 
29 เมษายน 2565 ถึง 28 เมษายน 2566 
   บัดนี้  ได้ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า มีสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม จำนวน       
6,307 คน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565  
   มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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4.17 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน       
   ในเดือนสิงหาคม 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 1 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.18 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้       
   ในเดือนสิงหาคม 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 3 ราย  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.19  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือนกรกฎาคม 2565 
  ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีสมาชิกยื่นกู้สามัญ จำนวน 150 ราย เป็นเงิน 271,225,000.00 
บาท ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 เงินจัดสรร 

เงินจัดสรร 
จำนวน 
ผู้ขอกู้ 

จำนวนเงิน 
ขอกู้ 

หนี้ค้าง ซื้อหุ้นเพิ่ม 
ประกัน
สินเชื่อ 

จ่ายจริง 

67,390,000.00  150 271,225,000.00 201,834,151.19 6,060,290.00 128,390.52 63,202,168.29 

  คณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ จำนวน 
150 ราย เป็นเงิน 271,225,000.00 บาท 

 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

4.20 เรื่องสมาชิกขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 
  ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 

จำนวน 3 ราย  
  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

4.21  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
   ในระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 มีสมาชิกกู้เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จำนวน 8 ราย  เป็นเงินจำนวน 800,000.00 บาท 
   ในระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพ่ือการ
อเนกประสงค์ จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 145,000.00 บาท 
    ในระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเงินฝาก 
จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 2,200,00.00 บาท 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.22 เรื่องสมาชิกผ่านการทดสอบออนไลน์ 
 ในเดอืนสิงหาคม 2565 มีสมาชิกเข้าใหม่ทำแบบทดสอบออนไลน์ 9 คน และผ่านเกณฑก์าร
ทดสอบ 9 คน 
 มติทีป่ระชมุ  รับทราบ 
 

 4.23  เรื่องแจ้งรายช่ือผู้ได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกอายุครบ 60 ปี 
  เนื่องจากโครงการส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการ
ในเดือนตุลาคมของปีนั้น ๆ โดยนับอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่แรกเข้าจนถึงปีที่อายุครบ 60 ปี ตามระเบียบ
สหกรณ์ฯ ดังนี้ 
  1. เป็นสมาชิกตัง้แต ่6 ปี ถึง 10 ปี  ได้รับเงินจำนวน 8,000 บาท 
  2. เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี ได้รับเงินจำนวน 10,000 บาท 
  3. เป็นสมาชิกเกินกว่า 15 ปี ถึง 20 ปี  ได้รับเงินจำนวน 12,000 บาท 
  4. เป็นสมาชิกเกินกว่า 20 ปี ถึง 25 ปี  ได้รับเงินจำนวน 14,000 บาท 
  5. เป็นสมาชิกเกินกว่า 25 ปี ถึง 30 ปี  ได้รับเงินจำนวน 16,000 บาท 
  6. เป็นสมาชิกเกินกว่า 30 ปี ถึง 35 ปี  ไดร้ับเงินจำนวน 18,000 บาท 
  7. เป็นสมาชิกเกินกว่า 35 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินจำนวน 20,000 บาท 
  ทั้งนี้ สมาชิกอายุครบ 60 ปี ในปี 2565 และเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ มีจำนวน 168 คน  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.24  เรื่องแจ้งรายช่ือผู้ได้รับเงินสวัสดิการสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 
 เนื่องจากโครงการสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินให้สมาชิกที่มีอายุครบ 
65 ปี 70 ปี 75 ปี 80 ปี 85 ปี 90 ปี 95 ปี และ 100 ปี และเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี ไม่
เคยผิดนัดชำระหนี้ในรอบ 2 ปีบัญชี โดยจะจ่ายให้ตามระเบียบ ดังนี้ 
  1. อายุครบ 65 ปี     ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 1,000 บาท 
  2. อายุครบ 70 ปี 75 ปี 80 ปี 85 ปี 90 ปี 95 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 500 บาท 
  3. อายุครบ 100 ปี     ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 1,000 บาท
  ทั้งนี้ สมาชิกอายุครบ 65 ปี 70 ปี 75 ปี 80 ปี 85 ปี ในปี 2565 และเป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ มีจำนวน 334 คน  
  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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4.25 เรื่องรายงานผลการอบรมโครงการการส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting 
   ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการอบรมการส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ในวันที่ 6 กรกฎาคม 
2565 เพ่ือให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
   ตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้นายอุรคินทร์ ทองใส และนางสาววรัชยา สายชนะพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมอบรมการส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565  

   กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ การกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและ   
ปราบปรามการฟอกเงินฯ, การจัดทำแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินฯ, การประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ ภายในองค์กร, การแสดงตนของ
ลูกค้า, การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า, การควบคุมภายใน, การรายงานการทำธุรกรรม, การ
เก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสาร และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ปกอ.)  

 จากการเข้าอบรมในหัวข้อดังกล่าว จะนำความรู้ข้อกฎหมายป้องกันและปราบการการฟอก
เงินไปดำเนินการใช้กับสหกรณ์เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
   มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 

4.26  เรื่องรายงานผลการอบรมสัมมนา เรื่อง ก้าวทันกฎหมายสหกรณ์สู่แผนปฏิบัติการ พรบ.
คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล และการใช้โปรแกรม Zoom ในการประชุม 

 ด้วยเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก ภาคใต้  (ข.ชสอ.ต.) กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนา         
เรื่อง “ก้าวทันกฎหมายสหกรณ์สู่แผนปฏิบัติการ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้โปรแกรม Zoom 
ในการประชุม” ระหว่างวันที่ 12 -14 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะ ไพน์แอปเปิ้ล โฮเต็ล ถ.
มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 

 เพ่ือให้บุคลากรในสหกรณ์ได้ทราบและตระหนักรู้ถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล บทบาทในการ
คุ้มครอง การสร้างมาตรฐานของขบวนการสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
และการใช้โปรแกรม Zoom ในการประชุม 

 ตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้นางสาวนูรฟิรดา  ดือเระ และนางสาววรัชยา สายชนะ
พันธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ก้าวทันกฎหมายสหกรณ์สู่แผนปฏิบัติ
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การ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้โปรแกรม Zoom ในการประชุม” ระหว่างวันที่ 12 -14 
สิงหาคม 2565  

 นายวรเทพ  เชื้อสุนทรโสภณ  วิทยากร ไดใ้ห้ความรู้ทัง้หมด 2 เรื่อง ได้แก่  
1. หลักกฎหมายทั่วไปและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 1.1 หลักการสำคัญ หน้าที่ และความรับผิดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 1.2 ความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล/การดำเนินการตามกฎหมาย/ความปลอดภัยของข้อมูลฯ 
 1.3 ความเสี่ยงจากบทลงโทษตามกฎหมาย : ทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง   
2. การเตรียมความพร้อมด้านเอกสารตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 2.1 แบบสำรวจข้อมลูส่วนบุคคลในองค์กร (Data Inventory) 
 2.2 ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
 - ประกาศฯ สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 - ประกาศฯ สำหรับ CCTV 
 - ประกาศฯ สำหรับ Cookies 
 2.3 แบบการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form) 
 2.4 แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
  จากการเข้าอบรม เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ 
เป็นต้น การประชาสัมพันธ์และการประกาศฯ จะต้องมีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือ
ในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การติดประกาศเพ่ือแจ้งให้ทราบว่ามีกล้อง CCTV หรือ การถ่ายรูป
โครงการสวัสดิการมอบทุนการศึกษาจะต้องได้รับอนุญาตจากสมาชิกและแจ้งให้ทราบเพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีความรอบครอบและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการ
เก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกให้เป็นไปตามมาตราฐาน เพ่ือไม่ให้ข้อมูลของสมาชิกเผยแพร่ออกสาธารณชนได้ 
และป้องกันไม่ให้ถูกการฟ้องร้องได้ในอนาคต   

