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สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ชุดที่ 62 

ครั้งที่ 7/2565 
วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 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 ผดุงศักดิ ์ ศูนย์คล้าย 

5. นายไสว  ชินพงษ์ กรรมการ ไสว  ชินพงษ ์

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 16 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. นายศิวัชญา  ปลาลารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา 
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก 
การศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 

ศิวัชญา  ปลาลารัตน์  

6. นายธานินทร ์ คงนวล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ธานินทร์  คงนวล 

7. นายสุธี  บุญญะถิติ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส 

สุธี  บุญญะถิติ 

8. นายศุภชัย  ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

ศุภชัย  ศรีหาใต้ 

9. รศ.ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

รสสุคนธ์  แสงมณี 

10. ดร.ชาร์รีฟ  สือนิ  ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ชาร์รีฟ  สือนิ  

11. นางนฤมล  ดำน้อย  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

นฤมล  ดำน้อย 

12. นายจิระพงศ์  ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ จิระพงศ์  ชูชื่น 

13. นายจรินทร์  พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ จรินทร์  พรหมดำ  

14. นายสมรัฐ  แก้วสังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมรัฐ  แก้วสังข์ 

15 นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ รอฮานิง  มะแซสะอิ  

16. นายมนัส  เพชรรตัน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ มนัส  เพชรรัตน์  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว นายสมยศ   เสาวคนธ์ 
ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี ้
 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1. ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน ดังนี้ 
1. นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
2. นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
3. นายเชียวชาญ  โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
4. นายศวิัชญา  ปลาลารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษารกัษาการแทน

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

     มัธยมศึกษานราธิวาส 
7. นายศุภชัย  ศรีหาใต้  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
8. รศ.ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
9. ดร.ชาร์รีฟ  สือนิ   ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
10. 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 
6/2565 เมือ่วันที ่20 มิถุนายน 2565          
 มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 
 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว 
  ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

    1. สมาชิกหน่วยอำเภอรือเสาะ  ผิดนัดชำระหนี้ ครั้งที ่2 งวดเดือนพฤษภาคม 2565  
     มีทุนเรือนหุ้น 488,700.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 2,357,854.00 บาท  
      มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 48,527.36 บาท  
     รายการชำระเดือนเมษายน หุ้น 1,450.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป(เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 

20,500.00 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 980.00 บาท เงินฝาก 100.00 บาท สมาคม
ฌาปนกิจ 210.00 บาท รวมเป็นเงิน 23,240.00 บาท 

    หมายเหตุ: ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สมาชิกนำเงินมาชำระหนี้ จำนวนเงิน 10,000 บาท   
              สหกรณฯ์ได้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ครั้งที่ 2 ไปเมื่อวันที ่2 มิถุนายน 2565 
   ผู้จัดการ  ฝ่ายจัดการไดท้ำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันทุกครั้งเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้ เมื่อ

วันที่24 มิถุนายน 2565 ฝ่ายจัดการได้ทำหนังสือถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต1 ได้ทราบว่าสมาชิกรายนี้
อาจจะได้รับเงินบำเหน็จ ซึ่งปัจจุบันผู้กู้ไม่ได้ผ่อนชำระหนี้และไม่มีการติดต่อกลับมาทางสหกรณ ์

   ประธาน  คณะกรรมการมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง  
   นายจรัญ  เหล็มเจริญ  ไม่ทราบว่าทำหนังสืออายัดเงินบำเหน็จรายนี้ได้หรือไม่  
   ผู้จัดการ  สหกรณ์ฯได้แจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต1ไว้แล้ว เมื่อได้รับเงินบำเหน็จทาง

สหกรณ์จะทำหนังสือแจ้งว่าสมาชิกรายนี้มีหนี้กับสหกรณ์ฯจำนวนหนึ่ง ได้ช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ของผู้ค้ำประกัน
อีกด้วย แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต1 
   ประธาน  ฝ่ายจัดการทำหนังสือไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต1 
   มติที่ประชุม  ให้ฝ่ายจัดการทำหนังสือส่งสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเขต1 
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วาระที่ 4   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
   4.1  เรื่องการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  51 การประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่  21 
เมษายน 2554 มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกโอนไป
ต่างจังหวัด ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีสมาชิกทำเรื่องขอโอนย้ายไปต่างจังหวัด จำนวน 1 ราย  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
 4.2 เรื่องแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
    ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีสหกรณ์อ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด และได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ราย  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.3 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
   ต้ังแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
แก่สมาชิก จำนวน 363 ราย เป็นเงิน 64,897,000.00 บาท  
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  4.4  เรื่องรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
      ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 พิจารณาร่าง
คูม่ือและแนวทางบริการความเสี่ยง 
      ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้กำหนดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำปี 2565 เพ่ือให้สหกรณ์มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับเก่ียวกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
      เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามที่ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด มีมติคณะอนุกรรมการเห็นชอบตามร่าง และให้ฝ่ายจัดการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง
ในการปฎิบัติ โดยกำหนดประชุมวันที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. และเสนอคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป 
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.5 เรื่องรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน 
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
2565 ให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ ์
 การขยายเงินกู้ให้แก่สมาชิก ทำให้สหกรณ์ได้นำเงินหมุนเวียนมาใช้ให้เกิดผลประโยชน์แก่
สหกรณ์ เป็นความเสี่ยงที่สูงแต่ให้อัตราผลตอบแทนที่ดี โดยทางสหกรณ์มีแนวทางการป้องกันความเสี่ยง  

  หมายเหตุ: ได้มีการจัดทำโครงการขยายเงินกู้สามัญทั่วไป เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน เงินกู้พิเศษ
เสริมสภาพคล่อง และเงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ ซึ่งทำให้สมาชิกมีแนวทางในการกู้เงินได้มากขึ้นตามความ
ประสงค์ของสมาชิก 

  นายไสว  ชินพงษ์  จากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน ทุนหมุนเวียนที่ทาง
สหกรณฯ์มีอยู่ได้นำไปชำระหนี้ตั๋วเงินฝากของธนาคารกรุงไทยและจัดทำโครงการเงินกู้ให้แก่สมาชิก 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.6 เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
   ไม่มี 
  
 4.7 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
   ประธานในที่ประชุมได้มอบให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
   นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ การดำเนินการทางด้านบัญชี การเงิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง 
   นายจรินทร์  พรหมดำ จากการที่ได้สอบถามสมาชิกสหกรณ์ฯมีการบริการอยู่ในระดับดีมาก 
 
 4.8 เรื่องสมาชิกย้ายหน่วย 
  ในเดือนมิถุนายน 2565 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 23 ราย  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.9 เรื่องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. 
   ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ดังนี้ 
   แบบ ปปง. 1-01 การทำธุรกรรมเงินสดเกิน 2 ล้านบาท 
   มี 1 ราย 
   แบบ ปปง. 1-02 การทำธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สินราคาประเมินเกิน 5 ล้านบาท 
   ไม่มี 
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   แบบ ปปง. 1-03 การทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
   ไม่มี 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.10 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้ทราบ 
   1. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกองสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565 
   ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนด
รายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565 
เพ่ือให้สหกรณ์มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายคนืค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพย์  
   รายละเอียดแนบท้ายนี้ 
   ประธาน  ระเบียบฯฉบับนี้ถือใช้ให้ปฏิบัติ ฝ่ายจัดการต้องตรวจสอบและแก้ไขข้อบังคับให้
สอดคล้องเสนอเข้าท่ีประชุมใหญ่และบังคับใช้ในปีถัดไป 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   2. ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมโครงการอบรมการส่งเสริมให้ปฏิบัติกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting 
   ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการอบรมการส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting เพ่ือให้คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถนำไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 
   หมายเหตุ: สหกรณ์ฯได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมให้ปฏิบัติกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินจำนวน 2 คน ดังนี้ 

1. นายอุรคินทร์  ทองใส 
2. นางสาววรัชยา  สายชนะพันธ์ 

   ประธาน  รายงานผลที่ได้รับจากการอบรมและเสนอเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคราวถัดไป 
   มติที่ประชุม  รับทราบและเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
 
 4.11 เรื่องท่ีปรึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
   ไม่มี 
 
 4.12 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
    ในเดือนกรกฎาคม 2565 ประธานกรรมการอนุมัติให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ จำนวน 18 
ราย จำแนกตามเหตุผลการลาออกได้ ดังนี้ 
   1. ย้ายต่างจังหวัด     จำนวน   2   คน 
   2. ต้องการรับเงินเดือนเต็ม    จำนวน  13  คน 
   3. มีเหตุผลส่วนตัว     จำนวน   2   คน 
   4. มีความจำเป็นต้องใช้เงิน    จำนวน   1   คน 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.13 เรื่องสมาชิกถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
   ไม่มี 
 
 4.14 เรื่องประมาณการรับ - จ่ายเงินสหกรณ์ในวันสิ้นเดือนมิถุนายน 2565 
  ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565  ประมาณการว่าจะมีการรับ - จ่ายเงิน  จำนวน  108,822,407.74 บาท 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.15 เรื่องสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
       ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 มอบ
อำนาจให้ผู้จัดการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญในเดือนกรกฎาคม 
2565 มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 69 ราย ดังต่อไปนี้ 
   มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 4.16 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประกันชีวิตกลุ่ม 
กับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมธรรม์มีผลตั้งแต่วันที่ 
29 เมษายน 2565 ถึง 28 เมษายน 2566 
   บัดนี้  ได้ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า มีสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ ม จำนวน       
6,294 คน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.17 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน       
   ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 4 ราย  
   มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 
 4.18 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้       
   ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 2 ราย  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.19  เรื่องสมาชิกถึงแก่กรรม 
   ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 2 ราย  

