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สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 
ครั้งที่ 2/2566 

วันพฤหัสดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

************************** 
คณะกรรมการดำเนินการ  15  คน 
กรรมการมาประชุม 14 คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสมยศ  เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ สมยศ  เสาวคนธ์ 

2. นายบัณฑิต  สาและ รองประธานกรรมการ ที่ 1 บัณฑิต  สาและ 

3. นายถวิล  ดาแก้ว รองประธานกรรมการ ที่ 2 ถวิล  ดาแก้ว 

4. นายผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย กรรมการและเหรัญญิก ผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย 

5. นายไสว  ชินพงษ ์ กรรมการ ไสว  ชินพงษ ์

6. นายซาการียา  เลาะนะ กรรมการ ซาการียา  เลาะนะ 

7. นายวีระศักดิ ์ เวทโอสถ กรรมการ วีระศักดิ์  เวทโอสถ 

8. นายมงคล  ชมติวัง กรรมการ มงคล  ชมติวัง 

9. นายจรัญ  เหล็มเจริญ กรรมการ จรัญ  เหล็มเจริญ 

10. นายชยพล  เพชรแก้ว กรรมการ ชยพล  เพชรแก้ว 

11. นายอุสมาน  สะมะแอ กรรมการ อุสมาน  สะมะแอ 

12. นายรอมือลี  หะมะ กรรมการ รอมือลี  หะมะ 

13. นายสะมะแอน  วรรณาการ กรรมการ สะมะแอน  วรรณาการ 

14. นายสุทิน  ปิยะรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สุทิน  ปิยะรัตน์ 

 
กรรมการไม่มาประชุม 1 คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายจิรเดช  กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ ป่วย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 17 คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางอารีย์  เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ อารีย์  เพ็ชรพรหม 

2. นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เกรียงไกร  ศักระพันธุ์ 

3. นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พงษ์เทพ  ไหมใจดี 
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ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

4. นายเชี่ยวชาญ  โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เชี่ยวชาญ  โชติบัณฑ์ 

5. นายมาหามะรอซือลำ  เจ๊ะมิ รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส มาหามะรอซือลำ  เจ๊ะมิ 

6. นายสุธี  บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส 

สุธี  บุญญะถิติ 

7. นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์   ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

นิตย์  พรหมประสิทธิ์   

8. นางสุภิญญา  วงษ์นาม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

สุภิญญา  วงษ์นาม 

9. นายขวัญชัย  สมสิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 
2 

ขวัญชัย  สมสิน 

10. นางศิริวรรณ  ปักษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก 

ศิริวรรณ  ปักษี 

11. นายธานินทร์  คงนวล ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ธานินทร์  คงนวล 

12. นางนฤมล  ดำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

นางนฤมล  ดำน้อย 

13. นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ รอฮานิง  มะแซสะอิ 

14. นายจรินทร์  พรหมดำ ผู้ตรวจสอบกิจการ จรินทร์  พรหมดำ 

15. นายจิระพงศ ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ จิระพงศ์  ชูชื่น 

16. นายสมรัฐ  แก้วสังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมรัฐ  แก้วสังข์ 

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 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
2. นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
3. นายเชี่ยวชาญ  โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
4. นายมาหามะรอซือลำ  เจ๊ะมิ รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
5. นายสุธี  บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

นราธิวาส 
6. นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์   ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 
7. นางสุภิญญา  วงษ์นาม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 3 
8. นายขวัญชัย  สมสิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 

9. นางศิริวรรณ  ปักษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

10. นายธานินทร์  คงนวล ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
11. นางนฤมล  ดำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

2. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ดังนี้   
1. นางอารีย์  เพ็ชรพรหม ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
2. นายจิระพงศ ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3. นายจรินทร์  พรหมดำ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นายมนัส  เพชรรัตน์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
6. นายสมรัฐ  แก้วสังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ประธานมอบให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 63      
ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566          
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 63 ครัง้ที ่1/2566 เมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566          
 
วาระที ่3  เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ไม่มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 14/2565                       
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566  

     
วาระที่ 4   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1   เรื่องการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  51 การประชุมครั้งที่  5 เมื่อวันที่  21 
เมษายน 2554 มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกโอนไป
ต่างจังหวัด  

  ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิกทำเรื่องขอโอนย้ายไปต่างจังหวัด จำนวน 8 ราย ดังต่อไปนี้ 
  1. สมาชิกหน่วยอำเภอเมือง ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งครู โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร อำเภอ

สิงหนคร จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่  26 มกราคม 2566 มีเงินทุนเรือนหุ้น 524,750.00 บาท หนี้เงินกู้  
1,488,801.01 บาท หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันไม่มี มีภาระค้ำประกัน การอายัดทุนเรือนหุ้น เงินปันผล และเงิน
เฉลี่ยคืนไม่ม ี

  2. สมาชิกหน่วยอำเภอเมือง ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเทพชุมนุม อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 มีเงินทุนเรือนหุ้น 586,000.00 บาท หนี้ เงินกู้  
3,095,819.99 บาท หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันไม่มี มีภาระค้ำประกัน การอายัดทุนเรือนหุ้น เงินปันผล และเงิน
เฉลี่ยคืนไม่ม ี

  3. สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงปาดี ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านตะโละดารา
มัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 มีเงินทุนเรือนหุ้น 261,700.00 บาท หนี้เงินกู้ 
1,146,956.07 บาท หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันไมม่ี การอายัดทุนเรือนหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนไม่มี 

  4. สมาชิกหน่วยอำเภอจะแนะ ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งครู โรงเรียนป่าหวัง อำเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่  26 มกราคม 2566 มีเงินทุนเรือนหุ้น 586,000.00 บาท หนี้เงินกู้  
3,095,819.99 บาท มีภาระค้ำประกัน การอายัดทนุเรือนหุ้น เงนิปนัผล และเงินเฉลี่ยคืนไม่มี 

  5. สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงโก-ลก ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 มีเงินทุนเรือนหุ้น 238,300.00 บาท หนี้เงินกู้ 
846,756.82 บาท หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันไม่มี มีภาระค้ำประกัน การอายัดทุนเรือนหุ้น เงินปันผล และเงิน
เฉลี่ยคืนไม่ม ี
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  6. สมาชิกหน่วยอำเภอสุคิริน ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งครู โรงเรียนวัดแหลมพ้อ อำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา ตั้ งแต่วันที่  26 มกราคม 2566 มี เงินทุนเรือนหุ้ น 193 ,600.00 บาท หนี้ เงินกู้  
1,016,149.88 บาท หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันไม่มี  มีภาระค้ำประกัน การอายัดทุนเรือนหุ้น เงินปันผล และเงิน
เฉลี่ยคืนไม่ม ี

  7. สมาชิกหน่วยอำเภอเมือง ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งครู โรงเรียนวัดท่าควาย อำเภอเขา
ชัยสน จังหวัดพัทลุง ตั้ งแต่วันที่  26 มกราคม 2566 มีเงินทุนเรือนหุ้น 586 ,000.00 บาท หนี้ เงินกู้  
2,333,005.81 บาท หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันไม่มี มีภาระค้ำประกัน การอายัดทุนเรือนหุ้น เงินปันผล และเงิน
เฉลี่ยคืนไม่มี  

  8. สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงโก-ลก ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งครู โรงเรียนโรงเรียนบ้านบึง
พิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 มีเงินทุนเรือนหุ้น 15,950.00 บาท หนี้
เงินกู้ 186,295.12 บาท หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันไม่มี มีภาระค้ำประกัน การอายัดทุนเรือนหุ้น เงินปันผล และ
เงินเฉลี่ยคืนไม่มี  
   มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
 4.2 เรื่องแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
    ไม่มี  
 
 4.3 เรื่องแถลงรายการใหเ้งนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
   ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2566 ผู้จัดการพจิารณาอนุมัติให้เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 
แก่สมาชิก จำนวน 72 ราย เป็นเงิน 2,878,000.00 บาท  
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.4 เรื่องแถลงรายการให้เงินกูพ้ิเศษเสริมสภาพคล่อง  
        ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2566 ผู้จัดการพิจารณาอนมุัติให้เงินกูพิ้เศษเสริมสภาพคล่อง 
แก่สมาชิก จำนวน 151 ราย เป็นเงิน 42,516,500.00 บาท  
     มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 4.5 เรื่องรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565     
ได้อนุมัติให้ถือใช้แผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2566 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
จากการปฏิบัติงาน ดำเนินงานของสหกรณ์ และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานสหกรณ์ ดังนั้น เพ่ือความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2566 เมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2566 จึงเห็นสมควรให้มีการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2566 ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
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 นายชยพล  เพชรแก้ว  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงที่คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงชุดที่ 62 ได้ถือใช้ ซ่ึงส่วนหนึ่งมีคณะอนุกรรมการชุดใหม่ที่เข้ามาเป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการดำเนินงาน มีการติดตามความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งต้อง
ยอมรับว่าความเสี่ยงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีแนวทางการติดตามเบื้องต้น โดย
คณะอนุกรรมการติดตามจากเจ้าหน้าที่  และติดตามจากคณะกรรมการฝ่ ายต่ างๆที่ ให้ ข้อมูลแก่
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำมารายงานให้คณะกรรมการดำเนินการได้ทราบ ณ ปัจจุบันนี้ความ
เสี่ยงของสหกรณ์อยู่ในระดบัต่ำทีส่ามารถควบคุมได้ 
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.6   เรื่องรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการลงทุน 
 ด้วยที่ประชุมคณะอนุกรรมการลงทุน  ครั้งที่  1/2566 เมื่อวันที่  8 มกราคม 2566 
คณะอนุกรรมการได้วิเคราะห์สภาพคล่องและสภาวะทางการเงินของสหกรณ์  
 ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 งบแสดงฐานะการเงินสหกรณ์มีสินทรัพย์ 6,627,961,961.04 
บาท มีหนี้สิน 2,896,095,500.19 บาท มีทุน 3,731,866,460.85 บาท  
  นายไสว  ชินพงษ์  จากการวิเคราะห์สภาวะทางการเงินของสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์ไดเ้อาตั๋ว
สัญญาใช้เงินจากธนาคาร เนื่องจากสมาชิกมีการกู้มากขึ้นจากประเภทเงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง และสิ่งที่
คณะอนุกรรมการลงทุนมีความกังวล คือ เป้าหมายกำไรของปี 2566 เมื่อวิเคราะห์กำไรเดือนมกราคม 
ประมาณ 29 ล้านบาท ซึ่งยังไม่หักค่าใช้จ่าย และคาดว่าการทำกำไรเมื่อสิ้นปีตามที่ตั้งไว้จะต้องหาวิธีการเพ่ือให้
ได้กำไรตามเป้าหมาย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.7    เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
   ไม่มี 
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 4.8 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ  จากการที่ได้เข้าตรวจสอบเรื่องงานซ่อมแซมฝ้าเพดานจั่วมุก
ด้านหนา้อาคารทางเข้า ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้มารับบริการได้ใช้ประตูทางด้านข้างของสหกรณ ์
  นายสมรัฐ  แก้วสังข์  จากการตรวจสอบปรากฏว่าโครงสร้างเพดานเกิดการชำรุดทรุดโทรม 
ควรซ่อมแซมเป็นการเรง่ด่วนต่อไป 
 