นายทัศนัย เซ่งรักษา ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชสอ. ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการและเทคนิคการจัดประชุม ผ่าน Zoom Meeting เหมาะสำหรับการสื่อสารเป็นลักษณะของ 
Video Conference ใช้ในการประชุมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีระบบตอบโต้เพ่ืออำนวยความสะดวกใน
การประชุม  

ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Line Open chat ซึ่งเป็นระบบห้องแชทที่เปิดกว้างให้สามารถเข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้ มีระบบ Admin ไว้คอยดูแล สามารถแต่งตั้งระบบผู้ดูแลเพ่ิมได้ ควมคุมได้ดีกว่า
ระบบ LINE กลุ่มอยู่มาก  

Google Form ใช้สร้างแบบสอบถามหรือรวบรวมข้อมูลอ่ืนๆ ทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายกรณี เช่น 

- การวางแผนการจัดงานต่าง ๆ 
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- การสำรวจความพึงพอใจหรือความคิดเห็น 
- การเก็บข้อมูลแทนการกรอกแบบฟอร์มกระดาษ 

  จากการอบรม เจ้าหน้าที่จะนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาในการดำเนินงานของสหกรณ์ ทั้งการ
จัดการประชุม การประชาสัมพันธ์ และการบริการสมาชิก ให้เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
   ประธาน  ฝ่ายจัดการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ติดประกาศกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.27  เรื่องติดตามผลการดำเนินการ ครั้งท่ี 1 
 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้กำหนดแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 เพ่ือเป็น
แนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ในปี 2565 นั้น คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ได้ติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์จากเป้าหมายการดำเนินงาน โดยได้ประเมินตามตัวชี้วัดแต่ละกิจกรรมในโครงการ 
 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.28  เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไปนี้   
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนกันยายน 2565 ในวันอังคารที่ 20
กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

 มติที่ประชุม  เหน็ชอบตามเสนอ 
 

วาระท่ี 5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์ 

    ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2565 สหกรณ์ มี สิ นทรัพย์  6,267 ,294,495.93 บาท มี หนี้ สิ น 
2,561,367,884.19 บาท มีทุน 3,552,572,156.90 บาท มีรายได้ 202,853,204.35 บาท คา่ใช้จ่าย 49,498,749.51 บาท 
กำไร 153,354,454.84 บาท 
   มติที่ประชุม  รับรองรายงานกิจการสหกรณ์ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ตามที่เสนอ 
 

 5.2 เรื่องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
 รายการรับ - จ่าย เงินสด ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 36,526,740.06 บาท 
   มติที่ประชุม  รับรองการรับ- จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่  1 - 31 
กรกฎาคม  2565 
 

 5.3  เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือน  
   ในเดือนสิงหาคม 2565 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 19 ราย  
   มติที่ประชุม  อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 19 ราย ทั้งนี้  ให้
เปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป 
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5.4  เรื่องการรับสมาชิกสามัญเข้าใหม่ 
     ในเดือนสิงหาคม 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 4 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์  
     มติที่ประชุม  อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้น
รายเดือนตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
 

5.5   เรื่องการรับสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อื่น  
      ในเดือนสิงหาคม 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 3 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์  
     มติทีป่ระชมุ  อนุมัตริบัเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้น 
รายเดือนต้ังแตเ่ดอืนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
 

 5.7  เรื่องพิจารณาการชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง 
  สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงโกลก ซ่ึงได้รับคำสั่งย้ายไปรบัราชการ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลงั 
กองคลัง เทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีเงินทุนเรือนหุ้น 451,310.00 บาท หนี้เงินกู้ 
1,375,864.81 บาท หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ไม่มี   
   แจ้งว่าไม่สามารถโอนจำนวนหนี้และจำนวนหุ้นไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี เนื่องจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด มีหลักเกณฑ์รับโอนเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา (ครู) จึงมีความประสงค์
ขอชำระหนี้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ทุกสัญญาด้วยตนเองภายในสิ้นเดือนของทุกเดือน
ไปจนกว่าหมดสัญญาเงินกู้ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
   นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  กรณีสมาชิกโอน/ย้าย โดยไม่มีความผิด และสามารถส่งชำระหนี้
ให้แก่สหกรณ์ฯ ได้ตามปกติ ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ยังคงสภาพให้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯต่อไปได้ แต่
เมือ่ใดหากสมาชิกผิดนัดการชำระหนี้ ทางสหกรณ์ฯจะต้องปฏิบัติตามระเบยีบและข้อบังคับของสหกรณฯ์ 
   มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 5.8  เรื่องพิจารณาโครงการส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว: จัดกองทุนสวัสดิการ
การศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 
 ตามที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ได้อนุมัติโครงการส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกและ
ครอบครัว: จัดกองทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 จำนวน 217 ทุน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 
ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับประถมศึกษา จำนวน 70 ทุนๆละ 1,500 บาท 
2. ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 70 ทุนๆละ 2,000 บาท 
3. ระดับอุดมศึกษา  จำนวน 65 ทุนๆละ 2,500 บาท 
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4.  ระดับปริญญาโท  จำนวน 12 ทุนๆละ 5,000 บาท 
 ทั้งนี้ การจัดสรรจำนวนทุนแต่ละระดับของแต่ละหน่วยตามสัดส่วนจำนวนสมาชิกคงเหลือ ณ 
กรกฎาคม 2565 (ไม่รวมสมาชิกสมทบ สมาชิกโอนและระหว่างรอโอน) กรณีที่จำนวนทุนที่ได้รับจัดสรรแต่ละ
ระดับเหลืออยู่ให้นำมารวมแล้วพิจารณาใหม่อีกครั้ง ดังรายละเอียดแนบท้าย 
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ที ่ สังกัด/หน่วย จำนวนสมาชิก 
ค่าเฉลี่ยจำนวน
สมาชิกแต่ละ