    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.20 เรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก 
   ในเดือนกรกฎาคม 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 3 ราย 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.21  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม 2565 
  ในเดือนมิถุนายน 2565 มีสมาชิกยื่นกู้สามัญ จำนวน 178 ราย เป็นเงิน 308,775,000.00 บาท 
ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 เงินจัดสรร 

เงินจัดสรร 
จำนวน 
ผู้ขอกู้ 

จำนวนเงิน 
ขอกู้ 

หนี้ค้าง ซื้อหุ้นเพิ่ม 
ประกัน
สินเชื่อ 

จ่ายจริง 

59,600,000 178 308,775,000.00 249,328,902.91 3,160,430.00 122,028.18 56,163,638.91 

 

  คณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ จำนวน 
178 ราย เป็นเงิน 308,775,000.00 บาท 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.22 เรื่องสมาชิกขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 
  ในเดือนมิถุนายน 2565 มีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 

1 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. สมาชิกหน่วยอำเภอตากใบ มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญท่ัวไป จำนวน 2,200,000.00 บาท 

ทุนเรือนหุ้น 496,360.00 บาท 
หนี้เงินกู้สามัญ 270,000.00  บาท 
หนี้เงินกู้พัฒนาฯ 421,241.23 บาท 

ได้รับสุทธิ     1,508,758.77 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.23 เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
   ในระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 มีสมาชิกกู้เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จำนวน 8 ราย  เป็นเงินจำนวน 720,000.00 บาท 
   ในระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพ่ือการ
อเนกประสงค์ จำนวน 6 ราย เป็นเงินจำนวน 4,667,000.00 บาท 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.24  เรื่องสมาชิกขอรับสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี 
    ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีสมาชิกขอรับสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี จำนวน 1 คน เป็น
เงิน 10,000.00 บาท  
    มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
 4.25 เรื่องรายการจ่ายเงินงบประมาณในรอบ 6 เดือน 
  รายการจ่ายเงินงบประมาณของสหกรณ์ตั้ งแต่เดือนมกราคม  – มิถุนายน 2565 ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

ที ่ หมวดรายจ่าย 
ปี 2565 งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ จ่าย คงเหลือ 

1. รวมงบบุคลากร 5,583,490.00 2,733,580.00 2,849,910.00   

2. รวมงบดำเนินงาน 20,720,880.00 11,852,176.92 8,868,703.08   

3. รวมงบลงทุน 312,480.00 224,987.13 87,492.87    
รวมทั้งสิ้น 26,616,850.00 14,810,744.05 11,806,105.95   

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.26 เรื่องฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสหกรณ์ไตรมาสที่ 2 
    ผู้จัดการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพ่ือที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้ 

ฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ไตรมาสที่ 2 ( 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ) 

รายการ 1 ม.ค. 2565 (บาท) 30 มิ.ย. 2565 (บาท) + เพิม่ / - ลด (บาท) ร้อยละ 

สินทรัพย์ 6,193,777,747.54 6,316,855,796.85 123,078,049.31 + 1.99 
หนิ้สิน 2,543,573,143.06 2,651,337,646.40 107,764,503.34 + 4.24 
ทุน 3,395,993,456.26 3,534,537,646.90 138,544,190.64 + 4.08 

 
 
 
 
 



14 
 

ผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ไตรมาสที่ 2 เปรียบเทียบปี 2564 กับปี 2565 

รายการ 30 มิ.ย. 2564 (บาท) 30 มิ.ย. 2565 (บาท) + เพิ่ม / - ลด (บาท) ร้อยละ 

รายได้ 170,880,025.32 177,325,995.11        6,445,969.79 + 3.77 
รายจ่าย 55,926,457.27 46,345,491.56 -       9,580,965.71   - 17.13 
กำไร 114,953,568.05 130,980,503.55 16,026,935.50   + 13.94 

 

หมายเหตุ:  ในส่วนของทุนไม่ได้นำกำไรเข้าไปรวม 
    นายจิรเดช กลิ่นขจร  ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปี2564และปี2565 รายได้เพ่ิมขึ้น 
รายจ่ายลดลง ผลกำไรเป็นบวก ซึ่งส่งผลดีแก่สหกรณ์ฯ 
    ผู้จดัการ  ผลการดำเนินงานปีนี้สหกรณ์ฯมีการลดดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยงินฝาก ส่วนเงินกู้
สถาบันการเงินภายนอก สหกรณ์ฯได้ดอกเบี้ยต่ำจึงส่งผลให้มีกำไรเพ่ิมขึ้น และในส่วนของกำไร ณ วันที่  30 
มิถุนายน 2565 ได้มีการคำนวณตัดดอกเบี้ยจ่ายของเงินรับฝากแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายจะเห็นว่าในครึ่งปีแรก
สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต (แผน1) ซึ่งได้จัดสรรมาจากกำไรสุทธิ จำนวน 5 ล้านบาท ได้ใช้จ่ายงบประมาณ
หมดแล้ว ต่อไปในส่วนนี้เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตก็จะหักในค่าใช้จ่ายของสหกรณฯ์ต่อไป 
    ประธาน ผลการดำเนินงานสหกรณ์ฯไตรมาสที่ 2 เป็นไปในทางที่ดี 
 มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
 4.27 เรื่องสมาชิกผ่านการทดสอบออนไลน์ 
 ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีสมาชิกเข้าใหม่ทำแบบทดสอบออนไลน์ 8 คน และผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ 8 คน  
  ประธาน  คณะกรรมการทุกท่านช่วยตรวจสอบสาเหตุสมาชิกขอลาออก เนื่องจากสมาชิกเข้า
ใหม่มีจำนวนน้อยกว่าสมาชิกขอลาออก จึงควรหาแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้สมาชิกยังคงอยู่กับสหกรณ์ฯต่อไป  
  นายบัณฑิต  สติรักษ์  เป็นไปได้ว่าสาเหตุที่สมาชิกขอลาออก สมาชิกมีคุณสมบัติไม่สอดคล้อง
กับกฎกระทรวงของสหกรณ์ฯทำให้กู้ไมไ่ด้ หรือไม ่
  ประธาน  จากที่ได้สอบถาม เป็นเพราะสถาบันการเงินอ่ืน ให้วงเงินกู้ที่สูงกว่าและบังคับให้
ลาออกจากสหกรณฯ์ 
  ผู้จัดการ  ส่วนใหญ่สมาชิกข้าราชการบำนาญที่ มีหุ้นอย่างเดียวขอลาออก เพราะต้องการรับ
เงินเดือนเต็ม สมาชิกสามัญทั่วไปที่ขอลาออกบางรายต้องการยื่นกู้จากสถาบันการเงินอ่ืน และบางรายต้องการ
รับเงินเดือนเต็ม 
  ประธาน  ฝ่ายจัดการต้องอธิบายเรื่องสวัสดิการและผลตอบแทนให้แก่สมาชิกได้เข้าใจตรงกัน  
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  นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  สมาชิกขอลาออกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกจะเกษียณ ซึ่งมีหุ้นอยู่จำนวน
มากพอสมควร ทางฝ่ายจัดการควรชี้แจงกับสมาชิกในเรื่องสวัสดิการรวมทั้งผลตอบแทนเมื่อคงสภาพสมาชิกอยู่ 
ทั้งเงินฝากและเงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืนๆทีส่หกรณฯ์มีนั้นซึ่งจะให้สูงกว่าสถาบันการเงินอ่ืน 
  นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ  แนะนำให้จัดสื่อวีดิโอเกี่ยวกบัสวัสดิการของสหกรณ์ฯ เพ่ือใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิก 
  ประธาน  เห็นด้วยกับนางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ สมาชิกจะได้มีความเข้าใจมากขึ้น ส่งผลให้
สมาชิกได้คงอยู่กับสหกรณฯ์ต่อไป 
  นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  ฝ่ายจัดการสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโครงการสหกรณ์ฯ
พบข้าราชการบำนาญได้ 
  ประธาน  ฝ่ายจัดการแก้ไขข้อมูลต่างๆของสหกรณ์ฯให้เป็นปัจจุบัน จัดทำแผนพับและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจลงเว็บไซต์ เพ่ือให้สมาชิกได้เข้าถึงและมีความเข้าใจมากยิ่งข้ึน  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.28 เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไปนี้   
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ในวันอังคารที่ 23 
สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 
วาระท่ี 5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์ 
   ณ  วั นที่  30 มิ ถุ น ายน  2565 สหกรณ์ มี สิ นทรั พย์  6,316,855,796.85 บาท มี หนี้ สิ น 
2,651,337,646.40 บาท มีทุน 3,534,537,646.90 บาท มีรายได้ 177,325,995.11 บาท ค่าใช้จ่าย 46,345,491.56 บาท 
กำไร 130,980,503.55 บาท 
   ผู้จัดการ เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2565 สหกรณ์ ได้นำเงินที่มีอยู่ชำระต๋ัวสัญญาเงินกู้ของ
ธนาคารกรุงไทย จำนวน 70 ล้านบาท และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นำชำระตั๋วสัญญาเงินกู้ของธนาคารธกส. จำนวน 
15 ล้านบาท 
   ประธาน  สหกรณ์ฯมีหนี้กรุงไทยทั้งหมด 100 ล้านบาทชำระไปแล้ว 70 ล้านบาทคงเหลือ 30 
ล้านบาท ธนาคารธกส.มีหนี้ทั้งหมด 350 ล้านบาทชำระไปแล้ว 15 ล้านบาท หากมีเงินหมุนเวียนคงเหลืออีก 
ให้นำไปชำระหนี้กรุงไทยให้หมดได้หรือไม ่
   ผู้จัดการ  สัญญาเงินกู้ที่ใช้เป็นสัญญาที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ดังนั้นหากชำระหนี้หมดเมื่อมีการ
ต่อสัญญาภายหลังจะมีความยุ่งยากเกิดข้ึน และปัจจุบันนี้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกธนาคาร 
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   ประธาน  ฝ่ายจัดการพยายามเจรจาขอลดดอกเบี้ยกับธนาคาร 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานกิจการสหกรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ตามที่เสนอ 
 