 4.9 เรื่องสมาชิกย้ายหน่วย 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 25 ราย  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.10 เรื่องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. 
   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ดังนี้ 
   แบบ ปปง. 1-01 การทำธุรกรรมเงินสดเกนิ 2 ล้านบาท 
   ไมมี่  
   แบบ ปปง. 1-02 การทำธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สินราคาประเมินเกิน 5 ล้านบาท 
   ไม่มี 
   แบบ ปปง. 1-03 การทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
   ไม่มี 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.11 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าทีส่ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้ทราบ 
    1.) เรื่อง เห็นชอบกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2566 
    ตามหนังสือที่อ้างถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด สหกรณ์ได้รายงานขอความ
เห็นชอบกำหนดถือใช้วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามมติ ที่ปะ
ชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินการ
กู้ยมืฯ ภายในวงเงินไม่เกิน จำนวน 2,500,000,000.00 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) นั้น 
    นายทะเบียนสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มี
ความสามารถในการก่อหนี้ได้ 5,444,548,271.01 บาท (ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อย
เจ็ดสิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์) สหกรณ์ขอความเห็นชอบกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี 2566 
จำนวน 2,500,000,000.00 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามประกาศและระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 จึงเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด กำหนดวงเงินการ
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กู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 วงเงินไม่เกิน จำนวน 2,500,000,000.00 
บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) 
    อนึ่ง เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของ
สหกรณ์แล้ว คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของที่ประชุม
ใหญ่ที่มีมติโดยเคร่งครัดและการที่สหกรณ์จะได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินหรือไม่เพียงใด ให้เป็นดุลยพินิจของสถาบัน
การเงินหรือแหล่งเงินทุนที่จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและเป็นไปได้เอง ไม่มีข้อผูกพันกับนายทะเบียน
สหกรณ ์
    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติตต่อไป 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   2.) เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการรายงานข้อมูลทางการเงินตามประกาศนายทะเบียน
สหกรณ์ฯ 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.12 เรื่องท่ีปรึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
   ไม่มี 
 
 4.13 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 
มอบอำนาจให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมตัิให้สมาชิกลาออกได้ตามข้อบังคับข้อ 41 
 

     รายละเอียดท่ีเสนอ 
 

   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประธานกรรมการอนุมัติให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ จำนวน 4 
ราย ดังนี้ 

1 ต้องการรับเงินเดือนเต็ม จำนวน 2 คน 

2 ลาออกจากราชการ จำนวน 1 คน 

3 มีเหตุผลส่วนตัว จำนวน 1 คน 

   มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 4.14 เรื่องสมาชิกถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
   ไม่มี 
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 4.15 เรื่องประมาณการรับจ่ายเงินสหกรณ์ในวันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566   
  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  ประมาณการว่าจะมีการรับ - จ่ายเงิน  จำนวน 89,084,021.11 บาท 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.16 เรื่องสมาชิกขอเปลีย่นแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 
มอบอำนาจให้ผู้จดัการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  
   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู ้จำนวน 26 ราย  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.17 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประกันชีวิตกลุ่ม 
กับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงกรมธรรม์มีผลตั้งแต่วันที่ 
29 เมษายน 2565 ถึง 28 เมษายน 2566 
   บัดนี้ ได้ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า มีสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม จำนวน 6,305 
คน      ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

4.18 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน       
   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 9 ราย  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.19 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้       
   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงนิงวดชำระหนี้ จำนวน 5 ราย  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.20 เรื่องสมาชิกถึงแก่กรรม 
    ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 5 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. นายจารึก  คำฝอย (16351) สังกัดหน่วยอำเภอสุคิริน  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  21 มกราคม  2566 

เป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  2548  ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 2. นางพูลศร ีธรรมโสภณ (04207) สังกัดหน่วยอำเภอสุไหงปาดี ถึงแก่กรรมเม่ือวันที่ 23 มกราคม 2566 

เป็นสมาชิกเม่ือวันที่  30  ธันวาคม  2519  ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ   

         

 3. นางบังอร  ถาวโรฤทธิ์  (01869)  สังกัดหน่วยจังหวัด  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 มกราคม  2566   

เป็นสมาชิกเมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2511  ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์  

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
   

 4. นางมารแีย มาเยาะกาเซะ (13308) สังกัดหน่วยอำเภอเมือง ถึงแก่กรรมเม่ือวันที่ 27 มกราคม 2566 

เป็นสมาชิกเมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2541  ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

         

 5. นายอนวัช  ปรางทอง (22240) สังกัดหน่วยบาเจาะ  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 เดือนมกราคม 2566 

เป็นสมาชิกเม่ือวันที่  27  เมษายน  2563  ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.21 เรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก 
   ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2566 สหกรณฯ์ จา่ยเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 4 ราย     
 

4.22  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือนมกราคม 2566 
    ในเดือนมกราคม 2566 มีสมาชิกยื่นกูส้ามัญ จำนวน 122 ราย เป็นเงิน 178,882,000.00 บาท    
   เงินจดัสรร 

เงินจัดสรร 
จำนวน 
ผู้ขอกู้ 

จำนวนเงิน 
ขอกู้ 

หนี้ค้าง ซื้อหุ้นเพิ่ม 
ประกัน
สินเชื่อ 

จ่ายจริง 

48,547,000 122 178,882,000.00 134,092,093.04 3,186,940.00 125,988.02 41,476,978.94 
 

   คณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ จำนวน 122 
ราย เป็นเงิน 178,882,000.00 บาท 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.23  เรื่องสมาชิกขอกู้เงินเพือ่ชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 
 ในเดือนมกราคม 2566 มีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 1 จำนวน  

ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. สมาชิกข้าราชการบำนาญ สังกัดอำเภอแว้ง มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไป จำนวน 
1,600,000.00 บาท  

ทุนเรือนหุ้น 507,160.00 บาท 
ซ้ือหุ้น - บาท 
หนี้เงินกู้ สามัญท่ัวไป 459,777.18 บาท 
หนี้เงินกู ้พัฒนาฯ 556,398.58  บาท 
หนี้เงินกู ้ชพค. 475,438.25 บาท 

ได้รับสุทธิ 108,385.99 บาท 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
4.24  เรื่องสมาชิกขอกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ 

   ในเดือนมกราคม 2566 มีสมาขิกยื่นความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือการรวมหนี้ จำนวน 1 
ราย ดังรายเอียดต่อไปนี้ 
   1. สมาชิกข้าราชการบำนาญ สังกัดหน่วยจังหวัด  มีทุนเรือนหุ้น 507 ,400.00 บาท             
มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,387,500.00 บาท  มีหนี้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง 198,538.44 บาท  
 มีความประสงค์ขอกูส้ามัญเพื่อการรวมหนี้ชำระสถาบันการเงนิอ่ืน จำนวน 2,250,000.00 บาท ดังนี้ 

1.) เงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 1,387,500.00 บาท 
2.) เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง จำนวน 198,538.44   บาท 
3.) เงินกู้ธนาคารธกส. จำนวน 426,322.73 บาท 
 รวมหนี้สุทธิ 2,012,361.17 บาท 

 ได้รับสุทธิ 237,638.83 บาท 

 เงินได้รายเดือน 27,518.00 บาท ความสามารถในการชำระหนี้  (70%) 19,262.60 บาท เงิน
คงเหลือ (30%) 8,255.40 บาท ดังนี้ 

ค่าหุ้น 1,400.00 บาท 
เงินฝาก 200.00 บาท 
สมาคมฌาปนกิจ 120.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบี้ยเทา่) 16,000.00 บาท 
ชพค. 655.00 บาท 

รวมจ่ายต่อเดือน 18,375.00 บาท 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.25 เรื่องสมาชิกขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ 
   ในเดือนมกราคม 2566 มีสมาชิกยื่นความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้  จำนวน 1 ราย     
ดังรายละเอียดแนบ 
  1. สมาชิกข้าราชการบำนาญ หน่วยอำเภอระแงะ เนื่องจาก เป็นผู้ที่มีเงินได้รายเดือนหลังหัก
รายจ่ายอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดและเงินที่ต้องส่งต่อสหกรณ์ ณ ที่จ่ายแล้วคงเหลือไม่ถึงร้อย
ละ 30 ของเงินได้รายเดือน  
  มีทุนเรือนหุ้น  296,500.00 บาท  มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป  766,700.00 บาท  
  มีหนี้เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 92,403.33 บาท  
  มีความความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน  852,000.00  บาท 
  ความสามารถในการชำระหนี้(70%)  7,875.23 บาท  เงินคงเหลือ(30%)  3,375.10  บาท 
  มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายเดือน ดังนี้ 

เงินได้รายเดือน 11,250.33 บาท 
ค่าหุ้นรายเดือน 700.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 120.00 บาท 
ค่าสินไหมทดแทน (อบ.2) 500.00 บาท 
ชพค. และชพส. 748.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญ (ต้น+ดอกเบี้ยเท่า)          5,600.00 บาท 

เงนิเดือนคงเหลือสุทธิ          3,482.33 บาท 
  หมายเหตุ  ฝ่ายจัดการและท่ีปรกึษาทางกฎหมายได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.26  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
   ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิกกู้เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จำนวน 18 ราย  เป็นเงินจำนวน 1,690,000.00 บาท 
   ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพ่ือการ
อเนกประสงค์ จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 400,000.00 บาท 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.27 เรื่องรายงานสมาชิกรับสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี 
  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิกรับเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี จำนวน 10 คน 
เป็นเงิน 138,000.00 บาท  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.28 เรื่องสมาชิกผ่านการทดสอบออนไลน์ 
 ในเดือนมกราคม 2566 มีสมาชิกเข้าใหม่ทำแบบทดสอบออนไลน์ 14 คน และผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ 14 คน  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.29 เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไปนี้   
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ในวันจันทร์ที่ 20 
มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณอ์อมทรพัย์ครูนราธิวาส จำกดั 
  มติที่ประชุม  เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 23 มีนาคม 2566 
 
วาระท่ี 5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์ 
   ณ วันที่  31 มกราคม 2566 สหกรณ์ มีสินทรัพย์  6 ,660,402,716.30 บาท มีหนี้ สิ น 
2,700,357,418.74 บ าท  มี ทุ น  3,930,248,717.00 บ าท  มี ร าย ได้  3 2 ,907,160.05 บ าท  ค่ า ใช้ จ่ า ย 
3,110,579.49 บาท กำไร 29,796,580.56 บาท 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานกิจการสหกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตามที่
เสนอ 
 