หน่วย 
รวม ประถม (70) มัธยม (70) อุดมศึกษา(65) ปริญญาโท 

1 อำเภอเมือง 677 0.0959875 20 6.719 7 6.719 7 6.239 6 

รวมทุกหน่วย 12 ทุน 

2 อำเภอรือเสาะ 458 0.0649369 12 4.546 4 4.546 4 4.221 4 

3 อำเภอศรีสาคร 211 0.0299163 6 2.094 2 2.094 2 1.945 2 

4 อำเภอยี่งอ 305 0.043244 9 3.027 3 3.027 3 2.811 3 

5 อำเภอบาเจาะ 364 0.0516092 11 3.613 4 3.613 4 3.355 3 

6 จังหวัด 1387 0.1966539 41 13.766 14 13.766 14 12.783 13 

7 อำเภอสุไหงปาดี 468 0.0663547 14 4.645 5 4.645 5 4.313 4 

8 อำเภอสุไหงโก-ลก 667 0.0945697 20 6.620 7 6.620 7 6.147 6 

9 อำเภอแว้ง 461 0.0653623 12 4.575 4 4.575 4 4.249 4 

10 อำเภอสุคิรนิ 196 0.0277896 6 1.945 2 1.945 2 1.806 2 

11 อำเภอตากใบ 617 0.0874805 18 6.124 6 6.124 6 5.686 6 

12 อำเภอระแงะ 721 0.102226 21 7.156 7 7.156 7 6.645 7 

13 อำเภอจะแนะ 283 0.0401248 9 2.809 3 2.809 3 2.608 3 

14 อำเภอเจาะไอร้อง 238 0.0337445 6 2.362 2 2.362 2 2.193 2 

15 สมาชิกสมทบ            
16 สมาชกิโอน            

รวม          7,053  1 205 70.00 70 70.00 70 65.00 65 12 



 

23 

1.  กำหนดการรับสมัคร 
 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 29 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. (ตามเวลานาฬิกาของสหกรณ์ฯ) 
เท่านั้น หากพน้กำหนดจะไม่รับพิจารณาโดยเด็ดขาด  

 

2.  เอกสารประกอบการสมัคร 
2.1 ใบสมัคร 
2.2 ใบแสดงผลการเรียนของบุตรที่สมาชิกขอรับทุน ภาคเรียนที่  2/2564 เว้นแต่การขอรับ

ทุนการศกึษาบุตรต่างระดับที่ต่อเนื่องกันให้ใช้ผลการเรียนของการศึกษาระดับก่อนศึกษาต่อ  
2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ขอรับทุน 
2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่สมาชิกขอรบัทุน 
2.5 สำเนาใบสำคัญการหย่า (กรณีหย่าร้าง) 
2.6 สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส  (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
2.7 สำเนาบัตรนักศึกษาหรือหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาจากสถาบัน (กรณีขอทุน การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี หรือปริญญาโท) 
  

3.  คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน (สมาชิก) 
3.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่ 30 

มิถุนายน 2565 
3.2 ต้องไม่เปน็ผู้ที่เคยผิดนัดการชำระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ ในรอบ 2 ปีทีผ่่านมา 
3.3 สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน กรณีที่สมาชิกและคู่สมรสต่างก็เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

ให้ได้รับทุนในปีเดียวกันนี้เพียง 1 ทุน เท่านั้น 
3.4 สมาชิกสหกรณ์ฯ คนใดที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรแล้วจะได้รับทุนการศึกษาครั้งต่อไปได้เมื่อมี

ระยะเวลาห่างจากการรับทุนครั้งสุดท้ายเป็นเวลา 3 ปี นับถัดจากปีที่ได้รับทุน (ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านเคยได้รับ
ทุนปี 2560 (16 มกราคม 2561) ท่านก็จะมีสิทธิ์ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 ได ้

 

4.  คุณสมบัติของบุตรสมาชิก 
4.1 เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
4.2 กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนทีท่างราชการ

รบัรอง 
4.3 กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป 
4.4 มีความประพฤติเรียบร้อย   
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5. หลักเกณฑ์การพิจารณา  ดังแนบท้ายนี้   
 

ที ่ หลกัเกณฑ์การพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
1 สถานภาพทางครอบครัว 

❑  บิดา  มารดา  อยู่ร่วมกัน     
❑  หย่าร้าง     
❑  บิดา  หรือ มารดา เสียชีวิต 

 
2 
3 
5 

 

2 อายุการเป็นสมาชิก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
❑  ตั้งแต่ 6 เดือน -  5  ป ี   
❑  เป็นสมาชิกเกินกว่า  5 – 10  ปี  
❑  เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 - 15  ปี  
❑  เป็นสมาชิกเกินกว่า 15 - 20  ปี  
❑  เป็นสมาชิกเกินกว่า 20 ปี  ขึ้นไป   

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

3 ทุนเรือนหุ้น  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
❑  มีทนุเรือนหุ้นไม่เกิน  50,000 บาท          
❑  มีทุนเรือนหุ้นตัง้แต่ 50,010 - 100,000 บาท   
❑  มีทุนเรือนหุ้นตั้งแต่ 100,010 - 150,000 บาท   
❑  มีทุนเรือนหุ้นตั้งแต่ 150,010 - 200,000 บาท   
❑  มีทนุเรือนหุ้นตั้งแต่ 200,010 บาท ขึ้นไป  

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

4 บัญชีเงินฝากของสมาชิกผู้ขอรบัทุนที่มีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
❑  มีบัญชีเงนิฝาก           ระยะฝาก             1 –  6 เดือน 
❑  มีบัญชีเงนิฝาก ระยะฝากเกินกว่า   6 – 12 เดือน 
❑  มีบัญชีเงนิฝาก ระยะฝากเกินกว่า 12 – 18 เดือน 
❑  มีบัญชีเงนิฝาก ระยะฝากเกินกว่า 18 – 24 เดือน 
❑  มีบัญชีเงนิฝาก ระยะฝากเกินกว่า 24  เดือนขึน้ไป 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

5 คะแนนผลการเรียน 
❑  คะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่า 2.00 ( ต่ำกว่าร้อยละ 60.00 )  
❑  คะแนนเฉลี่ย 2.00 - 2.49 ( ร้อยละ 60.00–64.99 )  
❑  คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 2.99 ( ร้อยละ 65.00-69.99 )  
❑  คะแนนเฉลี่ย 3.00 - 3.49 ( ร้อยละ 70.00-74.99 )  
❑  คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.00 ( ร้อยละ 75.00-100.00) 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

6 จำนวนบุตรที่อยู่ระหว่างการศกึษา 
❑  มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่  จำนวน  1  คน   
❑  มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่  จำนวน  2  คน       
❑  มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่  จำนวน  3  คน   ขึ้นไป 

 
3 
4 
5 

 

คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง ❑ ตามหลักเกณฑท์ี่กำหนดให้โดยพิจารณาจากข้อมูลของท่าน 
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7 จำนวนครัง้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ (ตั้งแต่ปี 2550 - 2564) 
❑  เคยไดร้ับทนุการศกึษาบุตรของสหกรณ์ จำนวน 2 ครัง้  
❑  เคยได้รับทนุการศกึษาบุตรของสหกรณ์ จำนวน 1 ครัง้ 
❑  ไม่เคยได้รบัทุนการศึกษาบตุรของสหกรณ์ 

 
1 
3 
5 

 

รวม  

 
 
 
  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 5.9 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนสิงหาคม 2565  

ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือน ดังนี้ 

  สมาชิกยอดยกมา 7,341 คน 

  สมาชิกเข้าใหม่  (สมาชิกปกติ) 4 คน 

  สมาชิกเข้าใหม่  (กรณีพิเศษ) - คน 

  สมาชิกเข้าใหม่ (โอนมาจากต่างจังหวัด) 3 คน 

  สมาชิกเข้าใหม่ (สมาชิกสมทบ) 1 คน 

  สมาชิกลาออก 13 คน 

  สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด 2 คน 

  ให้ออก - คน 

  สมาชิกถึงแก่กรรม - คน 

คงเหลือ 7,334 คน 

   มติทีป่ระชุม  อนุมัต ิ 
 

 5.10  เรื่องสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ 
    1. สมาชิกหน่วยอำเภอรือเสาะ ผิดนัดชำระหนี้เดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม 2565  
    มีทุนเรือนหุ้น 488,700.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 2,357,854.00 บาท  
    มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 48,527.36 บาท  
    รายการชำระเดือนกรกฎาคม หุ้น 5,800.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 

82,000.00 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 3,920.00 บาท เงินฝาก 400.00 บาท รวมเป็น
เงิน 92,120.00 บาท 

หมายเหตุ 1. เอกสารหรือข้อมูลที่แสดงว่าเป็นเท็จ ใหต้ัดสทิธิผ์ู้ขอรับทุนรายนั้น 
   2. ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่มีคะแนนมากกว่าตามลำดับของเกณฑ์การพิจารณา หาก
เท่ากันอีกให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ขอรับทุนจับฉลาก 
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     ประเด็นที่เสนอ สมาชิกรายนี้ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม 2565 
และถูกปลดให้ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 40(5) และข้อ(5) จึง
เห็นสมควรให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณฯ์ โอนหุ้นชำระหนี้และหนี้ส่วนที่เหลือหักจากผู้ค้ำประกัน  

   ผู้จัดการ  จากการที่ได้เชิญผู้ค้ำประกัน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผู้ค้ำประกันทุกท่านได้
รับทราบสภาพหนี้และให้ทำหนังสือยินยอมรับสภาพหนี้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 

   มติที่ประชุม  คณะกรรมการมีเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และ
โอนหุ้นทั้งหมดชำระหนี้ ส่วนที่เหลือหักจากผู้ค้ำประกัน ต้ังแต่เดือนกันยายน 2565 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น 

  

    2. สมาชิกหน่วยอำเภอแว้ง ค้างส่งเงินงวดเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2565  
    มีทุนเรือนหุ้น 252,200.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 1,236,773.75 บาท  
    มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 15,531.38 บาท 
    รายการชำระเดือนกรกฎาคม หุ้น 550.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย)  

10,700.00 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 310.00 บาท เงินฝาก 100.00 บาท สมาคม
ฌาปนกิจ 330.00 บาท ค่าประกนัภัยกลุ่ม 990.00 บาท รวมเป็นเงิน 12,980.00 บาท 

   สหกรณ์ฯได้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน และขอเชิญผู้ค้ำประกันพบผู้จัดการสหกรณ์ฯ 
วันที่ 16 สิงหาคม 2565  
   ผู้จัดการ  จากการที่ได้เชิญผู้ค้ำประกันให้มาพบในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผู้ค้ำประกันแจ้งว่า
ไม่สามารถเดินทางมาได้และได้เลื่อนเป็นวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ทางฝ่ายจัดการชี้แจงขั้นตอนและแนว
ทางการปฏิบัติแก่ผู้ค้ำประกันให้รับทราบสภาพหนี้ และทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ได้แจ้งว่าเดือนสิงหาคม 2565 ไม่สามารถหักชำระหนี้ของผู้กู้รายนี้ได้ ดังนั้น ผู้กู้รายนี้ผิดนัด
ชำระหนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน–เดือนสิงหาคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน เมื่อมีมติจากคณะกรรมการทางสหกรณ์ฯ
จะดำเนินการทำหนังสือแจ้งผู้ค้ำประกันให้มาทำหนังสือยินยอมรับสภาพหนี้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565  

   มติที่ประชุม  คณะกรรมการมีเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และ
โอนหุ้นทั้งหมดชำระหนี้ ส่วนที่เหลือหักจากผู้ค้ำประกัน ตั้งแตเ่ดือนกันยายน 2565 จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น 
 

 5.11  เรื่องสมาชิกขอผ่อนผันการชำระหนี้ 
    ในเดอืนสิงหาคม 2565 มีสมาชิกขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ จำนวน 1 ราย ดังต่อไปนี้ 
   1. สมาชิกหน่วยสังกัดอำเภอตากใบ ขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2565 ถึงเดือนตุลาคม 2565 เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากลาออกจากราชการ มีทุนเรือนหุ้น 
1,659,110.00 บาท  
   ไม่มีหนี้ 
   มีเงินค่าหุ้น 10,000.00 บาท  มีเงินฝาก 10,000.00 บาท 
   มติทีป่ระชุม  อนุมัติ 
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 5.12  เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้กู้เงิน 
    ในเดอืนสิงหาคม 2565 มีสมาชิกขอความอนุเคราะห์เรื่องเงินกู้จำนวน 1 ราย ดังต่อไปนี้ 

  1. สมาชิกบำนาญกรมบัญชีกลาง สพม.นธ สังกัดจังหวัด ขอความอนุเคราะห์อนุมัติให้กู้เงิน
พิเศษเสริมสภาพคล่อง จำนวน 70,000 บาท ชำระงวดละ 510 บาท  

  มีทนุเรือนหุ้น 451,300.00 บาท  มีหนี้เงินกูส้ามัญ 1,744,286.71 บาท 
   มติที่ประชุม  อนุมัติให้กู้เงินพิเศษเสริมสภาพคล่อง จำนวน 70,000 บาท ชำระงวดละ 510 บาท 
 

 5.13  เรื่องพิจารณาการแจ้งลดหลักประกันการใช้ไฟฟ้า 
   ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีหลักประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนราธิวาส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส แจ้งว่า มีค่าไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปีลดลง ทำให้สามารถลดจำนวนเงินที่ค้ำประกัน จาก 100,000.00 บาท เหลือเป็นจำนวนเงิน 
15,900.00 บาท 
   มติทีป่ระชุม  อนุมัต ิ
 

  5.14  เรื่องพิจารณากำหนดการเปิดซองพิจารณาสอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกันสินเชื่อ 
      สืบเนื่องจากสหกรณ์กำหนดให้กรมธรรม์ประกันสินเชื่อสิ้นสุดวันคุ้มครองวันที่ 31 มกราคม 
2566 โดยจะหักเบี้ยประกันสินเชื่อในปีถัดไปจากเงินปันผลของสมาชิก ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สหกรณ์จึงต้องสอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกันสินเชื่อเพ่ือทราบอัตราเบี้ยประกันรายปี และ
ดำเนินการหักเบี้ยประกันสินเชื่อต่อไป จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันสินเชื่อ 
ดังต่อไปนี้ 
    กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 8 - 20 กันยายน 2565 และยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 10 
ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. (ตามเวลานาฬิกาสหกรณ์) เปิดซองพิจารณาผลในวันเดียวกันเวลา 
10.30 น.  
    หลักประกันซอง   
    ผู้เสนอราคาต้องมอบหลักประกันซองเป็นเงินสดจำนวน 50,000 บาท และสหกรณ์จะคืน
หลักประกันซองให้ผู้เสนอราคาโดยไม่มีดอกเบี้ยให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว 
  มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
 