 5.2    เรื่องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
 รายการรับ - จ่าย เงินสด ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน  2565 เป็นเงิน 41,888,558.69 บาท 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองการรับ- จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่  1 - 30 
มิถุนายน  2565 

 
5.3   เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  

    ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 6 ราย  
   มติที่ประชุม  อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 6 ราย ทั้งนี้  ให้
เปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
 
 5.4    เรื่องสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 

  ในเดือนกรกฎาคม มีสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 1 ราย  
  1. สมาชิกสังกัดหน่วยข้าราชการบำนาญ มีความประสงค์ของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 
   มีเงินทุนเรือนหุ้น 348,650.00 บาท ส่งมาแล้ว 574 งวด และไม่มีหนี้สหกรณ์ 

     มติที่ประชุม  อนุมัติให้สมาชิกงดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ให้เปลี่ยนแปลง
เงินค่าหุ้นรายเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
 

 5.5 เรื่องการรับสมาชิกสามัญเข้าใหม่ 
     ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 12 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบยีบ ข้อบังคบัของสหกรณ์  
 มติทีป่ระชุม  อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 12 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน
ตั้งแตเ่ดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 
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 5.6 เรื่องการรับสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อ่ืน 
     ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 5 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์  

 มติที่ประชุม  อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้นราย
เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 

 
 5.7 เรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
     ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน 2 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์  

 มติที่ประชุม  อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้นราย
เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 
 

5.8  เรื่องการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
  ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีสมาชิกยื่นเรื่องโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ แต่เกินระเบียบที่

สหกรณ์กำหนด จำนวน 9 ราย  
  1. สมาชิกสังกัดอำเภอสุไหงโกลก ย้ายไปจังหวัดปัตตานี มีเงินทุนเรือนหุ้น 449,360.00 บาท 
หนี้เงินกู้ 1,388,187.88 บาท หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ติดภาระค้ำประกัน 
  2. สมาชิกสังกัดจังหวัด ย้ายไปจังหวัดสุพรรณบุรี มีเงินทุนเรือนหุ้น 44,000.00 บาท หนี้เงินกู้ 
144,728.70 บาท หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ติดภาระค้ำประกัน 
  3. สมาชิกสังกัดจังหวัด ย้ายไปจังหวัดสตูล มีเงินทุนเรือนหุ้น 116 ,000.00 บาท หนี้เงินกู้ 
327,490.20 บาท หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ไม่มี 
  4. สมาชิกสังกัดอำเภอสุคิริน ย้ายไปจังหวัดปัตานี มีเงินทุนเรือนหุ้น 186,000.00 บาท หนี้เงินกู้ 
ไม่มี หนี้ในฐานะผูค้้ำประกัน ไม่มี 
  5. สมาชิกสังกัดอำเภอศรีสาคร ย้ายไปจังหวัดกระบี่ มีเงินทุนเรือนหุ้น 362,150.00 บาท หนี้
เงินกู้ 1,685,300.00 บาท หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ไม่มี 
  6. สมาชิกสังกัดอำเภอศรีสาคร ย้ายไปจังหวัดพัทลุง มีเงินทุนเรือนหุ้น 322,000.00 บาท หนี้
เงินกู้ 1,414,167.23 บาท หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ไม่มี 
  7. สมาชิกสังกัดอำเภอแว้ง ย้ายไปจังหวัดพัทลุง มีเงินทุนเรือนหุ้น 425,850.00 บาท หนี้เงินกู้ 
1,610,150.11 บาท หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ไม่มี 
  8. สมาชิกสังกัดอำเภอตากใบ ย้ายไปจังหวัดสงขลา มีเงินทุนเรือนหุ้น 595 ,800.00 บาท หนี้
เงินกู้ 1,936,237.66 บาท หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ไม่มี 
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  9. สมาชิกสังกัดอำเภอเมือง มีเงินทุนเรือนหุ้น 580,000.00 บาท หนี้คงเหลือ 2,036176.39 
บาท ซึ่งมีหนี้เกินสองล้านบาท จึงทำให้สหกรณ์ออมทัพย์ครูพัทลุงชะลอการรับเป็นสมาชิก เพราะไม่เป็นไปตาม
ระเบียบเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง 
    ผู้จัดการ  สมาชิกท่ีทำเรื่องโอนไว้กับสหกรณ์ฯ ตอนนี้สามารถหักชำระหนี้ได้ทุกรายแต่สมาชิก
ทำเรื่องโอนเกิน 120 วันทุกราย สมาชิกรายที่ 1 แจ้งความประสงค์ขอส่งชำระหนี้ที่สหกรณ์ฯ เพราะสหกรณ์ฯ
ปลายทางไม่สามารถรับเป็นสมาชิกได้ และเจ้าหน้าที่ได้ทำหนังสือแจ้งสมาชิกและผู้ค้ำประกันให้ทำเรื่องโอน
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเรียบร้อยแล้ว รายที่ 2 เจ้าหน้าที่ได้ทำหนังสือแจ้งสมาชิกและผู้ค้ำประกันแล้ว รายที่ 
3 เจ้าหน้าที่ได้ทำหนังสือแจ้งสมาชิกแต่สมาชิกไม่มาดำเนินการให้เสร็จสิ้น รายที่ 4 เจ้าหน้าที่ได้ทำหนังสือแจ้ง
ให้สมาชิกติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดปัตตานี หรือให้ทำเรื่องลาออกจากสหกรณ์ฯ รายที่ 5 สมาชิกทำ
เรื่องโอนเกิน 120 วัน รายที่ 6 สมาชิกทำเรื่องโอนเกิน 120 วัน รายที่ 7 สมาชิกทำเรื่องโอนเกิน 120 วัน และ
รายที่ 8 สมาชิกยังไม่ได้ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ได้ทำหนังสือแจ้งสมาชิกและผู้ค้ำ
ประกันเรียบร้อยแล้ว 
   ประธาน  สมาชิกที่ติดภาระผู้ค้ำประกันอาจจะเกิดปัญหาเพราะหัก ณ ที่จ่ายไม่ได้ ดังนั้นจะ
แก้ไขอย่างไร 
   ผู้จัดการ  ฝ่ายจัดการให้ทำหนังสือให้ยินยอมหักผ่านธนาคารทุกราย ดังนั้นสามารถหักชำระ
หนี้ได ้
   นายพงษ์เทพ ไหมใจดี  ณ ตอนนี้สมาชิกทุกรายสามารถหักชำระหนี้ได้ เมื่อไหร่ที่สมาชิกผิด
นัดและไมส่ามารถหักชำระหนี้ได้ ฝ่ายจัดการต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา และ
ให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบระเบียบข้อบังคับ กรณีสมาชิกย้ายจังหวัดและสหกรณ์ฯยังเรียกเก็บได้นั้นสามารถคง
สภาพการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้หรือไม ่ 
   ประธาน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ ์ฯ   
   มติทีป่ระชุม  รับทราบและดำเนินการตามระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
 

 5.9 เรื่องสมาชิกขอความอนุเคราะห์ลดอัตราดอกเบี้ย 
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ผู้ค้ำประกันของนายชัยณรงค์  วงค์ประเสริฐ  (17444)  ได้มา

ทำหนังสือยินยอมรับสภาพหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สหกรณ์ฯ และผู้ค้ำประกันได้ร้องขอ
ความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยของหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน เพ่ือเป็น
การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของแต่ละคนให้ด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
   ประธาน  ใช้หลักความเสมอภาคเพ่ือให้เท่าเทียมกัน อัตาดอกเบี้ยเท่ากันทุกคน ที่ปรึกษาทาง
กฎหมายมีความคิดอย่างไรบ้าง 
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   ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  เรื่องนี้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ หากสหกรณ์ฯจะลดอัตรา
ดอกเบี้ย จุดประสงค์เพ่ืออะไร 1. จูงใจให้สมาชิกชำระหนี้ได้เร็วขึ้น สามารถปิดยอดหนี้ได้ทันที 2. หากผ่อนผัน
ชำระหนี้ สมาชิกมีความสามารถในการชำระหนี้ในระดับใด  

   ประธาน  ให้ตรวจสอบความสามารถในการชำระหนี้สักระยะ  
   นายบัณฑิต  สติรักษ์  เมื่อวันที่ทางสหกรณ์ฯเชิญผู้ค้ำประกันมาทำสัญญาชำระหนี้ มีผู้ค้ำ