 5.2 เรื่องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
   รายการรับ -  จา่ย เงินสด ระหว่างวันที ่ 1 – 31 มกราคม 2566 เป็นเงิน 38,011,766.44 บาท 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองการรับ - จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่                 
1 – 31 มกราคม 2566 

 
 5.3  เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือน  

   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิกขอลดการส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 15 ราย  
  มติที่ประชุม  อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 15 ราย ทั้งนี้  ให้
เปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นไป 
 

5.4 เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ 
 ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 1 ราย  
    มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่างวดชำระหนี้รายเดือน จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ให้
เปลี่ยนแปลงเงินค่างวดรายเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นไป  
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5.5 เรื่องสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 1 ราย  
  1.  สมาชิกข้าราชการบำนาญ สมาชิกหน่วยอำเภอรือเสาะ มีความประสงค์ของดส่งเงินค่าหุ้น

รายเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 
      มีเงินทุนเรือนหุ้น 515,600.00 บาท ส่งมาแล้ว 505 งวด และไม่มีหนี้สหกรณ์ 

     มติทีป่ระชมุ  อนุมัต ิ
 

 5.6 เรื่องการรับสมาชิกสามัญเข้าใหม ่
     ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 18 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบตัิถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์  
 มติที่ประชุม  อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 18 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่า
หุ้นรายเดือนตั้งแตเ่ดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 
 

5.7 เรื่องการรับสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อื่น 
     ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 2 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัตถิูกต้องตามระเบียบ ขอ้บังคบัของสหกรณ์  
 มติที่ประชุม  อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้น
รายเดือนตั้งแตเ่ดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 

 
5.8 เรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 

     ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน 4 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ขอ้บังคบัของสหกรณ์  
  มติที่ประชุม  อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จำนวน 4 ราย ทัง้นี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้น
รายเดือนตั้งแตเ่ดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 
 

5.9 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินของสมาชิกถึงแก่กรรม 
  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566  มีผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกถึงแก่กรรมขอรับเงินที่สมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์ฯ จำนวน 11 ราย  
      มติทีป่ระชมุ  อนุมัต ิ
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 5.10 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือน ดังนี้ 
 สมาชิกยอดยกมา 7,371 คน 
 สมาชิกเข้าใหม ่ (สมาชิกปกติ) 18 คน 
 สมาชิกเข้าใหม ่ (กรณีพิเศษ) - คน 
 สมาชิกเขา้ใหม ่(โอนมาจากต่างจังหวัด) 2 คน 
 สมาชิกเข้าใหม่ (สมาชิกสมทบ) 4 คน 
 สมาชิกลาออก 4 คน 
 สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด - คน 
 ให้ออก - คน 
 สมาชิกถึงแก่กรรม 5 คน 
 คงเหลือ 7,386 คน 

 มติทีป่ระชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 

 5.11  เรื่องสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ 
  ไม่มี 

 
 5.12  เรื่องพิจารณาสมาชิกขอกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้  
   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีสมาขิกยื่นความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือการรวมหนี้ จำนวน 6 
ราย ดังรายเอียดต่อไปนี้ 
   1. สมาชิกข้าราชการบำนาญ  หน่วยอำเภอเมือง มี ทุน เรือนหุ้ น  568 ,000.00 บาท              
มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 2,346,219.49 บาท  มีหนี้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง 238,886.10 บาท  
 มีความประสงค์ขอกู้สามญัเพ่ือการรวมหนี้ชำระสถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 3,800,000.00 บาท ดังนี้ 

1.) เงนิกูส้ามัญทั่วไป จำนวน 2,346,219.49 บาท 
2.) เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง จำนวน 238,886.10 บาท 
3.) เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1,195,812.17 บาท 
 รวมหนี้สุทธิ 3,780,917.76 บาท 
 ได้รับสุทธิ 19,082.24 บาท 

 

 เงินได้รายเดือน 48,019.20 บาท ความสามารถในการชำระหนี้  (70%) 33,613.44 บาท เงิน
คงเหลือ (30%) 14,403.76 บาท ดังนี้ 

ค่าหุ้น 1,000.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
สมาคมฌาปนกิจ 120.00 บาท 
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ชำระหนี้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบีย้เท่า) 27,100.00 บาท 
ชพค. 863.00 บาท 
ชพส. 424.00 บาท 
ภาษ ี 660.25 บาท 

รวมจ่ายต่อเดือน 30,267.25 บาท 

   มติทีป่ระชุม  อนุมัติ 
 
   2. สมาชิกข้าราชการบำนาญ หน่วยอำเภอสุไหงโก-ลก มีทุนเรือนหุ้น 644,000.00 บาท       
มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 2,122,000.00 บาท 
    

 มีความประสงค์ขอกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ชำระสถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 3,500,000.00 บาท ดังนี้ 
1.) เงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 2,122,000.00 บาท 
3.) เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1,140,577.68 บาท 
 รวมหนี้สุทธิ 3,262,577.68 บาท 

 ได้รับสุทธิ 237,422.32 บาท 
 

 เงิน ได้ ราย เดื อน  47 ,991.00 บาท ความสามารถในการชำระหนี้  (70%) 33 ,593.00 บาท           
เงินคงเหลือ (30%) 14,397.00 บาท ดังนี้ 

ค่าหุ้น 2,000.00 บาท 
เงินฝาก 500.00 บาท 
สมาคมฌาปนกิจ 170.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่า) 24,900.00 บาท 
ภาษ ี 1,590.77 บาท 

รวมจ่ายต่อเดือน 29,160.77 บาท 

   มติที่ประชุม  อนุมติั 
 
   3. สมาชิกข้าราชการบำนาญ หน่วยอำเภอบาเจาะ มีทุนเรือนหุ้น 597 ,700.00 บาท           
มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 2,533,915.00 บาท  มีหนี้เงินกูฉุ้กเฉิน 269,707.00 บาท 
 

 มีความประสงค์ขอกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ชำระสถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 3,800,000.00 บาท ดังนี้ 
1.) เงินกู้สามัญทัว่ไป จำนวน 2,533,915.00 บาท 
2.) เงินกูฉุ้กเฉิน จำนวน 269,707.00 บาท 
3.) เงินกู้ธนาคารออมสิน จำนวน 977,402.47 บาท 
 รวมหนี้สุทธิ 3,781,024.47 บาท 
 ได้รับสุทธิ 18,975.53 บาท 
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 เงินได้รายเดือน 52,974.25 บาท ความสามารถในการชำระหนี้  (70%) 37,082.00 บาท เงิน
คงเหลือ (30%) 15,894.00 บาท ดังนี้ 

ค่าหุ้น 1,100.00 บาท 
เงินฝาก 1,900.00 บาท 
สมาคมฌาปนกิจ 120.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่า) 27,100.00 บาท 
ชพค. 863.00 บาท 
ภาษี 2,089.17 บาท 

รวมจ่ายต่อเดือน 33,172.17 บาท 

   มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
   4. สมาชิกนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ หน่วยอำเภอระแงะ  มีทุนเรือนหุ้น 
616,000.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 2,523,946.00 บาท  มีหนี้เงนิกูฉุ้กเฉิน 30,000.00 บาท 
มีหนี้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง 532,663.00 บาท  
 

 มีความประสงค์ขอกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ชำระสถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 3,800,000.00 บาท ดังนี้ 
1.) เงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 2,533,915.00 บาท 
2.) เงินกูฉุ้กเฉิน จำนวน 30,000.00 บาท 
3.) เงินกูพิ้เศษเสริมสภาพคล่อง จำนวน 532,663.00   บาท 
4.) เงินกู้ธนาคารออมสิน จำนวน 669,763.85 บาท 
 รวมหนี้สุทธิ 3,766,341.85 บาท 
 ได้รับสุทธิ 33,658.15 บาท 

 

 เงินได้รายเดือน 57,940.00 บาท วิทยาฐานะ 3,500.00 บาท พสร. 1,250 บาท ความสามารถใน
การชำระหนี้ (70%) 43,883.00 บาท เงินคงเหลือ (30%) 19,857.00 บาท ดังนี้ 

ค่าหุ้น 2,000.00 บาท 
เงินฝาก 500.00 บาท 
สมาคมฌาปนกิจ 120.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่า) 27,100.00 บาท 
ชพค. 863.00 บาท 
ชพส. 424.00 บาท 
ภาษ ี 2,507.67 บาท 
สวัสดิการสพป.นธ. เขต 1 11,435.00 บาท 

รวมจ่ายต่อเดือน 44,949.67 บาท 
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   นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  ความสามารถในการชำระหนี้ 70% 43,883.00 บาท สมาชิกมี
รายจ่ายต่อเดือน 44,949.67 บาท มีส่วนเกิน 1,066.67 บาท 
   ผู้จัดการ  ตามระเบียบสหกรณ์ไม่ได้นำเงินสวัสดิการสพป.นธ. เขต 1 มาคำนวณแต่นำมา
แสดงให้คณะกรรมการได้รบัทราบ และเมื่อรวมค่าเสี่ยงภัยคำนวณแล้วไม่เกิน70% 
   มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

   5. สมาชิ กข้ าราชการครู  หน่ วยอำเภอจะแนะ  มีทุ น เรือนหุ้ น  507 ,000.00 บาท                 
มีหนี้เงินกูส้ามัญทัว่ไป 2,449,645.94 บาท  มีหนี้เงินกูพิ้เศษเสริมสภาพคล่อง 250,000.00 บาท  
 

 มีความประสงค์ขอกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ชำระสถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 3,300,000.00 บาท ดังนี้ 
1.) เงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 2,449,645.00 บาท 
2.) เงินกูพิ้เศษเสริมสภาพคล่อง จำนวน 250,000.00   บาท 
3.) เงินกูก้องทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษาที่
ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) จำนวน 15,466.89 บาท 
4.) เงินกูก้องทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) จำนวน 129,507.92 บาท 
5.) เงินกู้ธนาคารออมสิน จำนวน 393,392.54 บาท 
 รวมหนี้สุทธิ 3,238,012.35 บาท 

 ได้รับสุทธิ 61,987.65 บาท 
 

 เงินได้รายเดือน 34,030.00 บาท วิทยาฐานะ 3,500.00 บาท ความสามารถในการชำระหนี้ (70%) 
26,271.00 บาท เงินคงเหลือ (30%) 12,309.00 บาท ดังนี้ 

ค่าหุ้น 700.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
สมาคมฌาปนกิจ 170.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่า) 23,500.00 บาท 
กบข. 1,020.90 บาท 
ภาษ ี 533.79 บาท 

รวมจ่ายต่อเดือน 26,024.69 บาท 

   มติที่ประชุม  อนุมัติ 
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   6. สมาชิกข้าราชการครู สังกัดจังหวัด มีทุนเรือนหุ้น 1 ,142,700.00 บาท มีหนี้ เงินกู้        
สามัญทั่วไป 2,006,500.00 บาท  มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 145,775.28  บาท  
 