 5.15   เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 3 กำหนดให้สหกรณ์เป็นสถาบันการเงิน และต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
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ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ได้มีมติที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางกาเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูงแล้วนั้น 
  บัดนี้ มีเจ้าหน้าที่พ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เนื่องจาก
ขอลาออกจากงานตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 สหกรณ์ฯ จึงขอยกเลิกคำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด ที่  12/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางกาเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางกาเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  
   มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

 5.16  การดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มการเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 
2565/2566 
  ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือก
เกษตรกร สถาบันเกษตรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพ่ือยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้
ปรากฎต่อสาธารณชนและเป็นตัวอย่างแก่สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์อ่ืนๆ ยึดถือเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
  ในการนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธฺวาส จึงขอให้สหกรณ์และกลุ่มการเกษตรกรของท่าน
ส่งผลงานเพ่ือคัดเลือกเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565/2566 โดยให้ส่งแบบ
จำนงเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกพร้อมเอกสารประกอบให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ 29 
สิงหาคม 2565  
   มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
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 5.17  เรื่องแต่งตั้งกรรมการศูนย์ประสานงาน สส.สท 
  ตามระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ว่าด้วยศูนย์
ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย พ.ศ.2565 ข้อ 21 (1) ศูนย์
ประสานงานดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากในนาม “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ..................... จำกัด” ประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน กับ บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย สาขาที่ศูนย์ประสานงาน เห็นสมควร เพ่ือรับเงินสงเคราะห์และเงินค่าใช้จ่ายอ่ืนใด ที่สมาคม
โอนให้ศนูย์ประสานงานนั้น 
  บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 1 ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 มีมติ
อนุมัติเงินอุดหนุนศูนย์ประสานงานจำนวน 116 ศูนย์ ข้อมูลสมาชิก ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 โดยมี
รายละเอียดจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์ประสานงาน ดังนี้ 
  1. เงินอุดหนุนพื้นฐานศนูย์ละ 1,000 บาท 
  2. เงินอุดหนุนรายคนคนละ 5 บาท ตามจำนวนสมาชิกของแต่ละศูนย์ 
 

     ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ว่าด้วยศูนย์
ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย พ.ศ.2565 ข้อ(5) ให้มีคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงานจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ กรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน และหรือกรรมการอ่ืนตามที่เห็นสมควร 
และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
     (1) เป็นกรรมการสหกรณ์ หรือกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้นสังกัดของสมาชิก และ
เป็นสมาชิกสมาคม ยกเว้นประธานศูนย์ประสานงานและผู้จัดการศูนย์ประสานงาน หรือ 
     (2) เป็นบุคคลอื่นใด ที่เป็นสมาชิกของสมาคม 
      

     ประเด็นที่เสนอ 
   

   1. เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการศูนยป์ระสานงาน สส.สท จำนวน 15 คน 
   2. ผู้จัดการศูนยป์ระสานงาน สส.สท จำนวน 1 คน 
   3. เจ้าหน้าศูนยป์ระสานงาน สส.สท  จำนวน 1 คน 
   มติที่ประชุม  คณะกรรมการมีเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ        
เป็นกรรมการศูนย์ประสานงาน สส.สท จำนวน 15 คน แต่งตั้งนางอารีย์  เพ็ชรพรหม เป็นผู้จัดการศูนย์
ประสานงาน สส.สท จำนวน 1 คน และแต่งตั้งนางสาวนูรฟิรดา  ดือเระ เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน 
สส.สท จำนวน 1 คน 
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  5.18  เรื่องเปิดบัญชีศูนยป์ระสานงาน สส.สท 
   ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ได้แจ้งศูนย์
ประสานงานเพ่ือให้ดำเนินการเปิดบัญชีศูนย์ประสานงาน สส.สท พร้อมเปิดบัญชีเงินฝากในนาม “สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ..................... จำกัด” 
ประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาที่ศูนย์ประสานงาน เห็นสมควร เพื่อรับ
เงินสงเคราะหแ์ละเงินค่าใช้จ่ายอื่นใด ทีส่มาคมโอนให้ศนูย์ประสานงานนั้น  
     ประเด็นที่เสนอ 
 

  1. ขอเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์ ในนาม “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ไทย ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด” 
  2. แต่งตัง้ผู้มีอำนาจทำนิติกรรมและอำนาจถอนเงินฝากธนาคาร ดังนี้  
     1.) นายสมยศ   เสาวคนธ์   ประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน สส.สท 
     2.) นายผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย   เหรัญญิกศูนย์ประสานงาน สส.สท 
     3.) นายจิรเดช   กลิน่ขจร   เลขานุการศูนย์ประสานงาน สส.สท 
     4.) นางอารีย์   เพ็ชรพรหม   ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน สส.สท 
  ในการสั่งจ่ายให้ถือ 2 ใน 4 โดยให้มีประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน สส.สท หรือเหรัญญิก
ศูนย์ประสานงาน สส.สท หรือเลขานุการศูนย์ประสานงาน สส.สท คนใดคนหนึ่ ง และผู้จัดการศูนย์
ประสานงาน สส.สท 
   มติที่ประชุม  คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ 1. เปิดบัญชี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด  2. แต่งตั้งผู้มีอำนาจทำ
นิติกรรมและอำนาจถอนเงินฝากธนาคาร จำนวน 4 คน ดังนี้ 
     1.) นายสมยศ   เสาวคนธ์   ประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน สส.สท 
     2.) นายผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย   เหรัญญิกศูนย์ประสานงาน สส.สท 
     3.) นายจิรเดช   กลิน่ขจร   เลขานุการศูนย์ประสานงาน สส.สท 
     4.) นางอารีย์   เพ็ชรพรหม   ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน สส.สท 
  ในการสั่งจ่ายให้ถือ 2 ใน 4 โดยให้มีประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน สส.สท หรือเหรัญญิก
ศูนย์ประสานงาน สส.สท หรือเลขานุการศูนย์ประสานงาน สส.สท คนใดคนหนึ่ ง และผู้จัดการศูนย์
ประสานงาน สส.สท 
 

 5.19  เรื่องพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2565 
    เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และเพ่ือให้เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่
สมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มอบหมาย
ฝ่ายจัดการเสนอร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังนี้ 
   มติทีป่ระชุม  อนุมัติและประกาศใช้วันพุธที ่24 สิงหาคม 2565 
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 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80 (5) และ ข้อ 110(3) 
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ได้กำหนดระเบียบว่า
ด้วยการให้เงนิกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2565 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ
แก่สมาชิก พ.ศ. 2565” 
 ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที ่24 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 
พ.ศ. 2562 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 และบรรดาระเบียบ 
มติ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “คูส่มรส” หมายความว่า คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก 
  “บุตร” หมายความว่า บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก  
  “สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไปของ
รัฐบาลและเอกชนที่ทางราชการรับรอง ทั้งในและต่างประเทศ 
  “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกดั 
  “กรรมการดำเนินการ” หมายความว่า กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด  
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 
  “รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนราธิวาส จำกัด 
  “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือน หรือเงินค่าจ้างประจำ หรือเงินบำนาญ หรือเงิน
บำนาญรวมกับเงินที่จ่ายควบกับเงินบำนาญ หรือเงินเดือนรวมกับเงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือการสู้รบ เงินประจำ
ตำแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทนตำแหน่ง เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ไม่รวมเงินเพ่ิมรายได้อ่ืนๆ 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด  
ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2565 
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  “รายจ่ายที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด” หมายความว่า รายจ่ายอื่นๆ ที่ต้องหักชำระก่อน
ชำระหนี้สหกรณ์ ได้แก่ ภาษีอากร การหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เงิน
สงเคราะห์รายศพ ชพค./ชพส. รายเดือน เงินกู้โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา บำเหน็จค้ำประกัน และ
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
 