ประกันบางรายแจ้งว่าหากชำระหนี้หมดในคราวเดียว สหกรณฯ์สามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้หรือไม่ 
   ประธาน  ณ ตอนนี้ให้สหกรณฯ์ ใช้หลักความเสมอภาคบรรทดัฐานเดียวกัน 

   มติที่ประชุม คณะกรรมการเสียงเป็นเอกฉันท์  ไม่อนุมัติให้ลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจาก  
สหกรณอ์อมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ใช้หลักความเสมอภาค  
 

5.10 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินของสมาชิกถึงแก่กรรม 
  ในเดือนกรกฎาคม 2565  มีผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกถึงแก่กรรมขอรับเงินที่สมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์ฯ จำนวน  1 ราย  

มติทีป่ระชุม  อนุมัติ 
 

 5.11 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 
    ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือน ดังนี้ 
  สมาชิกยอดยกมา 7,344 คน 
  สมาชิกเข้าใหม่  (สมาชิกปกติ) 12 คน 
  สมาชิกเข้าใหม่ (สมาชิกสมทบ) 2 คน 
  สมาชิกเข้าใหม ่(โอนมาจากต่างจังหวัด) 5 คน 
  สมาชิกลาออก 18 คน 
  สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด 2 คน 
  มตทิี่ประชุมให้ออก 0 คน 
  สมาชิกถึงแก่กรรม 2 คน 

   คงเหลือ 7,341 คน 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
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 5.12  เรื่องสมาชิกที่หัก ณ ที่จ่ายไม่ได้ 
  ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีสมาชิกหัก ณ ที่จ่ายไม่ได้ จำนวน 1 ราย ดังต่อไปนี้ 
    1. สมาชิกหน่วยอำเภอแว้ง ผิดนัดชำระหนี้ เดือนมิถุนายน 2565  
    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 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 310.00 บาท เงินฝาก 100.00 บาท สมาคม
ฌาปนกจิ 330.00 บาท ค่าประกันภัยกลุ่ม 990.00 บาท รวมเป็นเงิน 12,980.00 บาท 

   หมายเหตุ: สหกรณฯ์ได้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 
   ผู้จัดการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

เนื่องจากขาดราชการ 
   ประธาน  ผู้กู้รายนี้มีคำสั่งให้ออกจากราชการและไม่สามารถกลับเข้ามาทำงานราชการได้แล้ว 
   นายบัณฑิต  สติรักษ์  ดังนั้นภาระหนี้ทั้งหมดจะตกไปอยู่ท่ีผู้ค้ำประกัน 
   ประธาน  ให้ดำเนินการตามมติระเบียบข้อบังคับของสหกรณฯ์ 
   มติที่ประชุม  ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และเชิญผู้ค้ำประกันเพ่ือหาแนวทางการชำระหนี้ ณ สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
 

 5.13  เรื่องสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ 
    1. สมาชิกหน่วยอำเภอรือเสาะ ผิดนัดชำระหนี้ ครั้งที่ 3 งวดเดือนกรกฎาคม 2565  
    มีทนุเรือนหุ้น 488,700.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทัว่ไป 2,357,854.00 บาท  
    มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 48,527.36 บาท  
    รายการชำระเดือนมิถุนายน หุ้น 4,350.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 

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

   หมายเหตุ: สหกรณฯ์ได้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ครั้งที ่2 ไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565  
   ผู้จัดการ  สมาชิกรายนี้ผิดนัดอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายจัดการได้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำอีกครั้ง

ตามมติที่ประชุมครั้งที ่6/2565 ปัจจุบันยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้กู้  
   นายจรัญ  เหล็มเจริญ  ฝ่ายจัดการได้ติดตามหรือไม ่
   ผู้จัดการ  ตามมติให้ฝ่ายจัดการทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันอีกครั้ง หากผู้กู้รายนี้จะ

ชำระหนี้ต้องชำระให้หมดในคราวเดียว แต่หากจะชำระบางส่วนมาได ้
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   ประธาน  ตามมติครั้งที่ผ่านมาหากชำระไม่ครบในคราวเดียว ฝ่ายจัดการจะไม่รับชำระหนี้ หนี้
ที่ผู้กู้ได้ชำระบางส่วน ดังนั้นต้องเริ่มนับครั้งที่เท่าไหร่ ที่ปรึกษาทางกฎหมายมีความคิดอย่างไร 

   ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  เมื่อมีการชำระหนี้ทางสหกรณ์ฯจะฟ้องร้องทันทีไม่ได้ จะต้องทำ
หนังสือบอกกล่าวก่อน 

   ประธาน  ดังนั้นฝ่ายจัดการต้องทำหนังสือส่งบอกกล่าวอีกครั้ง 
   ผู้จัดการ  ผู้กู้ได้ชำระบางส่วนคือวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายจัดการทำหนังสือบอกกล่าว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นับเป็นครั้งที่ 1 ครั้งถัดไปทำหนังสือบอกกล่าวผู้กู้นับเป็นครั้งที่ 2 
   ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  ลักษณะหนี้ที่มีกำหนดรยะเวลาเมื่อผู้กู้ผิดนัดเมื่อไหร่ สหกรณ์ทำ

หนังสือบอกกล่าวผู้กู้และแจ้งผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ได้รับหนังสือจะต้องมาชำระหนี้ทั้งหมดในคราวเดียวตาม
หนังสือสัญญาที่ระบุไว้ หากผู้กู้พยายามชำระบางส่วนและผิดนัดชำระหนี้อีกระยะวลาในการชำระหนี้จะขยาย
ต่อไป ดังนั้นฝ่ายจัดการต้องกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน  

   ประธาน  ฝ่ายจัดการกับที่ปรึกษาทางกฎหมายช่วยปรึกษาหาแนวทางและดำเนินการให้
ถูกต้อง อย่าให้เกดิความผิดพลาด 

   มติที่ประชุม  ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน รับชำระหนี้ผู้กู้ในคราวเดียวเท่านั้น ไม่รับ
ชำระหนี้บางส่วน 

    2. สมาชิกหน่วยอำเภอแว้ง ผิดนัดชำระหนี้ เดือนมิถุนายน 2565  
    มีทนุเรือนหุ้น 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 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 310.00 บาท เงินฝาก 100.00 บาท สมาคม
ฌาปนกิจ 330.00 บาท ค่าประกันภัยกลุ่ม 990.00 บาท รวมเป็นเงิน 12,980.00 บาท 

   หมายเหตุ: สหกรณ์ฯได้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ครั้งที่1 ไปเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 
2565 

   มติที่ประชุม  ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และเชิญผู้ค้ำประกันให้มาติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 
 

 5.14  เรื่องสมาชิกขอผ่อนผันการชำระหนี้ 
    ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีสมาชิกขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ จำนวน 1 ราย ดังต่อไปนี้ 
   1. สมาชิกสังกัด สพป.นธ.เขต1 ขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2565 เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากลาออกจากราชการ มีทุนเรือนหุ้น 435,100.00 บาท  
    มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 919,600.00  
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    มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 269,345.67 บาท โดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน 
    ประธาน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณฯ์ 
    มติที่ประชุม  อนุมัติ  

 
5.15  เรื่องพิจารณารา่งแนวทางและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก 

 ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 
มีมติให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม และสอดคล้อง
กับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ ์
   คณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบตามร่าง
ที่คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เสนอ ดังนี้ 
    ผู้จัดการ  เงินกู้สำหรับพนักงานราชการ เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินจากเดิมให้กู้ 100,000 บาท 
ชำระเดือนละ 3,600 บาท จำนวนไม่เกิน 30 งวด เปลี่ยนให้ยื่นกู้ 50,000 บาท ชำระเดือนละ 4,300 บาท 
จำนวนไม่เกิน 12 งวด ใช้เงินค่าหุ้นเป็นหลักค้ำประกัน เงินกู้สามัญทั่วไปจากเดิมให้กู้ได้ 350,000 บาท ชำระ
เดือนละ 3,900 บาท จำนวนไม่เกิน 12 งวด ภายในอายุไม่เกิน 60 ปี เปลี่ยนให้ยื่นกู้ 500,000 บาท ชำระ
เดือนละ 4,300 บาท (รวมเงินต้นและดอกเบี้ย)จำนวนไม่เกิน 180 งวด ภายในอายุไม่เกิน 60 ปี ใช้บุคคลเป็น
หลักค้ำประกัน สืบเนื่องจากสหกรณ์ฯมีโครงการเงินกู้พิเศษเสริมสาพพคล่อง หากสมาชิกต้องการยื่นกู้มี
ข้อกำหนดบังคับล้างหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน(ถ้ามีหนี้เงินกู้ตามระเบียบเดิม) เพ่ือถือใช้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินตาม
ระเบยีบใหม่ ส่วนเงินกู้ประเภทอ่ืนๆยังคงเหมือนเดิม 
   ประธาน  สหกรณ์ฯมีการแก้ไขประเภทเงินกู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติที่ จะ
ประกาศใช้ในภายหน้า  
   ผู้จัดการ  เงินกู้สำหรับสมาชิกสามัญ เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินปรับวงเงินกู้ได้ไม่เกิน 100,000 
บาท ชำระเดือนละ 8,600 จำนวน 12 งวด ส่วนประเภทเงินกู้อ่ืนๆ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคงเดิมแต่จะไม่นำ
เงินทนุหมุนเวียนมาหักยอดเงินกู้เพ่ือไปทำประกันสินเชื่อ 
   ประธาน  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินจากเดิมสมาชิกกู้ได้ 300,000 ปรับวงเงินกู้ใหม่ 100,000 บาท 
ลดจำนวนงวดเป็น 12 งวด คาดว่าสมาชิกอาจจะกู้ประเภทเงินกู้นี้ลดลง และมากู้โครงการเงินกู้พิเศษเสริม
สภาพคล่องแทน 
   ผู้จัดการ  โครงการพิเศษเสริมสภาพคล่องที่ได้ ร่างใหม่นั้น สมาชิกยื่นกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 
600,000 บาท หรือไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในวันยื่นกู้ หากสมาชิกมีหนี้กู้ฉุกเฉินเดิมอยู่จะ
บังคับล้างหนี้ฉุกเฉินเดิมและสมาชิกจะได้รับเงินส่วนต่างนั้น หากสมาชิกต้องการยื่นกู้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน
สามารถยื่นกู้ได้โดยจะใช้10%ของทุนเรือนหุ้นตามระเบียบ 
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   ประธาน  เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่องใช้เงินค่าหุ้นเป็นหลักค้ำประกัน หลักฐานที่ใช้ยื่นกู้มี
อะไรบ้าง 
   ผู้จัดการ  หนังสือสัญญาคำขอกู้ สลิปเงินเดือน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 
                     นายบัณฑิต  สติรักษ์  ฝ่ายจัดประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ ด้วย 
ประธาน  แจ้งรายละเอียดลงเว็บไซต์ให้ชัดเจน หลักฐานการยื่นกู้ได้แก่ หนังสือสัญญาคำขอกู้ สลิปเงินเดือน 
สำเนาบัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ สำเนาทะเบียนไม่ต้องแนบเมื่อใช้สำเนาบัตรประชาชน และฝ่ายจัดการ
ช่วยชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน 
   ผู้จัดการ  กรณีใช้สำเนาบัตรประชาชนไม่ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีใช้สำเนาบัตร
ข้าราชการให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย 
   ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วสำเนาทะเบียนบ้านไม่จำเป็นต้องแนบก็ได้ 
แต่หากกรณีท่ีสมาชิกถึงแก่กรรมสำเนาทะเบียนบ้านจะมีความสำคัญเพ่ือใช้ในการสืบทายาท 
   ประธาน หลักฐานเงินกู้ไม่ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน ส่วนหลักฐานรับผลประโยชน์เมื่อสมาชิก
ถึงแก่กรรมให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านได้ 
   นายบัณฑิต  สติรักษ์  เห็นด้วยครับ ส่วนเรื่องเงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่องหากมีหุ้นไม่ถึง 
600,000 บาท สามารถซื้อหุ้นเพ่ิมได้หรือไม ่
   ประธาน  ซื้อหุ้นเพ่ิมได้แต่หากมีหุ้น 600,000 บาท ยื่นกู้ได้สูงสุดไม่เกิน90%ของทุนเรือนหุ้น
จะได้รับเงินเป็นจำนวน 540,000 บาท 
   นายบัณฑิต  สติรักษ์  ดังนั้นหากต้องการกู้เต็มจำนวน 600,000 บาท จะต้องมีทุนเรือนหุ้น 
670,000 บาท 
   ประธาน  สรุปร่างแนวทางเงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่องผ่านมติที่ประชุมแล้ว คณะกรรมการ
ช่วยตรวจสอบเงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ด้วย 
   ผู้จัดการ  เงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ สมาชิกยื่นกู้ได้ 3,800,000 บาท ส่งชำระเดือนละ 
27,300 บาท จำนวน 240 งวด  
   ประธาน  เมื่อเงินค่าหุ้นได้นำไปใช้กับเงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่องแล้ว สมาชิกที่ยื่นกู้จะต้อง
ซ้ือประกันเพิ่ม ดังนั้นจะต้องมกีารระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน  
   นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  เงินกู้ประเภทนี้มีความเสี่ยงสูงนอกจากจะใช้บุคคลเป็นหลักค้ำ
ประกัน ฝ่ายจัดการควรตรวจสอบสวัสดิการอ่ืนๆอีกด้วย เมื่อนำเงินเงินค่าหุ้นมาใช้คำนวณเงินกู้พิเศษเสริม
สภาพคล่อง สหกรณ์ฯจะนำเงินต้นไปหักล้างไม่ได้แล้ว ดังนั้นฝ่านสินเชื่อจะต้องมีความรอบครอบมากขึ้นจะ
ผิดพลาดไม่ได้  และปรึกษาหาแนวทางกับบริษัทประกันเรื่องขยายวงเงินประกันสามารถรับประกันสูงสุดไม่เกิน
เท่าไหร่  
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   ประธาน  หากไม่มีประกันสินเชื่อภาระหนี้จะตกอยู่ที่ผู้ค้ำประกัน ฝ่ายจัดการมีความคิดเห็น
อย่างไร 
   ผู้จัดการ  ประกันสินเชื่อตอนนี้วงเงินอยู่ที่ 2,500,000 บาท และประกันภัยกลุ่ม 200,000 
บาท รวมกัน 2,700,000 บาท หากเป็นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมไม่ถึง 
200,000 บาท ซึ่งหากเป็นสมาชิกมา 5 ปี จะได้รับสวัสดิการนี้ 90,000 บาท และกรณีสมาชิกที่เคยลาออกจาก
สหกรณ์ฯและเมื่อครบระยะเวลาเงือ่นไขกลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ สวัสดิการนี้อาจจะได้ไม่ถึง 200,000 บาท 
แต่เงินเดือนของสมาชิกสามารถยื่นกู้ได้ ส่วนการทำประกันเพ่ิมต้องมีระยะเวลารอคอย 1 ปี ดังนั้น สหกรณ์ฯ
จะมีความเสี่ยงในส่วนที่เพ่ิมทุนประกันในระยะเวลา 1 ปี 
   ประธาน  ดังนั้น ฝ่ายจัดการติดต่อบริษัทประกันเพ่ือขอขยายวงเงินเป็น3.5ล้านบาท ได้
หรือไม ่ 
   ผู้จัดการ  ได้สอบถามเพ่ือเป็นแนวทางบ้างแล้ว บริษัทประกันได้แจ้งว่าหากจำนวนสมาชิกยื่น
กู้น้อยเบี้ยประกันจะสูงเพราะต้องซื้อกรรมธรรม์ใหม่ เงินกู้ประเภทนี้สมาชิกที่จะยื่นกู้จะต้องหักล้างหนี้เดิมที่มี
อยู่ให้เหลือแค่สัญญาเงินกู้ฉบับเดียวและไม่สามารถยื่นกูป้ระเภทอ่ืนได้  
   ประธาน  หลักประกันนอกจากคนค้ำจำนวน 9 คน สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต และยังมี
หลักประกนัอ่ืนๆหรือไม่ 
   นายจิรเดช  กลิ่นขจร  จากที่ได้ปรึกษากับฝ่ายจัดการ สหกรณ์ฯสามารถบังคับให้ผู้กู้สมัคร
สมาคมได้หรือไม ่
   ประธาน  ปัจจุบันพระราชบัญญัติยังไม่บังคับให้นำมาหักได้ เพราะถือเป็นเงินอนาคตใช้ได้
ต่อเมื่อถึงแก่กรรม ยกตัวอย่างสหกรณ์ฯอ่ืนจะให้ทำหนังสือยินยอมเพ่ือนำเงินสวัสดิการนั้นเป็นหลักค้ำประกัน 
หรือสหกรณฯ์ใหส้วัสดิการสมาชิกเสียชีวิต (แผน1) 200,000 บาท ทุกคนได้หรือไม ่
   นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  ให้สมาชิกยื่นกู้ได้ตามความสามารถการชำระหนี้ 
   ประธาน  จะต้องตกลงกับบริษัทประกันเพ่ือขยายวงเงิน เพราะโครงการนี้มีความเสี่ยงสูงจึง
เป็นกังวลอย่างมาก หากนำสวัสดิการของสมาคมมาคำนวณได้ประมาณเท่าไหร่ 
   ผู้จัดการ ประมาณ 150,000 บาท  
   ประธาน  สหกรณ์ฯอาจให้สมาชิกทำหนังสือยินยอมให้นำเงินสมาคมมาชำระหนี้ได้ 
   นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  โครงการเงินกู้นี้สามารถลดวงเงินได้หรือไม่ 
   ประธาน  หากลดวงเงินกู้ไม่สามารถนำไปหักล้างหนี้สถาบันอ่ืนได้ ส่งผลให้ไม่เป็นไปตาม
จุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ เพราะสหกรณ์ฯมีจุดประสงค์ให้นำเงินหมุนเวียนที่มีอยู่นั้นเข้าถึงสมาชิกมากที่สุด 
หากตกลงกับผู้ค้ำประกันให้รับผิดชอบส่วนของสมาคมด้วยได้หรือไม่ และให้ผู้กู้ทำหนังสือยินยอมนำเงินฝาก
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สมาคม 150,000 บาท เป็นหลักค้ำประกัน ดังนั้นจะมีความเสี่ยงเป็นระยะเวลาประมาณ 5 เดือน และฝ่าย
จัดการทำการตกลงกับบริษัทประกันโดยใช้สัญญาฉบับเดิมแต่เพ่ิมเงื่อนไขใหม่ขึ้นมา 
   นายผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย  สหกรณ์ฯทำการเปิดซองในปีหน้าและทำข้อตกลงใหม่กับบริษัท
ประกัน 
   ประธาน  ผู้จัดการได้ปรึกษาและยกตัวอย่างเหตุการณ์สมมุติ หากสมาชิกมีหนี้  2,700,000 
บาท และมีหนี้สถาบันอ่ืน 300,000 บาท สมาชิกจะสามารถยื่นกู้เงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนีได้หรือไม่ และ
สมาชิกจะได้รับส่วนต่างอีก 800,000 บาท 
   นายถวิล  ดาแก้ว  สมาชิกสามารถยื่นกู้ได้ แต่สมาชิกจะยื่นกู้ได้ครั้งเดียวตามเงื่อนไขของเงินกู้
สามัญเพื่อการรวมหนี้ 
   นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  สมาชิกสามารถยื่นกู้ได้ตามสิทธิทีม่ี และตามความสารถในการชำระหนี้ 
   ประธาน  สรุปว่าสมาชิกสามารถกู้ได้ตามสิทธิที่พึงมี และกู้ได้ครั้งเดียวตามเงื่อนไขของสัญญา
เงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ หากสมาชิกจะยื่นกู้เงินกู้ประเภทอ่ืนๆ จะต้องเข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของเงินกู้
ประเภทนั้นๆ ดังนั้นคณะกรรมการและฝ่ายจัดการชี้แจงสมาชิกให้ถูกต้องและเป็นไปแนวทางเดียวกัน 
   ผู้จัดการ  หลักฐานที่ใช้ในการยื่นกู้ คือ 1. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือนหรือ 6 เดือน     
2. หนังสือรับรองหนี้สถาบันการเงินอ่ืนที่จะไปล้างหนี้  
   ประธาน  เงินกู้ประเภทนี้ทางสหกรณ์เป็นฝ่ายจัดการชำระหนี้ให้ ดังนั้นผู้กู้ไม่สามารถรับเงิน
ไปชำระเองได้ และให้ผู้กู้ขอหนังสือรับรองหนี้จากสถาบันการเงินอ่ืนให้แก่สหกรณ์ฯด้วย 
   นายจิรเดช  กลิ่นขจร  ดังนั้นหลักฐานในการยื่นกู้ ได้แก่ 1. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน  
2. หนังสือรับรองหนี้จากสถาบันการเงินอ่ืนที่ผู้กูม้ีหนี้  ส่วนข้าราชการบำนาญให้แนบทะเบียนจ่ายตรง 
   ประธาน  หลักฐานในการกู้ ให้ฝ่ายจัดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของสหกรณ์ฯด้วย 
   นายจิรเดช  กลิ่นขจร  ในส่วนของคนค้ำประกันจะให้กรรมการรับรองลายเซ็นหรือไม่ ความ
คิดเห็นส่วนตัวมองว่าไม่ควรรับรอง ให้สมาชิกนำบัตรประชาชนของผู้ค้ำตัวจริงเท่านั้นมาแสดงในวันยื่นกู้  โดย
ไม่ต้องฝากคณะกรรมการหน่วย 
   นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  เห็นด้วยกับนายจิรเดช  กลิ่นขจร เนื่องจากวงเงินกู้ค่อนข้างสูง 
  ประธาน กรรมการไม่สามารถรับรองได้เนื่องจากวงเงินกู้สูง และให้ผู้กู้นำบัตรประชาชนตัว
จริงของผู้ค้ำมายืนยันในวันทำสัญญา 
   ผู้จัดการ  การเซ็นสัญญาจะต้องให้มาเซ็นท่ีสหกรณ์ฯหรือไม ่
  ประธาน  อาจจะยุ่งยากเกินไป สมาชิกบางรายอาจจะติดภารกิจหรือไม่สะดวกในการเดินทาง 
ดังนั้นไม่ต้องเซ็นที่สหกรณ์ฯได้เมื่อมีบัตรประชาชนตัวจริงยืนยันแล้ว 
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   นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจะต้องตรวจสอบลายเซ็นให้รอบครอบ หากไม่
สามารถเซ็นเอกสารที่สหกรณฯ์ได้หรือเซ็นต่อหน้าคณะกรรมการได้ 
   นายบัณฑิต  สติรักษ์  เรื่องการส่งสัญญาเงินกู้ ควรให้สมาชิกส่งสัญญาด้วยตนเองเนื่องจาก
วงเงินสูงและกังวลเรื่องลายเซ็นของสัญญา 
   ประธาน  เจ้าหน้าทีม่ีการตรวจสอบอยู่เสมอ เมื่อมีปัญหาเจ้าหน้าที่จะชะลอสัญญาไว้ก่อน 
   ผู้จัดการ  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง ขออนุญาตสอบถาม
เพ่ิมเติม หากสมาชิกมีหนี้สถาบันอ่ืน 1,500,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 2,700,000 บาท จะให้สมาชิกยื่นกู้สามัญ
ทั่วไปหรือสามัญเพื่อการรวมหนี้ 
   นายจิรเดช  กลิ่นขจร  หากมีนี้ไม่เกิน 2,700,000 บาท ให้ยื่นกู้สามัญทั่วไป 
   ผู้จัดการ  ดังนั้นเงินกู้เพ่ือการรวมหนี้  สมาชิกจะยื่นกู้ได้ต่อเมื่อมีหนี้อย่างน้อย 2 สถาบัน
ร่วมกันเกิน 2,700,000 บาท 
   นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  เมื่อวิเคราะห์ตามร่างแนวทางเงินกู้ที่กำหนด หากไม่มีหนี้ของ
สหกรณ์ฯแต่มีหนี้สถาบันการเงินอ่ืน สามารถยื่นกู้เงินกู้เพ่ือการรวมหนี้ได้ เพราะในร่างที่กำหนดไม่ได้ระบุหนี้
สหกรณฯ์กับหนี้สถาบันการเงินอื่นรวมกันเพื่อชำระหนี้ตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ 
   ประธาน  ต้องระบุหนี้ของสหกรณ์ฯกับหนี้สถาบันการเงินอ่ืนรวมกันเกิน 2,700,000 บาท จึง
จะเข้าหลักเกณฑ์ในการกู้และผู้กู้สามารถยื่นกู้ได้ครั้งเดียว ถ้าหากมีหนี้ไม่เกิน 2,700,000 บาท ให้ยื่นกู้เงินกู้
ประเภทอ่ืนๆ 
   นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  ดังนั้นจะต้องเขียนข้อความให้ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และ
ศึกษาระเบียบฯเพ่ิมเติม 
   มติที่ประชุม  คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามแนวทางที่ผู้จัดการเสนอ และนำไปกำหนด
ระเบียบฯต่อไป ส่วนการให้เงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ ให้นำไปศึกษาและนำเสนอใหม่ในคราวถัดไป  
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1. เงินกู้สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ   