 มีความประสงค์ขอกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ชำระสถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 3,420,000.00 บาท ดังนี้ 
1.) เงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 2,006,500.00 บาท 
2.) เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 145,775.28   บาท 
3.) เงินกู้ธนาคารออมสิน จำนวน 1,267,056.17 บาท 
 รวมหนี้สุทธิ 3,419,331.45 บาท 

 ได้รับสุทธิ 668.55 บาท 
 

 เงินได้รายเดือน 54,240.00 บาท วิทยาฐานะ 3,500.00 บาท พสร. 840.00 บาท ความสามารถใน
การชำระหนี้ (70%) 41,006.00 บาท เงินคงเหลือ (30%) 17,574.00 บาท ดังนี้ 

ค่าหุ้น 2,000.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
สมาคมฌาปนกิจ 170.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่า) 24,400.00 บาท 
กบข. 863.00 บาท 
ชพส. 424.00 บาท 
ภาษ ี 1,000.00 บาท 

รวมจ่ายต่อเดือน 28,957.00 บาท 

   มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 5.13   เรื่องสมาชกิขอเขา้ร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ 
  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิกยื่นความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1 ราย ดัง
รายละเอียดแนบ 
  1. สมาชิกข้าราชการบำนาญ หน่วยอำเภอบาเจาะ เนื่องจาก เป็นผู้ที่มีเงินได้รายเดือนหลังหัก
รายจ่ายอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดและเงินที่ต้องส่งต่อสหกรณ์ ณ ที่จ่ายแล้วคงเหลือไม่ถึงร้อย
ละ 30 ของเงินได้รายเดือน  
  มีทุนเรอืนหุ้น  425,700.00 บาท  มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป  983,267.11 บาท   
  มีความความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน  977,000.00  บาท 
  ความสามารถในการชำระหนี้(70%)  7,000.00 บาท  เงินคงเหลือ(30%)  3,000.00  บาท 
  มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายเดือน ดังนี้ 

เงินได้รายเดือน 10,000.00 บาท 
ค่าหุ้นรายเดือน 200.00 บาท 
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เงินฝาก 100.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 120.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญ (ต้น+ดอกเบีย้เท่า)          6,300.00 บาท 

เงนิเดอืนคงเหลือสุทธิ          3,280.00 บาท 
 มติที่ประชุม  อนุมัติ 

 
 5.14  เรื่องสมาชิกขอผ่อนผันการชำระหนี้ 
    ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิกขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ จำนวน 1 ราย ดังต่อไปนี้ 
   1. สมาชิกสมาชิกสังกัดหน่วยสุคิริน ขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2566 เป็นเวลา 3 เดอืน เนื่องจากลาออกจากราชการ มีทุนเรือนหุ้น 359,900.00 บาท  
   มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,487,545.15 บาท  
   มีหนี้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง 29,312.73 บาท โดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน 
  มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
 