หมวด 1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

 

 ข้อ  5. ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 4 ประเภท คือ 
  (1) เงินกู้สามัญท่ัวไป 
  (2) เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา 
  (3) เงินกู้สามัญเพ่ือความก้าวหน้า 
  (4) เงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ 
 ข้อ  6. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินต้องเสนอคำขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีก่ำหนดไว้ 
 ข้อ  7. การให้เงินกู้สามัญนั้น ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ และสมาชิกผู้ค้ำประกันต้องทำหนังสือค้ำประกันให้
ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ 
 ข้อ  8. คำขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามสายงานของผู้ขอกู้นั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้ขอกู้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารใน
หน่วยงานก็ไม่ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ทั้งนี้ กรณีสมาชิกช่วยราชการจะ
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามสายงานที่ช่วยราชการอยูพิ่จารณาให้ความเห็นชอบก็ได้ 
  ในกรณีที่ผู้ขอกู้เป็นข้าราชการบำนาญคำขอกู้เงินสามัญไม่ต้องผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ตนเคยสังกัดอยู่ 
  สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน (E-money) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตามแบบที่สหกรณ์
กำหนดไว้ และให้รับรองโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามสายงานของผู้ขอกู้นั้น หากผู้ขอกู้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
หรือผู้บริหารในหน่วยงาน หรือข้าราชการบำนาญก็ให้รับรองสำเนาด้วยตนเอง  
  กรณีผู้ขอกู้ช่วยราชการจะให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามสายงานที่ตนช่วยราชการอยู่ให้การ
รับรองก็ได้ 
 ข้อ  9. การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญ ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้ราย
เดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ เงินค่าหุ้นรายเดือน เงินฝาก
รายเดือน และรายจ่ายอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละเจ็ด
สิบของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น 
  ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันจ่ายเงินเดือนของเดือนนั้นๆ 
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หมวด 2 
เงินกู้สามัญทั่วไป 

การให้เงินกู้ สิทธิการกู้ และวงเงินกู ้
 

 ข้อ 10. การให้เงินกู้สามัญทั่วไป ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ
ทั่วไปแก่สมาชิก    
  คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ข้ึน ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ 
และมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญทั่วไปแก่สมาชิกก็ได้ 
 ข้อ 11. จำนวนเงินกู้สามัญทั่วไปที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควรโดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้และต้องอยู่ภายในจำกัด   ไม่
เกินสองล้านเจ็ดแสนบาท  
  ทั้งนี้ สมาชิกที่ช่วยราชการต่างจังหวัดให้กู้ได้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดนั้น ๆ และต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกินสองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน 
  การกู้เงินตามวรรคก่อน ผู้กู้จะต้องมเีงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนเงินกู้  
 

หลักประกันสำหรับเงินกู ้
 

 ข้อ 12. หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญทั่วไปนั้น ถ้าเงินกู้สามัญทั่วไปของสมาชิกผู้กู้มีจำนวนเกินกว่า
ค่าหุ้น ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ หรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรให้ค้ำประกันเงินกู้ ดังต่อไปนี้ 
  (1) วงเงินกู้ไม่เกิน       400,000 บาท      ให้มผีู้ค้ำประกัน 1 คน 
  (2) วงเงินกู้เกินกว่า     400,000 บาท  แต่ไม่เกิน    800,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 2 คน 
  (3) วงเงินกู้เกินกว่า     800,000 บาท  แต่ไม่เกิน  1,200,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 3 คน 
  (4) วงเงินกู้เกินกว่า  1,200,000 บาท   แต่ไม่เกิน  1,600,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 4 คน 
  (5) วงเงินกู้เกินกว่า  1,600,000 บาท   แต่ไม่เกิน  2,000,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 5 คน  
  (6) วงเงินกู้เกินกว่า  2,000,000 บาท   แต่ไม่เกิน  2,400,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 6 คน  
  (7) วงเงินกู้เกินกว่า  2,400,000 บาท   ขึ้นไป    ให้มีผู้ค้ำประกัน 7 คน  
  เพ่ือความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้มี
อำนาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ำประกันมากกว่าที่กำหนดได้ 
  สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไปและเงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ สำหรับผู้กู้
มากกว่าสิบรายในเวลาเดียวกันไม่ได้ และต้องเป็นการค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไปสำหรับพนักงานราชการอย่าง
น้อยหนึ่งราย 
  เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดหรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่ง
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คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้กำหนด 
  อนึ่ง ภายหลังทำหนังสือค้ำประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ำประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้จะต้อง
จัดให้มีสมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ใน
ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย 
 ข้อ 13. ให้ผู้กู้มีบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากออมทรัพย์ โดยให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือนของผู้กู้
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งร้อยบาท เพ่ือเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 
 

เงินงวดชำระหนี้ 
 

 ข้อ 14. การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้ สามัญทั่ วไป ให้คณะกรรมการดำเนิ นการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้พิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวด
สุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบงวด เว้นแต่ผู้กู้ที่เป็นลูกจ้างประจำให้คณะกรรมการดำเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้พิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินงวดชำระหนี้ได้ตามที่เห็นสมควรแต่เมือ่อายุครบ 60 ปีแล้ว
ต้องมีหนี้เงนิกู้คงเหลือเท่ากับทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในวันยื่นคำขอกู้สามัญท่ัวไป 
  ในกรณีที่ผู้กู้กู้เงินโครงการสถาบันการเงินอ่ืนมาชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไปก่อนกำหนดภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันทำหนังสือกู้เงินสามัญทั่วไป ให้สหกรณ์คิดค่าธรรมเนียมชำระหนี้เงินต้นก่อน
กำหนดในอัตราร้อยละสองของจำนวนเงินกู้ตามหนังสือกู้เงินสามัญทั่วไป  
  ในกรณีที่ผู้กู้มีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผัน
เป็นพิเศษ คณะกรรมการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้ สำหรับเงินกู้สามัญทั่วไปที่กำหนดไว้ตามความ
วรรคก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมด สำหรับเงินกู้
สามัญทั่วไปรายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันด้วย ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้
ให้ส่งทุกเดือน 
 