ประเภทเงินกู้ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เดิม ใหม่ 

เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 1. วงเงินกู้ : ตามความสามารถในการชำระหนี้ และต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 
100,000 บาท หรือไม่เกินเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่ยื่นคำขอกู้สุดแต่
จำนวนไหนน้อยกว่า 

1. วงเงินกู้ : ตามความสามารถในการชำระหนี้ และต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 
50,000 บาท หรือไม่เกินเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่ยื่นคำขอกู้สุดแต่
จำนวนไหนน้อยกว่า 

 2. การชำระหนี้ : ส่งต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่
งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกิน 30 งวด  

2. การชำระหนี้ : ส่งต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่
งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกิน 12 งวด 

 **ถ้ากู้ 100,000 บาท ส่งชำระเดือนละ 3,600 บาท **ถ้ากู้ 50,000 บาท ส่งชำระเดือนละ 4,300 บาท 

สามัญทั่วไป 1. วงเงินกู้ : ตามความสามารถในการชำระหนี้ และต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 
350,000 บาท และผู้กู้จะต้องมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนเงินกู้ 

1. วงเงินกู้ : ตามความสามารถในการชำระหนี้ และต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 
500,000 บาท และผู้กู้จะต้องมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงนิกู ้

 2. หลักประกันเงินกู้ :  
 (1) ให้ สมาชิกที่ มิ ได้ เป็ นคู่ สมรสของผู้ กู้  ห รือพนั กงานราชการ ซึ่ ง
คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรให้ค้ำประกัน
เงินกู้อย่างไมม่ีจำกัด ดังต่อไปนี้ 
  ก. วงเงินกู้ไม่เกิน   100,000 บาท   ให้มีบุคคลค้ำประกัน จำนวน 1 คน 
  ข. วงเงินกู้เกินกว่า 100,000 – 200,000 บาท  ให้มีบุคคลค้ำประกัน จำนวน 2 คน 
  ค. วงเงินกู้เกินกว่า 200,000 – 350,000 บาท  ให้มีบุคคลค้ำประกัน จำนวน 3 คน 

2. หลักประกันเงินกู้ :  
 (1) ให้ สมาชิกที่ มิ ได้ เป็ นคู่ สมรสของผู้ กู้  ห รือพนั กงานราชการ ซึ่ ง
คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรให้ค้ำประกัน
เงินกู้อย่างไม่มีจำกัด ดังต่อไปนี้ 
  ก. วงเงินกู้ไม่เกิน   150,000 บาท   ให้มีบุคคลค้ำประกัน จำนวน 1 คน 
  ข. วงเงินกู้เกินกว่า 150,000 – 350,000 บาท  ให้มีบุคคลค้ำประกัน จำนวน 2 คน 
  ค. วงเงินกู้เกินกว่า 350,000 – 500,000 บาท  ให้มีบุคคลค้ำประกัน จำนวน 3 คน 
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ประเภทเงินกู้ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เดิม ใหม่ 