 5.15  เรื่องการพิจารณาหมายเรียกพยานเอกสาร 
  ด้วยเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้รับหนังสือ
หมายเรียกพยาน จากสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้เสียหาย 
มาร้องทุกข์กับพนักงานสอสวนว่าได้ถูกผู้กู้ปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้เสียหาย เป็นผู้ค้ำประกันในการกู้เงินกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส  
  พนักงานสอบสวนมีความจำเป็นที่จะต้องขอข้อมูลเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐาน ประกอบ
สำนวนการสอบสวน จึงอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 มาตรา 52 
วรรคหนึ่ง , 132(3) จึงขอความร่วมมือจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  1. หนังสือคำขอกู้สามัญท่ัวไป (ต้นฉบับ) ของผู้กู ้ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2565 
  2. หนังสือกู้เงินสำหรับกู้สามัญทัว่ไป (ต้นฉบับ) เลขที ่1593/2564 ของของผู้กู ้
  3. หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ท่ัวไป (ต้นฉบับ) เลขที ่1593/2564 ของผู้เสียหาย 
  สถานีตำรวจภูธรเมอืงนราธิวาสจึงเรียนมา เพ่ือขอเอกสารต้นฉบับ ไปทำการตรวจสอบลายมือ
ชื่อพิสูจน์หาน้ำหนักลายเส้น จึงขอให้ท่านดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวมายัง สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส  
เพ่ือส่งตรวจพิสูจน์ต่อไป  
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้ส่งหนังสือไปยังสถานี
ตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส เรื่องแจ้งความคืบหน้าหมายเรียกพยานเอกสาร โดยมีเนื้อความว่า ต้องนำเสนอ    
ขออนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และจะนำส่งเอกสารให้สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส โดยเร็ว
ที่สุด 
  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  เป็นเรื่องของขั้นตอนในการจัดทำเอกสารซึ่งไม่ควรจะมีปัญหาเกิดขึ้น 
ในการทำสัญญา หากมีการทำสัญญาต่อหน้าเจ้าที่ในทุกๆสัญญา ทุกๆคำขอ และทุกๆเอกสารและมีพยาน
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ยืนยันว่าการจัดทำเอกสารนั้นกระทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่และลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าที่ปัญหาอาจจะไม่เกิดขึ้น 
แต่ปัญหาเกิดจากการกระทำทีไ่ว้เนื้อเชื่อใจในการจัดทำสัญญาค้ำประกัน เมื่อเกิดเรื่องขึ้นหากมีการขอหลักฐาน
จากผู้ค้ำประกันให้ลงลายมือชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และมีการเซ็นเอกสารที่เหมือนกับ
เอกสารตัวอย่างลายมือชื่อนั้น เมื่อมีการนำมาลงในสัญญาจะกลายเป็นการปลอมลายมือชื่อในสัญญาค้ำประกัน 
ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสารที่มีการปลอมลายมือชื่อเกิดขั้นในสัญญานั้นไม่สามารถใช้ได้และตกเป็นโมฆะ เมื่อตก
เป็นโมฆะผู้เสียหายต้องแจ้งความร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนมีอำนาจออกหมายเรียกเอกสารจากสหกรณ์ได้  
ซ่ึงพนักงานสอบสวนทำตามอำนาจหน้าที่ ในการดำเนินคดีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารหรือใช้เอกสาร
ปลอมพนักงานสอบสวนมีความจำเป็นต้องขอต้นฉบับเอกสารที่สหกรณ์เก็บรักษาไว้ เมื่อผ่านมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการอนุมัติให้นำเอกสารต้นฉบับส่งไปยังเจ้าพนักงานสอบสวน สหกรณ์ควรทำหนังสือนำส่งต้นฉบับ
ให้เจ้าพนักงานสอบสวนเซ็นรับว่าได้รับเอกสารต้นฉบับจากสหกรณ์แล้ว เพ่ือเป็นหลักฐานป้องกันเอกสารสูญ
หาย ต้นฉบับเอกสารใช้เพ่ือพิสูจน์ตรวจลายมือชื่อที่ผู้เสียหายได้ให้ไว้ พนักงานตำรวจต้องเทียบกับต้นฉบับ
เอกสารสัญญาค้ำประกัน เจ้าพนักงานพิสูจน์หลักฐานจะทำความเห็นว่าเป็นลายมือชื่อที่ เหมือนกัน หรือ
คล้ายกัน หรือต่างกัน หรือไม่น่าเชื่อเป็นลายมือชี่อปลอมหรือไม่และจะออกเป็นผลการตรวจพิสูจน์จาก
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานเพ่ือนำความเห็นนั้นไปใช้ในการเสนอในชั้นศาลเพ่ือดำเนินคดีอาญากับผู้ที่ดำเนินการ
ลงลายมือชื่อปลอมต่อไป เพราะฉะนั้นสหกรณ์ดำเนินการตามขั้นตอนและทำหนังสือแจ้งพร้อมทั้งอ้างมติที่
ประชุมรับทราบและอนุมัติให้มีการนำต้นฉบับเอกสารไปใช้ได้ หากได้ความเป็นเอกสารปลอมเป็นอันใช้ไม่ได้ 
หลักการสหกรณ์ปฏิบัติถูกต้องแล้วที่ให้มูหัมหมัดอามิน  สาลาจะ ออกจากการเป็นสมาชิกเพราะเรื่องเซ็น
สัญญายังส่อถึงความไม่สุจริต และเมื่อผู้ค้ำประกันไม่มีเจตนาที่จะลงลายมือชื่อในสัญญาค้ำประกันเพ่ือผูกพัน
ตามสัญญาค้ำประกันเพ่ือชำระหนี้แทนลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้สหกรณ์เกิดความ
เสียหายได้ 
  ประธาน  การยื่นกู้เงินสหกรณ์จะให้ผู้กู้นำบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกันมาแสดง และเรื่อง
การเซ็นต่อหน้านั้นแนวปฏิบัติบางครั้งไม่ได้เซ็นต่อหน้า เมื่อผู้กู้ผิดนัดครั้งที่ 1 เจ้าหน้าที่จะทำหนังสือแจ้งผู้กู้
และผู้ค้ำประกัน ท้ายที่สุดเรียกผู้ค้ำประกันเพ่ือหาแนวทางการชำระหนี้ที่เหลือ  
  ผู้จัดการ เมื่อครั้งที่ได้เชิญผู้ค้ำประกันทุกรายมาปรึกษาหาแนวทาง ผู้ค้ำประกันรายนี้ได้ให้
บุตรมาแทนเพราะเจ้าตัวไม่สามารถมาไดแ้ละแจ้งว่าผู้กู้ได้มาขอบัตรประชาชนตัวจริงเพ่ือนำไปค้ำประกันเงินกู ้
  ประธาน  จากท่ีผู้จัดการชี้แจงแสดงว่าผู้ค้ำประกันให้ความยินยอม เพราะเขาจะต้องรับทราบ
ว่าการนำบัตรประชาชนของตนเองไปทำเรื่องอะไร จึงมีความคิดเห็นว่าอาจะเป็นการหนีความรับผิดชอบส่วนนี้ 
  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  เมือ่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้จึงต้ังสมมติฐานขึ้นมา 1. เหตุใดถึงมอบสำเนา
บัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านและลงมือชื่อสำเนาถูกต้อง และได้มีการขีดคร่อมใช้สำหรับนำไปทำ
สัญญาค้ำประกันเท่านั้นมีการระบุเช่นนี้หรือไม ่
  ผู้จัดการ  ไม่ได้ระบุ เนื่องจากวันแรกที่สมาชิกยื่นกู้จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงให้ผู้ค้ำ
ประกันเพ่ือยืนยันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ว่าผู้ค้ำประกันยินยอมค้ำประกัน แต่ถ้าสมาชิกท่านใดที่ไม่มีบัตรตัวจริงมา
ยื่นยันที่ประชุมมีมติว่าจะต้องให้กรรมการหน่วยรับรองเซ็นพยานเป็นคนแรก แต่รายนี้ได้นำบัตรประชาชนตัว
จริงมาแสดงการยืนยัน 
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  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  ถ้าหากไม่มีการระบุในสัญญา เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่ผู้ค้ำ
ประกันไม่ทราบวัตถุประสงค์เพ่ือการใดจึงไม่ได้ระบุ หรือไม่ทราบว่าควรขีดคร่อมไว้ว่าเอกสารไปใช้เพ่ือการใด 
และตั้งสมมติฐานต่อไปว่าอาจจะเกิดจากการถูกหลอก เช่น นำไปใช้การใดการหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องของการค้ำ
ประกันก็เป็นไปได้ หรือผู้ค้ำประกันถูกหลอกให้มอบเอกสารหรือไม่ เพ่ือให้ได้นำมาเอกสารนั้นที่มีลายมือชื่อ
ปลอมในสัญญาค้ำประกันเป็นไปได้เช่นกัน และขอฝากเรื่องการทำสัญญาจะต้องมีความรัดกุมเพราะเมื่อมีหนี้
ค่อนข้างมากความผูกพันในสัญญาค้ำประกันถ้าหากมีการลงลายมือชื่อปลอมส่งผลให้สหกรณ์เสียหาย เมื่อเกิด
เรื่องเช่นนี้ผู้ค้ำประกันเองยอมที่จะทำสัญญาค้ำประกันเซ็นใหม่ให้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ยินยอมหากเป็นลักษณะ
เช่นนี้หมายความว่าไม่มีเจตนาค้ำประกัน หรือหากผู้ค้ำประกันรับทราบว่านำไปทำสัญญาค้ำประกันเป็นการ
ยินยอมโดยปริยายลักษณะเช่นนี้ เป็นไปได้ว่าจะปฏิเสธภายหลังเพ่ือที่จะไมย่ินยอมผูกพันตามสัญญาค้ำประกัน
ว่าเป็นลายเซ็นปลอม เป็นไปได้เช่นกัน จึงต้องมีการพิสูจน์หลักฐานเอกสารปลอมแปลงหรือไม่ 
  ประธาน  จากทีผู่้จัดการได้ชี้แจงที่สหกรณ์ได้เชิญผู้ค้ำประกันเพ่ือหาแนวทาง ผู้ค้ำประกันราย
นี้จะให้บุตรมาแทนเสมอ จึงตั้งสมมติฐานว่าผู้ค้ำประกนัรายนี้รับรู้ทุกครั้งถ้าหากผู้ค้ำประกันไม่รับรู้จะส่งบุตรมา
เพราะเหตุใด จึงคิดว่าผู้ค้ำประกันรายนี้คิดจะหนีการผูกพันภาระค้ำประกัน แต่เมื่อสถานีตำรวจภูธรเมือง
นราธิวาสขอเอกสารพยานหลักฐานจึงขอมติจากที่ประชุมให้ส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริงไปยังสถานีตำรวจเพ่ือ
พิสูจน์ลายเซ็น และให้ดำเนินการตามนี้ 
  ที่ปรึกษาทางหฎหมาย  ขอชี้แจงว่าจะเกิดความเสี่ยงเรื่องการปลอมลายมื่อชื่อ ถ้าหากรับรู้
การกระทำของลูกหนี้ เช่น รับทราบว่ามีการนำเอกสารไปใช้ หรือมีการมอบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและ
ยินยอมให้ลูกหนี้เซ็นเอกสาร ลักษณะเช่นนี้เป็นการร่วมกันปลอมแปลงเอกสารโดยผู้ค้ำประกันกลายเป็นผู้
ร่วมกันทำความผิดดด้วยและเมื่อเกิดเหตุการณ์เซ็นเอกสารปลอม สหกรณ์เป็นผู้เสียหายสามารถแจ้งดำเนินคดี
เอากบัทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันในฐานะร่วมกันปลอมแปลงเอกสารทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายได ้
  นายบัณฑิต  สาและ  มีความคิดเห็นส่วนตัว คิดว่าเป็นการค้ำประกันโดยปกติแต่เมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่ผู้กู้ไม่รับชำระหนี้จึงมีความคิดที่จะหนีความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่การค้ำประกันสหกรณ์จะเป็นการ
ค้ำต่อกันซึ่งกันและกัน และผู้ค้ำประกันรายนี้รับรู้ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านปรึกษาทางกฎหมายได้
ชี้แจงสหกรณ์อาจจะเป็นคู่ความกับคนค้ำประกันจนถึงท่ีสุด 
  นายไสว  ชินพงษ์  ทางสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามระเบียบ และผู้ค้ำประกันสามารถฟ้องร้องจาก
ผู้กู้ได้ เมื่อวันที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่มีการกล่าวถึงเรื่องการปลอมแปลงเอกสาร กล่าวเฉพาะเรื่องที่
สหกรณ์ไม่ช่วยเหลือ 
  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  ดูจากพฤติการณ์ผู้ค้ำประกันรายนี้รับทราบแน่นอน เพราะฉะนั้นเมื่อ
ส่งเอกสารแก่พนักงานสอบสวนจำเป็นต้องอ้างผู้จัดการเป็นพยานด้วย และหลังจากที่เกิดเรื่องหรือระหว่าง
ขั้นตอนเซ็นสัญญาต้องยืนยันกับพนักงานสอบสวนว่าผู้ค้ำประกันรับทราบแน่นนอนว่าถูกนำเอกสารไปทำเรื่อง
อะไรด้วยวุฒิภาวะของผู้ค้ำประกัน มอบสำเนาหลักฐานบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อให้คนอ่ืนไปใช้โดยไม่ได้
ขีดคร่อมว่านำไปใช้เพ่ือการใด และไม่รู้ว่านำไปทำเรื่องอะไรยังให้เอกสารเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
และพฤติกรรมหลังจากนั้นเป็นการรับรู้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นเข้าข่ายร่วมกันปลอมแปลงเอกสารโดยผู้ กู้
เป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนโดยรู้กันการกระทำและกันระหว่างผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ดังนั้นแจ้งแก่พนักงานสอบสวน
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อาจจะดำเนินคดี ถ้าสหกรณ์ยืนยันจะดำเนินคดีอาญาเอากับผู้กูแ้ละผู้ค้ำประกัน เป็นคดีอาญาฐานข้อหาปลอม
แปลงเอกสารสัญญาค้ำประกันและใช้เอกสารปลอมทำให้สหกรณ์ตกเป็นผู้เสียหาย 
   ผู้จัดการ  เมื่อวันทีไ่ด้เชิญผู้ค้ำประกันมาหาแนวทาง บุตรของผู้ค้ำประกันรายนี้ได้ติดต่อพ่ีสาว 
พ่ีสาวได้แจ้งว่ามารดาซ่ึงเป็นผู้ค้ำประกันรายนี้นอนติดเตียง และผู้กู้ได้ไปขอบัตรประชาชนเพ่ือให้เป็นผู้ค้ำ
ประกันและได้สงสัยว่าตอนเซ็นสัญญาค้ำประกันไม่มีเอกสารให้เซ็น แต่บัตรประชาชนตัวจริงได้ให้มาครบถ้วน 
  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  ถ้าหากสุจริตจริงและรับรู้ว่าไม่ได้เซ็น อาจจะขอเซ็นใหม่เพ่ือความ
ถูกต้องได้ถ้ามีเจตนาผูกพันตามสัญญาค้ำประกัน แต่การที่ผู้ค้ำประกันไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวนนั้นหมายถึง
ไมเ่จตนาจะผูกพัน 
  ประธาน  จึงขอมติอนุมัติจากคณะกรรมการนำเอกสารส่งไปยังสถานีตำรวจ ผลการ
ดำเนนิงานจะเป็นอย่างไรหาแนวทางกันอีกครั้ง 
  นายไสว  ชินพงษ์  เรื่องการนำส่งเอกสารไปยังสถานีตำรวจให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์นำส่งด้วย
ตนเองและให้มีการลงลายมือชื่อรับเอกสารและในหนังสือฉบับนั้นต้องมีข้อความให้ส่งกลับเมื่อเสร็จสิ้นโดยเร็ว
ทีสุ่ด  
  ประธาน ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามที่นายไสว  ชินพงษ์ นำเสนอให้เจ้าหน้าที่นำส่งเอกสารด้วย
ตนเองพร้อมลงลายมือชื่อให้ชัดเจน 
  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  เห็นด้วย ขั้นตอนการสอบสวนเมื่อมีการนำส่งตรวจเสร็จสิ้นเอกสารจะ
ส่งกลับมาให้เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวน ดังนั้นพนักงานสอบสวนจำเป็นต้องส่งคืนให้แก่สหกรณ์ก่อน หากมี
ความจำเป็นที่ต้องใช้ต้นฉบับเอกสารนั้นในขั้นตอนของชั้นศาลจำเป็นต้องใช้ในการพิจารณา ทางพนักงาน
อัยการจะส่งหมายเรียกอีกครั้งซึ่งเป็นหมายเรียกเอกสารจากชั้นศาลในขั้นตอนการสืบความในชั้นศาล         
ถึงอย่างไรจำเป็นต้องนำต้นฉบับกลับคืนสหกรณ์เสียก่อน เพราะอาจจะเกิดการสูญหายได้  
  นายบัณฑิต  สาและ  ไม่ทราบว่าปัจจุบันสหกรณ์หักเงินจากผู้ค้ำประกันอยู่หรือไม ่
  ผู้จัดการ  หักชำระหนี้จากผู้ค้ำประกันได้ตามปกติ 
  มติที่ประชุม  อนุมัติและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำส่งเอกสารด้วยตนเองพร้อมให้
พนักงานสอบสวนลงลายมือชื่อในหนังสือและส่งคืนเอกสารต้นฉบับเมื่อเสร็จสิ้นให้สหกรณ์โดยเร็วที่สุด 
 
 5.16  เรื่องสมาชิกประสบภัยร้ายแรง 
 คณะกรรมการอำนวยการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 กำหนดเกณฑ์ความช่วยเหลือ ดังนี้ 
 (1) ความเสียหายไมเ่กิน 40,000 บาท   ให้ความช่วยเหลือ 2,000 บาท 
 (2) ความเสียหายเกินกว่า 40,000–60,000 บาท ให้ความช่วยเหลือ 3,000 บาท 
 (3) ความเสียหายเกินกว่า 60,000 บาท ขึ้นไป ให้ความช่วยเหลือ 4,000 บาท 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิกประสบภัยร้ายแรง จำนวน 5 ราย ดังตอ่ไปนี้ 
 1. สมาชิกหน่วยอำเภอตากใบ ประสบเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เป็นเหตุให้
ทรัพย์สิน และอาคารบ้านเรือนเสียหาย 40,950.00 บาท  
 มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความช่วยเหลือ 3,000.00 บาท  
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  2. สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงโก-ลก ประสบเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เป็นเหตุ
ให้ทรัพย์สิน และอาคารบ้านเรอืนเสียหาย 82,870.00 บาท  
 มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความช่วยเหลือ 4,000.00 บาท  
 
 3. สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงโก-ลก ประสบเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เป็นเหตุ
ให้ทรัพย์สิน และอาคารบ้านเรือนเสียหาย 84,450.00 บาท 
 มติที่ประชุม  อนุมัตใิห้ความช่วยเหลือ 4,000.00 บาท  