หมวด 3 
เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา 

การให้เงินกู้ สิทธิการกู้ และวงเงินกู ้
 

 ข้อ 15. การให้เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการหรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้
เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาแทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้ และให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวนั้น แถลงรายการ
เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาที่ให้ไปและส่งคืนให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 16. สมาชิกมีสิทธิ์กู้ เงินสามัญเพ่ือการศึกษา สำหรับตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุตร ได้ตาม
ความสามารถในการชำระหนี้และต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
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  สมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น มีสิทธิ์กู้ได้เพียง 1 สัญญาเท่านั้น 
 ข้อ 17. สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาเป็นภาคเรียน หรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควร 
 ข้อ 18. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือการศึกษา ต้องยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบคำขอกู้ ดังนี้ 
  (1) สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และสำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส หรือ
ทะเบียนสมรส (กรณีเพ่ือการศึกษาของคู่สมรส) สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร หรือสูติบัตร (กรณีเพ่ือการศึกษา
ของบุตร)   
  (2) สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือ
หนังสือรับรองจากกรรมการหน่วยที่สมาชิกสังกัด เว้นแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปให้ใช้บัตรประจำตัวนิสิ ต 
นักศึกษา หรือเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 
  (3) สำเนาบัตรประจำตัวผู้ค้ำประกัน 
  (4) เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 

หลักประกันสำหรับเงินกู ้
 

 ข้อ 19. หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้บุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์  ค้ำประกันเงินกู้ 1 คน  
  (2) สมาชิกต่อไปนี้ห้ามค้ำประกันเงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา 
   -   คู่สมรสของสมาชิก       
   -   พนักงานราชการ  
                      -   ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญทัว่ไปของสมาชิกผู้กู้ 
 

เงินงวดชำระหนี้ 
 

 ข้อ 20. การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา ให้ผู้กู้ชำระคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็น
งวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกินหกสิบงวด 
 

หมวด 4 
เงินกู้สามัญเพ่ือความก้าวหน้า 

การให้เงินกู้ สิทธิการกู้ และวงเงินกู ้
 

 ข้อ 21. การให้เงินกู้สามัญเพ่ือความก้าวหน้า คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้
เงินกู้แทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้ และให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้สามัญเพ่ือ
ความกา้วหน้าที่ให้ไปและส่งคืนให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน 
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 ข้อ 22. สมาชิกมีสิทธิ์กู้เงินสามัญเพ่ือความกา้วหน้าของสมาชิก ได้ดังต่อไปนี ้
  (1)  เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ   กู้ได้ไม่เกิน      40,000   บาท 
  (2)  เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  กู้ได้ไม่เกิน      60,000   บาท 
  (3)  เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป  กู้ได้ไม่เกิน    100,000   บาท 
 ข้อ 23. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามญัเพ่ือความก้าวหน้า ต้องยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบคำขอกู้ ดังนี้ 
  (1) สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้   
  (2) สำเนา วฐ.1 กรณีกู้เงินเพ่ือขอมีวิทยฐานะชำนาญการ 
  (3) หนังสือรับรองผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น กรณีกู้เงิน
เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป 
  (4) สำเนาบัตรประจำตัวผู้ค้ำประกัน 
  (5) เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 

หลักประกันสำหรับเงินกู ้
 

 ข้อ 24. หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญเพ่ือความก้าวหน้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 
  (1)  ให้บุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์  ค้ำประกันเงินกู้ 1 คน  
  (2) สมาชิกต่อไปนี้ห้ามค้ำประกันเงินกู้สามัญเพ่ือความก้าวหน้า 
   - คูส่มรสของสมาชิก       
   - พนักงานราชการ  
                      - ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญท่ัวไปของสมาชิกผู้กู ้
 

เงินงวดชำระหนี้ 
 

 ข้อ 25. การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญเพ่ือความก้าวหน้า ให้ผู้กู้ชำระคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ย
เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกินหกสิบงวด  
 

หมวด 5 
เงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ 

การให้เงินกู้ สิทธิการกู้ และวงเงินกู ้
 

 ข้อ 26. ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ ต้องมีวัตถุประสงค์ในการกู้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) เพ่ือเป็นการรวมหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ ในกรณีที่สมาชิกต้องรับผิดชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกันแทนผู้กู้ และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงหรือไม่สามารถชำระหนี้เป็นงวดตามที่ผู้กู้ทำ
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หนังสือไว้กับสหกรณ์ได้ สมาชิกอาจยื่นคำขอกู้เงินสามัญเพ่ือการรวมหนี้ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันได้  
  (2) เพ่ือเป็นการชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน สมาชิกอาจยื่นคำขอกู้เงินสามัญเพ่ือการรวมหนี้
กรณีขอปิดบัญชีเงินกู้สถาบันการเงินอ่ืน ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพ่ือการ
รวมหนี้เงินกู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์และปิดบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอ่ืนได้ เมื่อสมาชิกนั้นเป็นสมาชิกใน
สหกรณ์นีติ้ดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี  
 ข้อ 27. จำนวนเงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาจากหนี้คงเหลือของผู้กู้รวมกับหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันและ/หรือวงเงินกู้ปิดบัญชีเงินกู้สถาบันการเงิน
อ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด รวมกับเงินเพื่อการหมุนเวียนจำนวนไม่เกนิสามแสนบาท ทั้งนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้และต้องอยู่ภายในจำกัดไม่
เกินสามล้านแปดแสนบาทถ้วน 
  การกู้ตามวรรคก่อน สำหรับผู้กู้เพ่ือการรวมหนี้จะต้องมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของ
จำนวนเงินกู ้
 ข้อ 28. สมาชิกผู้ได้รับเงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ห้ามไม่ให้กู้เงินสามัญทั่วไป เว้นแต่ได้ส่งคืนจำนวน
เงินต้นลดลงไม่เกินจำกัดท่ีผู้กู้อาจกู้เงินสามัญทั่วไปจากนี้ได้ 
 

หลักประกันเงินกู ้
 

 ข้อ 29. หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้นั้น ถ้าเงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ของสมาชิก  
ผู้กู้มีจำนวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ซึ่งคณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควรให้ค้ำประกันเงินกู้ ดังต่อไปนี ้
  (1) วงเงินกู้ไม่เกิน     400,000  บาท            ให้มีผู้ค้ำประกัน 1 คน 
  (2) วงเงินกู้เกินกว่า   400,000  บาท  แต่ไม่เกิน    800,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 2 คน  
  (3) วงเงินกู้เกินกว่า   800,000  บาท  แต่ไมเ่กิน  1,200,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 3 คน  
  (4) วงเงินกู้เกินกว่า  1,200,000 บาท  แต่ไม่เกิน  1,600,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 4 คน  
  (5) วงเงินกู้เกินกว่า  1,600,000 บาท  แต่ไม่เกิน  2,000,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 5 คน  
  (6) วงเงินกู้เกินกว่า  2,000,000 บาท  แต่ไม่เกิน  2,400,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกนั 6 คน  
  (7) วงเงินกูเ้กินกว่า  2,400,000 บาท  แต่ไม่เกิน  2,800,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 7 คน  
  (8) วงเงินกู้เกินกว่า  2,800,000 บาท  แต่ไม่เกิน  3,200,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 8 คน 
  (9) วงเงินกู้เกินกว่า  3,200,000 บาท  ขึ้นไป           ให้มีผู้ค้ำประกัน 9 คน  
  เพ่ือความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัย
เรียกให้มีผู้ค้ำประกันมากกว่าที่กำหนดได้ 
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เงินงวดชำระหนี้ 
 