 2. การชำระหนี้ : ส่งต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่
งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกิน 120 งวด และภายในอายุไม่เกนิ 60 ปี 

2. การชำระหนี้ : ส่งต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้น
แต่งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกิน 180 งวด และภายในอายุไม่เกิน 60 ปี 

 **ถ้ากู้ 350,000 บาท ส่งชำระเดือนละ 3,900 บาท **ถ้ากู้ 500,000 บาท ส่งชำระเดือนละ 4 ,300 บาท ทั้งนี้ ในการกู้ครั้ง
แรกบังคับล้างหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ถ้ามีหนี้เงินกู้ตามระเบียบเดิม) 

สามัญเพื่อ
การศึกษา 

1. วงเงินกู้ : ตามความสามารถในการชำระหนี้ และต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 
100,000 บาท และสมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น มีสิทธิ์กู้ได้เพียง 1 สัญญาเท่านั้น 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 2. หลักประกันเงนิกู้ :  
 - ให้สมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ หรือพนักงานราชการ หรือผู้ค้ำ
ประกันเงินกู้สามัญทั่วไปของผู้กู้ จำนวน 1 ราย  
  สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาได้ 1 รายเท่านั้น         

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 3. การชำระหนี้ : ส่งต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่
งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกิน 60 งวด และภายในอายุไม่เกิน 60 ปี 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 **ถ้ากู้ 100,000 บาท ส่งชำระเดือนละ 1,940 บาท  

พิเศษ
เอนกประสงค์ 

1. วงเงินกู้ : สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้กู้ได้ภายในจำกัดไม่เกินร้อยละเก้าสิบ
ของค่าหุ้น หรือเงินฝากทั้งหมดท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 2. การชำระหนี้ : ส่งต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่
งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกิน 240 งวด  

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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1. เงนิกู้สำหรับสมาชิกสามัญ (ที่มิใชพ่นักงานราชการ)   

ประเภทเงินกู้ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เดิม ใหม่ 

เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 1. วงเงินกู้ : ตามความสามารถในการชำระหนี้ และต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 
300,000 บาท หรือไม่เกินเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่ยื่นคำขอกู้สุดแต่
จำนวนไหนน้อยกว่า 

1. วงเงินกู้ : ตามความสามารถในการชำระหนี้ และต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 
100,000 บาท หรือไม่เกินเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่ยื่นคำขอกู้สุดแต่
จำนวนไหนน้อยกว่า 

 2. การชำระหนี้ : ส่งต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่
งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกิน 60 งวด  

2. การชำระหนี้ : ส่งต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่
งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกิน 12 งวด 

 **ถ้ากู้ 100,000 บาท ส่งชำระเดือนละ 5,800 บาท **ถ้ากู้ 100,000 บาท ส่งชำระเดือนละ 8,600 บาท 

สามัญทัว่ไป 1. วงเงินกู้ : ตามความสามารถในการชำระหนี้ และต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 
2,700,000 บาท และผู้กู้จะต้องมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินกู้ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ เหมือนเดิม เว้นแต่เงื่อนไขการคำนวณทุน
ประกันสินเชื่อ จะไม่นำเงินทุนเรือนหุ้นมาหักยอดเงินกู้เพือ่ไปทำประกันสินเชือ่  

 2. หลักประกันเงินกู้ : ถ้าเงินกู้สามัญทั่วไปของสมาชิกผู้กู้มีจำนวนเกินกว่าค่า
หุ้ น ซึ่ งผู้ กู้มีอยู่ ในสหกรณ์ก็ต้องมีสมาชิกที่มิ ได้ เป็นคู่สมรสของผู้กู้  ซึ่ ง
คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรให้ค้ำประกัน
เงินกู้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) วงเงนิกูไ้ม่เกิน 300,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 1 คน 
 (2) วงเงินกู้เกินกว่า 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 2 คน 
 (3) วงเงินกู้เกินกว่า 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 900,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 3 คน 
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ประเภทเงินกู้ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เดิม ใหม่ 
  (4) วงเงินกู้เกินกว่า 900,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท ให้มีผู้ค้ำ

ประกัน  4 คน 
 (5) วงเงินกู้เกินกว่า 1,200,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ให้มีผู้ค้ำ
ประกัน 5 คน  
 (6) วงเงินกู้เกินกว่า 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท ให้มีผู้ค้ำ
ประกัน 6 คน  
 (6) วงเงินกู้เกินกว่า 1,800,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,100,000 บาท ให้มีผู้ค้ำ
ประกัน 7 คน  
 (8) วงเงินกู้เกินกว่า 2,100,000 บาท ขึ้นไป ให้มีผู้ค้ำประกัน 8 คน 

**เพ่ิมสิทธิการค้ำประกันอีก  1 ราย เพ่ือให้สอดคล้องกับการค้ำประกันเงินกู้
สามัญเพือ่การรวมหนี้** 

 2. การชำระหนี้ : ส่งต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่
งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกิน 180 งวด เว้นแต่ผู้กู้ที่เป็นลูกจ้างประจำให้
คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืน
เงินงวดชำระหนี้ได้ตามที่เห็นสมควรแต่เมื่ออายุครบ 60 ปีแล้วต้องมีหนี้เงินกู้
คงเหลือเท่ากับทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในวันยื่นคำขอกู้สามัญท่ัวไป 

 

 **ถ้ากู้ 2,700,000 บาท ส่งชำระเดือนละ 22,800 บาท  
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ประเภทเงินกู้ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เดิม ใหม่ 
สามัญเพ่ือการศึกษา 1. วงเงินกู้ : ตามความสามารถในการชำระหนี้ และต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 

100,000 บาท และสมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น มีสิทธิ์กู้ได้เพียง 1 สัญญาเท่านั้น 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 2. หลักประกันเงินกู้ :  
 - ให้สมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้  หรือพนักงานราชการ หรือผู้ค้ำประกัน
เงินกูส้ามัญทั่วไปของผู้กู ้จำนวน 1 ราย  
  สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาได้ 1 รายเท่านั้น         

 

 3. การชำระหนี้ : ส่งต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวด
สุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกิน 60 งวด  

 

 **ถ้ากู้ 100,000 บาท ส่งชำระเดือนละ 1,940 บาท  

สามัญเพื่อความก้าวหน้า 1. วงเงินกู้ : สมาชิกมีสิทธิ์กู้เงินสามัญเพ่ือความก้าวหน้าของสมาชิก ได้ดังต่อไปนี้ 
 (1)  เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ       กู้ได้ไม่เกิน    40,000 บาท 
 (2)  เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กู้ได้ไม่เกิน    60,000  บาท 
 (3)  เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน   100,000 บาท 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 2. หลักประกันเงินกู้ :  
 - ให้สมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้  หรือพนักงานราชการ หรือผู้ค้ำประกัน
เงินกู้สามัญท่ัวไปของผู้กู้ จำนวน 1 ราย  
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ประเภทเงินกู้ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เดิม ใหม่ 

 3. การชำระหนี้ : ส่งต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน 
(เว้นแต่งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกิน 60 งวด  

 

 **ถ้ากู้ 100,000 บาท ส่งชำระเดือนละ 1,940 บาท  

พิเศษ 1. สหกรณ์ให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก 5 ประเภท คือ 
 (1) เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
 (2) เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 
 (3) เงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ 
 (4) เงินกู้พิเศษเพ่ือเหตุจำเป็นอันร้ายแรง 
 (5) เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเอนกประสงค ์

 

 2. การชำระหนี้ : ผู้กู้ส่งคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
เท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) จำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร
ตามฐานะของผู้กู้ จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกิน 360 งวด  

 

พิเศษเพ่ือการดำรงชีพ **เงินกู้ปันผล (เดิม)** ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
พิ เศษช่วยเหลือสมาชิกสู้
วิกฤติโควิด-19 

**เฉพาะกิจ** ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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ประเภทเงินกู้ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ใหม่ หมายเหตุ 
พิเศษเสริมสภาพคล่อง 1. สหกรณ์ให้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่องแก่สมาชิก 2 ประเภท คือ 

 1.1 เงินกูพิ้เศษเสริมสภาพคล่องทั่วไป 
 1.2 เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง (ATM) กระแสรายวัน 
 สมาชิกมีสิทธิ์เลือกกู้เงินพิเศษเสริมสภาพคล่องทั่วไป หรือเงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง (ATM) กระแสรายวัน ได้เพียง
ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น 

ปรับเปลี่ยนประเภทจาก
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (เดิม) 

 2. วงเงินกู้ : ตามความสามารถในการชำระหนี้ และแต่ต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 600,000 บาท หรือไม่เกิน 90% ของเงินค่า
หุ้นของสมาชิกท่ีมีอยู่ในวันยื่นคำขอกู้ สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า 

 

 3. การชำระหนี้ : ให้ผู้กู้ส่งคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกิน 240 งวด 
และกรณีสมาชิกกู้เงินพิเศษเสริมสภาพคล่อง (ATM) กระแสรายวัน เม่ือครบกำหนดสัญญา 5 ปี สมาชิกผู้กู้ต้องยื่นคำขอ
และหนังสือขอกู้เงินใหม่เพื่อปรับปรุงข้อมูลตามเงื่อนไขธนาคาร 
**ถ้ากู้ 600,000.000 บาท ส่งชำระเดือนละ 4,300.00 บาท 
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ประเภทเงินกู้ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 