 
 4. สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงปาดี ประสบเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2565 เป็น
เหตุให้ทรัพย์สิน และอาคารบ้านเรือนเสียหาย 117,000.00 บาท  
 มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความช่วยเหลือ 4,000.00 บาท  

 
 5. สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงปาดี ประสบเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2565 เป็น
เหตุให้ทรัพย์สิน และอาคารบ้านเรอืนเสียหาย 81,000.00 บาท              
 มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความช่วยเหลือ 4,000.00 บาท  
 
 5.17  เรื่องการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนราธิวาส  
 ตามมติที่ประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 
2566 (ครัง้ที่ 16) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ได้กำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ 
   1. กิจกรรมถวายสักการะและสดุดี พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่ง
การสหกรณ์ไทย” 
   2. กิจกรรมทางศาสนา 
   3. กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 
   4. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
    4.1 กิจกรรมบริจาคโลหิต 
    4.2 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
  5. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ 
    ดังนั้น เพ่ือให้การจัดงานและกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอ
ความร่วมมือจากสหกรณ์ดำเนินการ ดังนี้ 
    1. คัดเลือกสมาชิกหรือบุตรหลานสมาชิกของสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต ณ 
หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส (กองร้อยอส.อ.เมืองนราธิวาส) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. (จำนวน 10 คน) การแต่งกาย สวมเสื้อสี
เหลือง 
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    2. คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมถวายสักการะและสดุดีพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยา
งกรณ์ “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัด
นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 
น. (จำนวน 20 คน) การแต่งกาย สวมเสื้อสีเหลือง ใส่กางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่า สวมรองเท้าหุ้มส้น  
ห้ามใส่รองเท้าแตะ 
    3. คัดเลือกสมาชิกตามความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ณ สวนนรา
เปี่ยมสุข ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ประธานสีเหลือง 
    4. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 มีกิจกรรมงานเลี้ยงสร้างสรรค์ ณ โรงแรมตันหยง ตั้งแต่
เวลา 18.00 – 22.00 น. ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท/โต๊ะ (8 ท่าน) หรือ 450 บาท/ท่าน 
    5. ขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุน จำนวน 10,000.00 บาท  
   ประธาน  ในปีถัดไป ทางสหกรณ์จำเป็นต้องให้ความอนุเคราะห์ตามระเบียบ 
 มติทีป่ระชุม  อนุมัติ 
 
 5.18  เรื่องพิจารณาโครงการ/แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 
 ตามที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 นั้น ดังนั้น 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทีป่ระชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2566 จึงพจิารณาปฏิทินดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ดังนี้ 
 1.  โครงการสื่อสาร สัมพันธ์ งบประมาณ 250,000.00 บาท  ดำเนินการตั้งแต่เดือน
มกราคม – ธันวาคม 2566 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 

2 

 

 

 

 

 

3 

4 

จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ 

ดำเนินการ  

- จัดทำสหกรณ์สาร ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ และ

สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

- เผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ พัฒนาระบบ

เครือข่าย เว็บไซต์ 

- ส่งขา่วสาร SMS/Line/FB 

ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ม.ค. 66 

ม.ค. – ธ.ค. 66 

 

 

 

 

 

ต.ค. – ธ.ค. 66 

ธ.ค. 66 

 

70,000.00 

 

 

 

 

 

170,000.00 

10,000.00 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

คณะกรรมการศึกษาฯ 

และฝ่ายสำนักงาน 

 

 

 

 

คณะกรรมการศึกษาฯ 

คณะกรรมการศึกษาฯ 
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 2. โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ พัฒนาความรู้แก่สมาชิก งบประมาณ (งบดำเนินงาน 
570,700 บาท) 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

จัดทำหลักสูตรการให้ความรู้แก่สมาชิกเข้าใหม่  

และแบบประเมินการให้ความรู ้

ทำหนังสือแจ้งให้สมาชิกเข้ารับการอบรมออนไลน์ 

ม.ค. – ธ.ค. 66 

 

ม.ค. – ธ.ค. 66 

10,000.00 ฝ่ายจัดการ 

 

2 จดักิจกรรมสหกรณ์พบข้าราชการบำนาญ 

- จัดทำโปรแกรม/สำรวจผู้เข้าร่วม 

- ดำเนินการกิจกรรมสหกรณ์พบข้าราชการบำนาญ 

ม.ค. – ธ.ค. 66 

มี.ค. 66 

มิ.ย. 66 

560,700.00 ฝ่ายสำนักงาน 

 
  3. โครงการพัฒนาบุคลากร และผู้แทนสมาชิก  ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม – 
ธันวาคม 2566 งบประมาณ  (งบดำเนินงาน 2,189,400 บาท) 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 

2 

3 

จัดประชุมผู้แทนสมาชิก จำนวน 6 ครั้ง 

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 

จัดอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน 

ม.ค. – ธ.ค. 66 

ม.ค. – ธ.ค. 66 

ม.ค. – ธ.ค. 66 

1,513,400.00 

127,200.00 

548,800.00 

กรรมการดำเนินการ 

กรรมการดำเนินการ    

กรรมการดำเนินการ    

4 ประเมินผลการดำเนินงาน ม.ค. – ธ.ค. 66  กรรมการดำเนินการ 

5 รายงานผลการดำเนินงาน ม.ค. – ธ.ค. 66  กรรมการดำเนินการ 

 
  4. โค รงการ เสริมสร้ างและพั ฒ นาศั กยภ าพของบุ คลากร งบประมาณ                       
(ทุนสาธารณประโยชน์ 355,800 บาท) 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

2 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

จัดอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์ 

ม.ค. -  ธ.ค. 66 

 

ม.ค. -  ธ.ค. 66 

 

190,000.00 

 

110,000.00 

คณ ะกรรม การ

ดำเนินการ 

ฝ่ายจัดการ 

 

 

 

- จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนา 

- สรุปผล 

 
 

 

 

3 จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรที่ปฏิบั ติหน้ าที่ ตาม ม.ค. – ธ.ค. 66 42,300.00  
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กฎหมาย ปปง. 

4 ประกาศเกียรติคุณสมาชิก และเชิดชูเกียรติบุคลากร

ในองค์กร 

- พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 

ที่ ป ร ะ ชุ ม ให ญ่

สามัญ ประจำปี  

2566 

13,500.00  

 
  5. โครงการระดมทุน ส่งเสริมการออม     

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

 

2 

 

3 

ระดมทุนเรือนหุ้น 

- ปรับอัตราเงินค่าหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

ระดมเงินฝาก 

- รณรงค์ให้สมาชิกฝากเงินรับสมัครสมาชิก

สมทบ 

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

ม.ค. – ธ.ค. 66 

เม.ย. - ต.ค. 66 

 

ม.ค. – ธ.ค. 66 

 

ม.ค. 66 เป็นต้น

ไป 

 ฝ่ายสินเชื่อ และฝ่าย

การเงิน 

 

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี 

และฝ่ายสินเชื่อ 

ฝ่ ายสำนั กงาน  และ

บัญชี 

 
           6. โครงการส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว  งบประมาณ  (ทุน
สวัสดิการสมาชิก 12,160,000.00 บาท และทุนสาธารณประโยชน์ 60 ,000.00 บาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 
12,220,000.00 บาท 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
สมาชิกและคู่สมรส 
  

ม.ค. – ธ.ค. 66 1,600,000.00 นายอุรคินทร์  ทองใส 

นางสาวนูรฟิรดา ดือเระ 

นางฐมิตฐ์ญดา สง่าธนานันท์ 

นางสาวกฤติมา ไชยสุวรรณ 

2 จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกอายุ

ครบ 60 ปี 

- จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่มี

สิทธิ์รับเงิน 

ต.ค. 66 เป็นต้นไป 

 

3,000,000.00 นายอุรคินทร์ ทองใส 

นางสาวนูรฟิรดา ดือเระ 

นางสาวกฤติมา ไชยสุวรรณ 
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ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

3 

 

 

 

จัดสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส  

- จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่มี

สิทธิ์รับเงิน (สมาชิกอาวุโสและ

เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อย

กว่ า  20 ปี  นั บ ถึ งสิ้ น ปี  2566) 

จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก 

เม.ย. – ธ.ค. 66 

 

 

 

300,000.00 

 

นายอุรคินทร์  ทองใส 

นางสาวนูรฟิรดา ดือเระ 

นางฐมิตฐ์ญดา สง่าธนานันท์ 

นางสาวกฤติมา ไชยสุวรรณ 

นายอุรคินทร์  ทองใส 

4 จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่

กรรม 

ม.ค. – ธ.ค. 66 

 

6,750,000.00 นางสาวนูรฟิรดา ดือเระ 

นางฐมิตฐ์ญดา สง่าธนานันท์ 

นางสาวกฤติมา ไชยสุวรรณ 

5 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

ประจำปี 2566 

- พิจารณากำหนดเกณฑ์พิจารณา 

- ประชาสัมพันธ์  

- รับสมัคร 

- พิจารณาตัดสินตามเกณฑ์ 

ก.ค. 66 – ม.ค. 67 

 

 

 

ก.ค. 66 

ส.ค. – ต.ค. 66 

490,000.00 

 

 

 

นายอุรคินทร์  ทองใส 

นางสาวฟาตอนะห์ สนิกอเด็ง 

นายอุรคินทร์  ทองใส 

นางสาววรัชยา สายชนะพันธ์ 

 

 - ประกาศผลการตัดสิน 

- มอบทุนการศึกษาบุตร 

ธ.ค. 66 

ม.ค. 67 

 
 

6 จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบ

ภัยร้ายแรง 

 

ม.ค. – ธ.ค. 66 60,000.00 นายอุรคินทร์  ทองใส 

นางสาวนูรฟิรดา ดือเระ 

นางฐมิตฐ์ญดา สง่าธนานันท์ 

นางสาวกฤติมา ไชยสุวรรณ 

7 จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบ

เหตุจากความไม่สงบในพื้นท่ี 

ม.ค. – ธ.ค. 66 5,000.00 นายอุรคินทร์  ทองใส 

นางสาวนูรฟิรดา ดือเระ 

8 จัดทำประกันชีวิตกลุ่ม 

- ประกาศสอบราคาซื้อกรมธรรม์ 

- พิจารณาผลสอบราคา 

- ประกาศผลการสอบราคาซื้อ 

และเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิต 

 – คุ้มครองตั้งแต่ 29 เม.ย. 2565 

– 28 เม.ย. 2566 

 

ก.พ. – มี.ค. 66 

มี.ค. 66 

เม.ย – ก.ค. 66 

 

 

 

คณ ะกรรมการดำเนินการ 

และคณะกรรมการจัดซื้อ 
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ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