 ข้อ 30. การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) เป็นจำนวน
ไม่เกินสองร้อยสี่สิบงวด  
 

หมวด 6 
ดอกเบี้ยเงินกู ้

 

 ข้อ 31. ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทุกประเภทในอัตราสูงสุดไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะได้
ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ 32. ดอกเบีย้เงินกูน้ั้นให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ โดยถือตามปีปฏิทิน 
  ในกรณีที่สมาชิกมาขอชำระหนี้ก่อนกำหนด หรือชำระหนี้ทั้งหมดสหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ย
จากเงินต้นคงเหลือจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้เงินกูน้ั้น 
 

หมวด 7 
การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงินกู้ 

 

 ข้อ 33. ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้จะต้อง
จดัการแก้ไขให้คนืดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 ข้อ 34. ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดำเนินการ
จัดการเรียกคนืโดยมิชักช้า 
  (1) เมือ่สมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
  (2)  เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
  (3)  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
  (4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
 ข้อ 35. ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 34. ถ้าผู้ค้ำประกันต้องรับผิด
ชำระหนี้แทนผู้กู้และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ ผู้ค้ำประกันสามารถร้องขอคณะกรรมการดำเนินการ
ชำระเป็นงวดตามที่ผู้กู้ทำหนังสือไว้กับสหกรณ์ก็ได้ 
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  ในกรณีที่ ผู้ ค้ ำประกันไม่ สามารถชำระหนี้ ได้ตามวรรคก่อน เมื่อผู้ ค้ำประกันร้องขอ
คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 ข้อ 36. ผู้กู้ ผู้ค้ำประกันต้องผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจำ
ตามข้อบังคับสหกรณ์จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้
เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงขอออก หรือย้ายจากราชการ หรืองานประจำนั้นได้ เว้นแต่สมาชิกที่ออกจากราชการ
โดยไม่มีความผิด และได้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และมิได้ลาออกจาก
สหกรณ ์
 
 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่  24  สิงหาคม  2565 

 
 

      (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
      ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ 
 1. คุณสมบัติของผู้กู้ 
               (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ (ที่มิใช่พนักงานราชการ)  
               (2)  สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
  (3) ต้องมีเงินค่าหุ้นในวันที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนเงินกู้ 
  (4) สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ต้องเป็นสมาชิกใน
สหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
               (5)  วงเงินกู้หลังจากหักสวัสดิการและทุนเรือนหุ้นแล้ว ให้สมาชิกทำประกันกับบริษัทประกัน
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด และหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูนราธิวาส และหรือ 
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย/สสชสอ./สส.สท.   
 2. วัตถุประสงค์ในการกู้เงินเพื่อนำไปชำระหนี้สิน ดังต่อไปนี้ 
     2.1 เพ่ือรวมหนี้ในฐานะผู้กู้และผู้ค้ำประกันเงินกู้ในสหกรณ์   
  2.2 เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน ดังนี้ 
   (1) ธนาคารออมสิน 
   (2) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
   (3) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
   (4) ธนาคารอาคารสงเคราะห 
   ยกเวนสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบัตรกดเงินสด และสินเชื่อประเภท เชาซื้อ 
 3. เงื่อนไขอ่ืน 
               (1) กรณีผู ้กู ้ไม ่อาจชำระหนี ้เงินกู ้ได ้ไม่ว ่ากรณีใดๆ ให้ดำเน ินการตามกฎหมายหรือตามที ่
คณะกรรมการเห็นสมควร          
             (2) ผู้กู้ต้องยินยอมให้สหกรณ์ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินเมื่อสหกรณ์ต้องการ (บางราย) 
               (3) คณะกรรมการดำเนินการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกรายใด
รายหนึ่งได้โดยคำนึงถึงความมั่นคงของสหกรณ์ 
               (4) ต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดการชำระหนี้เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ 
    (5) กรณีผู้กู้เป็นผู้ที่สำนักงานบังคับคดีอายัดเงินและทรัพย์สินต่างๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาวินิจฉัยเป็นรายๆ  
  4. สหกรณ์จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที ่ยื ่นคำขอกู้และเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้องตามที่
สหกรณ์กำหนดเท่านั้น 
  4.1 เอกสารประกอบของผู้กู้ 
   (1) คำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
   (2) สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรองพร้อมประทับตรา เว้นแต่
ข้าราชการบำนาญให้รับรองทะเบียนจ่ายตรงด้วยตนเอง 
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   (3) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้กู้ กรณีมิใช่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนา
ทะเบียนของผู้กู้ด้วย 
                    (4) สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
   (5) หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน และเงินได้อ่ืนของผู้กู้ 
                    (6) หนังสือยินยอมให้หักเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้กู้ 
   (7) หนังสือรับรองจากสถาบันการเงินอ่ืน (ใบปิดยอดหนี้ธนาคาร)  
   (8) สำเนาสัญญาเงินกู้สถาบันการเงินอ่ืน (ถ้ามี) 
  4.2 เอกสารประกอบของบุคคลค้ำประกัน 
   (1) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ค้ำประกัน กรณีมิใช่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบ
สำเนาทะเบียนของผู้ค้ำประกันด้วย 
   (2) แสดงบัตรประจำตัว (ฉบับจริง) ต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
 5. สมาชิกยื่นคำขอกูเงินสามัญเพ่ือการรวมหนี้ไดที่สหกรณ์ทุกวันทำการเวลา 08.30 - 16.30 น.   
  สมาชิกส่งคำร้องเงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ได้ไม่เกินวันที่ 1 ของทุกเดือน 
  สมาชิกยื่นคำขอกู้เงินสามัญเพ่ือการรวมหนี้ได้ไม่เกินวันที่ 9 ของทุกเดือน 
 6.  เจาหน้าที ่จะตรวจสอบคำขอกูพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และสามารถกูได 
เจ้าหน้าที่จะรวบรวมเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เมื่อได้รับอนุมัติแล้วเจ้าหน้าที่จะออกสัญญาเงิน
กูให้กับสมาชิกผู้กู้ต่อไป สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ในวันที่ส่งสัญญากลับคืนและเอกสารสัญญาถูกต้องทั้งหมด 
 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 ประธาน  วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 โครงการสหกรณ์พบปะข้าราชการบำนาญ ขอมอบหมาย
นายบัณฑิต  สาและ ทำหน้าที่เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และให้นายจิรเดช กลิ่นขจร นายสะมะแอน  
วรรณาการ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และรองผู้จัดการสหกรณ์ฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมเสวนารับฟังปัญหา และเสนอ
แนวทางพัฒนากระบวนการสหกรณ์แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
เลิกประชุม 12.50 น. 
 
      ลงชื่อ  นายสมยศ  เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ  
       (นายสมยศ  เสาวคนธ์)  
 
      ลงชื่อ    จิรเดช  กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ 
       (นายจิรเดช  กลิ่นขจร) 