9 จัดทำประกันสินเชื่อ 

- ประกาศสอบราคาซื้อกรมธรรม์ 

- พิจารณาผลสอบราคา 

- ประกาศผลการสอบราคาซื้อ 

- คุ้มครองตั้งแต่ 1 ก.พ. 2566  – 

31 ม.ค. 2567 

 

ต.ค. 66 

 

 

 

คณะกรรมการดำเนินการ 

และคณะกรรมการจัดซื้อ 

10 จัดเงินสวัสดิการสมาชิกสมทบ 

- ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ 

- จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

ศพสมาชิกสมทบ 

 

ก.พ. 66 

มี.ค. 66 เป็นต้นไป 

 

 

5,000.00 

  

นายอุรคินทร์  ทองใส 

นางสาววรัชยา สายชนะพันธ์ 

นางฐมิตฐ์ญดา สง่าธนานันท์ 

นางสาวนูรฟิรดา ดือเระ 

11 จัดสวัสดิการสมาชิกเพ่ือการมงคล

สมรส 

- ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ 

- จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเพ่ือ 

การสมรสรายละไม่เกิน 1,000 

บาท 

 

 

ก.พ. 66 

มี.ค. 66 เป็นต้นไป 

10,000.00 นายอุรคินทร์  ทองใส 

นางณิชาดา ทิพย์เทพ 

นางสาวนูรฟิรดา ดือเระ 

นางฐมิตฐ์ญดา สง่าธนานันท์ 

นางสาวกฤติมา ไชยสุวรรณ 

 
   7. โครงการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของสหกรณ์  งบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 
20,000.00 บาท 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมา

ณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ขออนุมัติจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ

บุคลากรของสหกรณ์ 

ก.พ. 66 20,000.00 นางณิชาดา ทิพย์เทพ 

นางสาวนูรฟิรดา ดือเระ 

นางฐมิตฐ์ญดา สง่าธนานันท์ 

นางสาวกฤติมา ไชยสุวรรณ 

2 กำหนดระเบียบว่าด้วยกองทุน

สวัสดิการบุคลากรของสหกรณ์ 

มี.ค. 66  คณะกรรมการดำเนินการ 

3 

 

จัดสวัสดิการตามระเบียบว่าด้วย

กองทุนสวัสดิการบุคลากร 

มี.ค. – ธ.ค. 66 
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   8. โครงการงานบริหารงานทั่วไป (งานประจำ) งบประมาณ 14,467,230.00 บาท 

  

ที ่
กิจกรรม 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 

2 

3 

4 

จัดทำแผนการจัดซื้อ – จัดจ้าง           

ดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

ดำเนินการโครงการต่างๆ 

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

ก.พ. – มี.ค 66 

ก.พ. – ธ.ค. 66 

ม.ค. – ธ.ค. 66 

ม.ค. – ธ.ค. 66 

 ฝ่ายสำนักงาน 

ฝ่ายสำนักงาน 

ฝ่ายสำนักงาน 

ฝ่ายสำนักงาน 

5 

 

6 

7 

เตรียมการประชุมใหญ่สามัญ 

ประจำปี  

ติดตาม และประเมินผล 

สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 

สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ย. - ธ.ค. 66 

 

ก.ค. - ธ.ค. 66 

ธ.ค. 66 

 ฝ่ายสำนักงาน 

 

คณะกรรมกา

ดำเนินการ 

คณะกรรมกา

ดำเนินการ 

 
   9. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) เป็นเงิน 
266,500 บาท 

 มติทีป่ระชุม  อนุมัติ 

 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

2 

 

 

3 

ประสานงานกับ สอ.มอ. เพ่ือปรับปรุง 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์ 

ประสานงานกับ สอ.มอ. เพ่ือพัฒนา

ระบบฐานข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของ

สมาชิกสหกรณ ์

ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลสารสนเทศ และการป้องกัน

ระหว่างการใช้งาน 

ม.ค. -  ธ.ค. 66 

 

ม.ค. -  ธ.ค. 66 

 

 

ม.ค. -  ธ.ค. 66 

30,000.00 

 

46,500.00 

 

 

190,000.00 

- คณะกรรมการดำเนินการ 

- ฝ่ายจัดการ 

 

 

 

- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 
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 5.19  เรื่องขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนิติบุคคล Corporate I cash 
 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้ใช้บริการการทำธุรกรรมกับธนาคารกรุงเทพ 
จำกัด สาขานราธิวาส บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 338-3-00632-1 นั้น 
 ในการนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เสนอบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์Corporate I cash 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. Payment 
- จ่ายเงินเดือนพนักงาน/ประกันสังคม 
- โอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัท 
- โอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัทในกลุ่ม 
- จ่ายเงินคู่ค้าที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ 
- จา่ยเงินคู่ค้าที่มีบัญชีกับต่างธนาคาร 
- จ่ายเงินคูค่้าท่ีมีบัญชีในต่างประเทศ 
- พิมพ์เช็ค/จ่ายเช็คให้ผู้รับผลประโยชน์ 
- จ่ายภาษสีรรพากร 
- จ่ายภาษีศุลกากร 

2. Collection 
- หักบัญชีผู้ชำระบัญชีของบริษัท 
- รับชำระค่าสินค้า/บริการผ่านช่องทางธนาคาร 
- รับฝากเช็คล่วงหน้าเพ่ือฝากเรียกเก็บ 
- รับฝากเงินสด/เช็คในต่างจังหวัด 
- รับชำระเงินระบบดีลเลอร์ผ่านหน้าเว็บไซต์ 
- รับเงินสดเข้าบัญชี 

3. Electronic Information 
- ข้อมูลรายการเคลื่อนไหวของบัญชี 
- ข้อมูลรายการเคลื่อนไวของบัญชีแบบ Text file 

4. Liquidity Management   
- จัดการเงินโอนจากบัญชีย่อยมาเข้าบัญชีหลักของบริษัท 
- จัดการเงินโอนจากบัญชีของบริษัท ในกลุ่มมาเข้าบญัชีหลักของบริษัทแม่ 
- จัดการเงินโอนจากบัญชีหลักของบริษัททีเ่ป็นบัญชีของธนาคารกรุงเทพ 
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 โดยมีเงื่อนไขดังนี้   

บริการ อัตราค่าธรรมเนียม 

1. บริการด้านการชำระเงิน   
 1.1 บริการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับคู่ค้าของบริษัท  
  บัญชีธนาคารกรุงเทพ  5 บาท/รายการ 
  - ในเขตจังหวัดเดียวกัน 

- ข้ามเขต 
15 บาท/รายการ 

  บัญชีต่างธนาคาร (วันถัดไป)  
  (จำนวนเงินต่อรายการไม่เกิน 2,000,000 บาท) 12 บาท/รายการ 
  บัญชีต่างธนาคาร (วันเดียวกับวันทำรายการ)  
  (จำนวนเงินต่อรายการไม่เกิน 2,000,000 บาท)   
  (1 – 100,000 บาท) 20 บาท/รายการ 
  (100,001 – 500,000 บาท) 75 บาท/รายการ 
  (500,001 – 2,000,000 บาท) 200 บาท/รายการ 
 1.2 บริการโอนเงินระหว่างบัญชีต่างๆ ของบริษัท  
  - ในเขตจังหวัดเดียวกัน ยกเว้น 
  - ข้ามเขต 0.1% ของยอดเงินโอน  

(ข้ันต่ำ 10 สูงสุด 1,000 บาท) 
 1.3 บริการโอนเงิน BATHNET  
  กรณีโอนจากบัญชีธนาคาร  
  - โอนจากกรุงเทพฯ/ปริมณฑล 150 บาท / รายการ 
  - โอนจากต่างจังหวัดกรุงเทพฯ/ปริมณฑล 150 บาท/รายการ+ค่าธรรมเนียมโอน

เงินข้ามเขต 0.1% ของยอดเงินโอน 
  - โอนจากต่างจังหวัดไปจังหวัดอื่น 150 บาท/รายการ 
  กรณีรับโอนเข้าบัญชีธนาคาร  
  - รับโอนเข้ากรุงเทพฯ/ปริมณฑล 100 บาท/รายการ+ค่าธรรมเนียมโอน

เงินข้ามเขต 0.1% ของยอดเงินโอน   - รับโอนจากต่างจังหวัดไปจังหวัดอื่น 
  (**= ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตสูงสุดไม่เกิน 750 บาท / รายการ) 

2. บริการด้านการรับชำระเงิน   
 2.1 บริการตัดบัญชีเงินฝากของลูกค้าเข้าบัญชีเงินฝาก

ของบริษทั 
 

  - ในเขตจงัหวัดเดียวกัน 8 บาท / รายการ 
  - ข้ามเขต 8 บาท / รายการ 

3. บริการขอ้มูลธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 1,000 บาทต่อปีต่อบริษัท 
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บริการ อัตราค่าธรรมเนียม 
4. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  
  - ค่าบริการรักษาความปลอดภัยโดยการพิสูจน์ตัวตน

ผู้ใช้ระบบ 
1,000 บาท/เครื่อง  

(ฟรี 2 เครื่องแรก/บริษัท) 
  - บริการแจ้งเงินโอนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ทางอีเมล์ ยกเว้น 
  - บริการลงทะเบียนบัญชีผู้รับเงินปลายทาง 10 บาท/บัญชี  

(เสียค่าธรรมเนียมครั้งแรกครั้งเดียว) 
  - บริการนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายและข้อมูล ผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร  
3 บาท/รายการ 

 
  - บริษัทจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้

คู่ค้าทางไปรษณีย์แบบธรรมดา (ถ้าต้องการ) 
3 บาท / รายการ 

  - บริษัทจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้
คู่ค้าทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ถ้าต้องการ) 

16 บาท / รายการ 

  - บริการแจ้งยืนยันเงินเข้าบัญชีคู่ค้าให้บริษัทผ่านระบบ 
EDDS (Credit advice) 

ยกเว้น 

 
 ประเด็นที่เสนอ 
 ขออนุมัติสมัครใช้บริการ Corporate I Cash ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด เพ่ือดำเนินการ
ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสหกรณ์ขอมอบอำนาจให้ นางอารีย์ เพ็ชรพรหม เป็นผู้บริหารระบบ โดยมี
สิทธิในการดำเนินการแทนสหกรณ์ตามหน้าที่ของผู้บริหารระบบที่ระบุไว้ในบริการ Corporate I Cash        
ทุกประการ 
 ประธาน  มีค่าใช้จ่ายรายปีหรือไม่ หากเป็นการสร้างความสะดวกให้แก่สหกรณ์และ
สมาชิกถือเป็นเรื่องที่ด ี
 นายสะมะแอน  วรรณาการ  เงือ่นไขข้อ3 บริการข้อมูลธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
1,000 บาทต่อปีต่อบริษัท 
 นางสาวโชติกา  วรรณวงศ์  ข้อ3 เป็นบริการค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาจ่ายปีละครั้ง เป็นบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เช่น รายการstatement รายการเคลื่อนไหวของสหกรณ์ทางบัญชี เมื่อมีการ
ตรวจสอบบัญชีสามารถดึงข้อมูลหนังสือรับรอง ณ ปัจจุบันได้ให้แก่ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นค่าบำรุงรักษาระบบ
1,000.00 บาท/ปี  
 ประธาน ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ค่าบริการรักษาความปลอดภัยโดยการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ระบบ 
1,000 บาท/เครื่อง (ฟรี 2 เครื่องแรก/บริษัท) 
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 นางสาวโชติกา  วรรณวงศ์  ลงโปรแกรมครั้งแรกฟรี 2 เครื่องแรก มีการสอนการใช้ระบบ
โปรแกรมสามารถใช้ในระบบได้และกำหนดUser ทั้งความรักษาความปลอดภัยเมื่อมีการใช้งานทำธุรกรรม
จะมัรหัสOTPเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ผู้จัดการก่อนอนุมัติ เป็นลักษณะเดียวกนักับธนาคารกรุงไทย 
 มติที่ประชุม  อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์สมัครใช้บริการ Corporate I Cash 
ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด เพ่ือดำเนินการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมอบอำนาจให้ นางอารีย์      
เพ็ชรพรหม เป็นผู้บริหารระบบ โดยมีสิทธิในการดำเนินการแทนสหกรณ์ตามหน้าที่ของผู้บริหารระบบที่ระบุไว้
ในบริการ Corporate I Cash ทุกประการ 
 
 5.20 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผลจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   
โดยวิธีพิเศษ 
 ตามที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ได้อนุมัติงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป (งาน
ประจำ) งบลงทุน เป็นค่าตู้เอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย จำนวน 1 รายการ วงเงิน 330,000 บาท  
(สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้ งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เพ่ือติดตั้งสำหรับจัดเก็บเอกสารสัญญาเงินกู้ เอกสารทางการเงิน
และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องเก็บไว้ตลอด 
 ในการนี้ คณะกรรมการดำเนินการ อาศัยอำนาจตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 
ข้อ 9.2.1 , ข้อ 9.2.2, ข้อ 9.2.3, ข้อ 9.2.4 ให้จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และข้อ 19.1  
 

 ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 9.2 การจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้กระทำได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 9.2.1 เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ 
  9.2.2 เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชำรุดหรือเสียหาย
ก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ 
  9.2.3 เป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่สหกรณ ์
  9.2.4 เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของสหกรณ ์
 19.1 การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 9.2.1 ,9.2.2 ,9.2.3 และ 9.2.4 ให้เชิญผู้มีอาชีพนั้น 
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นสูงกว่าราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ประมาณได้หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้  
 

 เห็นควร 
 1. ทำหนังสือเชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุ โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 22 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.  
 2. แต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554  
ดังนี้ 
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  2.1  คณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ 
  2.1.1 กรรมการรับซองเสนอราคา    ประกอบด้วย 
   (1)  นายอุรคินทร์  ทองใส  กรรมการ 
 
    2.1.2  คณะกรรมการเปิดซองพิจารณาผล ประกอบด้วย 
     (1) …………………………………………  ประธานกรรมการ 
    (2) …………………………………………  กรรมการ 
       (3) …………………………………………  กรรมการ 
  2.1.3  คณะกรรมการตรวจรับงาน ประกอบด้วย 
     (1) ………………………………………… ประธานกรรมการ 
     (2) ………………………………………… กรรมการ 
        (3) ………………………………………… กรรมการ 
 3. กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1.  ผู้ เสนอราคาต้องแสดงผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ
..................... ของงานจ้าง (หรือจะกำหนดเป็นจำนวน............................... บาท) 
  2. ผู้รับขายจะต้องส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน...............วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา และจะยนืราคาไม่น้อยกว่า.................วัน นับถัดจากวันเสนอราคา 
  3.  อัตราค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ................. (……………….) 
ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน (ระเบียบสหกรณฯ์ กำหนดไว้ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.10 – 0.25) 
  4.  ผู้รับขายซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จะต้อง
รับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้รับมอบงานโดยผู้รับขายงต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม 
ภายใน 15 วัน นับถดัจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 
  5.  ประกาศฯ และเงื่อนไขการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีพิเศษ ดังรายละเอียด
แนบทา้ยนี้   
 มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาผล 3 คนดังนี ้
   (1) นายผดุงศกัดิ์  ศูนย์คล้าย    ประธานกรรมการ 
    (2) นายไสว  ชินพงษ์     กรรมการ 
       (3) นายมงคล  ชมติวัง      กรรมการ 
    และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน 3 คนดังนี้ 
   (1) นายสะมะแอน  วรรณาการ    ประธานกรรมการ 
    (2) นายชยพล  เพชรแก้ว   กรรมการ 
       (3) นายจรัญ  เหล็มเจริญ    กรรมการ 
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 5.21  เรื่องพิจารณารายการจัดจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 
  ตามที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ได้อนุมัติงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป (งาน
ประจำ) งบลงทุน งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน (จั่วมุกด้านหน้าอาคาร) เป็นเงิน 133,00.00 บาท งานซ่อมแซมพ้ืน
กระเบื้องภายในอาคาร เป็นเงิน 182,000.00 บาท งานจ้างทำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และขยายพ้ืนที่
ให้บริการสมาชิก เป็นเงิน 468,000.00 บาท และงานซ่อมแซมฝ้าชายอาคารและต่อเติมหลังคา เป็นเงิน 
300,000.00 รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 รายการ วงเงินทั้งหมด 1,083,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติให้
จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา เนื่องด้วยเกิดการชำรุดเสียหายหลายจุด แต่ไม่อาจทราบตำแหน่งหรือข้อบกพร่องที่
ก่อให้เกิดความเสียหายชำรุดได้ จึงต้องมีการตรวจสอบพื้นท่ีเพ่ือทราบเหตุของความชำรุดนั้นๆ ก่อน 
   

  ประเด็นที่เสนอ 
  

 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชี้สถานทีซ่่อมแซม จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 
 (1) …………………………………………  ประธานกรรมการ 
 (2) …………………………………………  กรรมการ 
 (3) …………………………………………  กรรมการ 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชี้สถานที่ซ่อมแซม 
จำนวน 3 คน ดังนี้ 
 (1) นายบัณฑิต  สาและ   ประธานกรรมการ 
 (2) นายอุสมาน  สะมะแอ   กรรมการ 
 (3) นายรอมือลี  หะมะ กรรมการ 
 
 5.22  เรื่องพิจารณากำหนดการเปิดซองพิจารณาสอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต 
      สืบเนื่องจากสหกรณ์กำหนดให้กรมธรรม์ประกันสินเชื่อสิ้นสุดวันคุ้มครองวันที่ 28 เมษายน 
2566 โดยจะหักเบี้ยประกันชีวิตในปีถัดไปจากเงินปันผลของสมาชิก ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สหกรณ์จึงต้องสอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพ่ือทราบอัตราเบี้ยประกันรายปี และดำเนินการหัก
เบี้ยประกนัชีวิตอต่อไป จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดการจัดซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
    กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2566 และยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 23 
มีนาคม 2566 เวลา 11.00 – 13.00 น. (ตามเวลานาฬิกาสหกรณ์) เปิดซองพิจารณาผลในวันเดียวกันเวลา 
13.30 น.  
    หลักประกันซอง   
    ผู้เสนอราคาต้องมอบหลักประกันซองเป็นเงินสดจำนวน 50,000 บาท และสหกรณ์จะคืน
หลักประกันซองให้ผู้เสนอราคาโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 5 วัน นับแต่วันที่พิจารณา เว้นแต่ ผู้เสนอราคารายที่
ได้รับการคัดเลือก เรียบร้อยแล้วจะคืนให้ต่อเมื่อไดท้ำสัญญาหรือข้อตกลงหรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
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 5.23  เรื่องการพิจารณากำหนดโครงการพัฒนาบุคลากร และผู้แทนสมาชิก     
  กำหนดโครงการพัฒนาบุคลากร และผู้แทนสมาชิก กิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาองค์กร 
(เจ้าหน้าที่การเงิน) เป็นเงิน 548,800.00 บาท  
   กลุ่มเป้าหมาย 66 คน ได้แก่ กรรมการ จำนวน 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 17 คน ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คน กรรมการที่พ้นวาระปี 2565 จำนวน 1 คน และ
เจ้าหน้าที่การเงิน 16 คน 
   - ค่าพาหนะในการเดินทาง    เป็นเงิน 300,000.00 บาท 
   - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เป็นเงิน   30,000.00 บาท 
   - ค่าท่ีพัก จำนวน 33 ห้องๆ ละ 1,200 บาท (3 คืน) เป็นเงิน 118,800.00 บาท 
   - ค่าอาหารและค่ารับรอง (4 วัน)   เป็นเงิน 100,000.00 บาท  
  ผู้จัดการ  ศึกษาดูงานภาคตะวันออก 
  ประธาน  วันที่เดินทางเป็นหลังจากวันเลือกตั้ง รายละเอียดการเดินทางมอบหมายฝ่าย
จัดการและคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นผู้จัดการและประสานงาน 
  มติทีป่ระชุม  อนุมัติ 
 
วาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ 
  นายกฤตเมธ  จุฬามณีรัตน์  ชี้แจงไลน์แอดสหกรณ์ตัวใหม่ เพ่ือการให้บริการสมาชิกอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้สร้างไลน์แอดขึ้นมาใหม่ สมาชิกสามารถสอบถามและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงสมาชิกได้อย่าง100% รายละเอียดค่าใช้จ่ายสหกรณ์เลือกแพ็กเกจรายเดือนแบบโปร 
1,500.00 บาท จำนวนข้อความบรอดแคสต์ 35,000 ข้อความ ราคาต่อข้อความที่เกินจากแพ็กเกจ 0.04 บาท/
ข้อความ ซึ่งราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ไอดีไลน์จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเพราะที่ได้รับจะเป็นแบบสุ่ม      
ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 444.00 บาท/ปี และเมื่อได้เพ่ิมเพ่ือนกับสหกรณ์แล้วจะมีเมนูทางลัดให้สมาชิกได้เลือกสอบถาม 
เมนูที่ 1 เข้าสู่ระบบสหกรณ์ เมนูที่ 2 ขั้นตอนการโอนเงิน เมนูที่ 3 สวัสดิการสมาชิก เมนูที่ 4 เข้าสู่เว็บไซต์ 
เมนทูี่ 5 แบบฟอร์มต่างๆ และเมนูที่ 6 ติดต่อสหกรณ ์
  นายซาการียา  เลาะนะ  จัดทำสื่อวิดีโอเพ่ือให้สมาชิกได้เข้าใจมากยิ่งข้ึน 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 11.50 น. 
 
      ลงชื่อ       สมยศ  เสาวคนธ ์ ประธานกรรมการ 
                 (นายสมยศ  เสาวคนธ์) 

    
      ลงชื่อ     สุทิน  ปิยะรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                 (นายสุทิน  ปิยะรัตน)์ 