สามัญเพ่ือการรวมหนี้ 1. สมาชิกอาจยื่นกู้เงินสามัญเพ่ือการรวมหนี้ได้เมื่อเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 600,000 
บาท ซึ่งต้องเป็นการรวมหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
   1.1 เพ่ือรวมหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน   
 1.2 เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น  

 2. วงเงินกู้ : ตามความสามารถในการชำระหนี้ และแต่ต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 3,800,000 บาท ซึ่งสมาชิกใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียว กรณีจะกู้สามัญ
ทั่วไปต้องชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ทั้งหมด  

 3. หลักประกันเงินกู้ : ถ้าเงินกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหนี้สินของสมาชิกผู้กู้มีจำนวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมีหลักประกันเงินกู้ดังต่อไปนี้ 
    3.1 หลักประกันใช้บุคคลค้ำประกัน 
        (1)  วงเงินกู้ไม่เกิน     700,000 บาท                                   ให้มผีู้ค้ำประกัน 2  คน 
  (2) วงเงินกู้เกินกว่า   700,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,100,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 3  คน  
  (3) วงเงินกู้เกินกว่า 1,100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 4  คน  
  (4) วงเงินกู้เกินกว่า 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,900,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 5  คน  
  (5) วงเงินกู้เกินกว่า 1,900,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,300,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 6  คน  
  (6) วงเงินกู้เกินกว่า 2,300,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,800,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 7  คน  
  (7) วงเงนิกู้เกินกว่า 2,800,000 บาท แตไ่ม่เกิน 3,300,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 8  คน  
          (8)  วงเงินกู้เกินกว่า 3,300,000 บาท ขึ้นไป                           ให้มีผู้ค้ำประกัน 9  คน                 
เพ่ือความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ำประกันมากกว่าที่กำหนดได้ 

 4. การชำระหนี้ : ส่งต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกิน 240 งวด  
** ถ้ากู้ 3,800,000.00 บาท ส่งชำระเดือนละ 27,300.00 บาท 
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 5.16  เรื่องพิจารณารา่งระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกพนักงานราชการ พ.ศ. 2565 
   เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากระเบียบฯ กระทรวงศึกษาธิการเรื่องการหักเงิน
ชำระหนี้จากเงินได้รายเดือน และเพ่ือให้เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ มติที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มอบหมายฝ่ายจัดการเสนอร่างระเบียบฯ ว่า
ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังนี้ 
   มติที่ประชุม  คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้แก่พนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2565 และประกาศใช้ในวันจนัทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 
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 5.17  เรื่องพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก พ.ศ. 2565 

   เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากระเบียบฯ กระทรวงศึกษาธิการเรื่องการหักเงิน
ชำระหนี้จากเงินได้รายเดือน และเพ่ือให้เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ มติที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มอบหมายฝ่ายจัดการเสนอร่างระเบียบฯ ว่า
ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังนี้ 
   มติที่ประชุม  คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินแก่สมาชิก พ.ศ. 2565 และประกาศใช้ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 
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 5.18  เรื่องพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2565 
   เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และเพ่ือให้เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่
สมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มอบหมาย
ฝ่ายจัดการเสนอร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก   
   ประธาน  ให้พิจารณาร่างระเบียบฯ (สามัญเพื่อการรวมหนี้) ทีป่ระชุมคราวถัดไป 
   มติที่ประชุม  คณะกรรมการให้นำเสนอใหม่ในคราวถัดไป 
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 5.19  เรื่องพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง พ.ศ.2565 
   เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากระเบียบฯ กระทรวงศึกษาธิการเรื่องการหักเงิน
ชำระหนี้จากเงินได้รายเดือน และเพ่ือให้เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ มติที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มอบหมายฝ่ายจัดการเสนอร่างระเบียบฯ ว่า
ด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังนี้  
   นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  ควรปรับใช้คำว่าร้อยละ90%ของเงินคา่หุ้น 
   นายจิรเดช  กลิ่นขจร  สัญญาเงินกู้แบบ ATM จะต้องทำสัญญาใหม่ และระเบียบให้ตัด
ข้อความคนค้ำประกัน 
   นายจิรเดช  กลิ่นขจร  รายละเอียดย่อยอ่ืนๆอาจจะไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ ดังนั้น
จะต้องปรึกษากับฝ่ายจัดการและท่ีปรึกษาอีกครัง้ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง 
   ประธาน  จะเริ่มประกาศใช้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่องเมื่อไหร่ 
   ผู้จัดการ  แบบฟอร์มคำขอกู้ยังไม่เรียบร้อย คาดว่าประมาณวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 
   นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  สัญญาเงินกู้จะต้องจัดทำให้ถูกต้องเพ่ือไม่ให้ขัดกับกฎหมาย 
   ประธาน  ให้นำเงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่องให้สมาชิกยื่นกู้ก่อน ส่วนเงินกู้พิเศษเพ่ือการรวม
หนี้ให้ชะลอไว้ก่อน     
   มติที่ประชุม  คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ
เสริมสภาพคล่อง พ.ศ.2565 และประกาศใช้ในวันจันทร์ที ่25 กรกฎาคม 2565 
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5.20  เรื่องขอกู้เงินธนาคารออมสิน 
  ผู้จัดการ เสนอที่ประชุม สืบเนื่องจากที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้ทำหนังสือ
แจ้งขอต่ออายุวงเงินสินเชื่อประจำปีกับธนาคารออมสิน ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ขอกู้เงินประเภทวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน 
จำนวน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) นั้น 
 ธนาคารออมสิน ได้แจ้งนโยบายการทบทวนวงเงินสินเชื่อของสหกรณ์ฯ เพ่ือต่ออายุวงเงิน
สินเชื่อประจำปีซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ไม่ได้มีการขอใช้วงเงิน จึงขอให้สหกรณ์ฯ ปิดวงเงินกู้ หรือหาก
สหกรณ์ฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินกู้จากธนาคารต่อไปก็ให้ลดวงเงินสินเชื่อเพ่ือธนาคารออมสินจะได้ลด
วงเงินตามความจำเป็นที่จะต้องสำรองไว้เพ่ือบริการเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ฯ ด้วย 
    

 ประเด็นที่เสนอ 
    

  เพ่ือความคล่องตัวในการดำเนินงานเห็นสมควรขอกู้เงินธนาคารออมสิน โดยขอลดวงเงินกู้จาก 
200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) เป็น 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และขอ
ทบทวนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.90 ต่อปี หลักประกันเงินกู้ให้คณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะ และผู้จัดการ
เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้  
  มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
 

 5.21  เรื่องพิจารณาการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ พัฒนาความรู้สมาชิก : 
กิจกรรมสหกรณ์พบข้าราชการบำนาญ 
     กิจกรรมสหกรณ์พบข้าราชการบำนาญ กลุ่มเป้าหมาย 900 คน กรรมการ 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5 คน และเจ้าหน้าที่ 18 คน  
งบประมาณที่ได้รบัจัดสรร             จำนวน  681,000.00    บาท 
-  ค่าดำเนินการสำรวจผู้เข้าร่วม       เป็นเงิน     10,000.00     บาท 
-  ค่าเช่าสถานที่          เป็นเงิน     10,000.00     บาท 
-  ค่าอาหารและเครื่องดื่มหัวละ 50 บาท (940 คน)     เป็นเงิน     47,000.00     บาท 
-  ค่าอาหารเที่ยง 1 มื้อๆ ละ 100 บาท (940 คน)     เป็นเงิน     94,000.00     บาท 
-  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ และวิทยากร    เป็นเงิน     10,000.00     บาท 
-  ค่าพาหนะให้แก่สมาชิก คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ   เป็นเงิน    510,000.00    บาท 
   และฝา่ยจัดการ (จ่ายตามระยะทางหน่วยที่สมาชิกสังกัด)  
 รวมงบประมาณดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น   จำนวน    681,000.00  บาท 
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ประเด็นทีน่ำเสนอ  
1.  กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม ณ โรงยิมเนเซียม (สวน ร.5)  
2.  จัดรูปแบบกิจกรรมสันทนาการ     
      -  ดนตร ี   
      -  คณะกรรมการและสมาชิกร่วมเสวนารับฟังปัญหา เสนอแนวทางพัฒนากระบวนการสหกรณ์  
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  
      -  กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ (ถ้ามี)    
 3.  จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม     
      -  อาหารเช้า(หลากหลาย) เครื่องดื่ม และผลไม้  
 -  อาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)    
หมายเหต:ุ ขั้นตอนการดำเนินงาน     
 1.  สำรวจกลุ่มเป้าหมายแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมโครงการสิ้นสุดวันที่ 4 สิงหาคม 2565   
 2.  ติดต่อประสานงานสถานที่และการดูแลอำนวยความสะดวก (สวนร.5 และเทศบาลเมืองนราธิวาส) 
  ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  
  ประธาน  ฝ่ายจัดการประสานกับเทศบาลเมืองนราธิวาสขอใช้โรงยิม สวนร.5 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน 
  ผู้จัดการ  ขอยกเลิกอาหารกลางวันเปลี่ยนเป็นให้ค่าอาหารแทน 
  ประธาน  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมจะใช้เวลานานหรือไม่ หรือมีความเห็นด้วยกับ
ข้อเสนอของผู้จัดการโดยให้ค่าอาหารและค่าเดินทางแก่สมาชิก และให้ฝ่ายจัดการเตรียมเฉพาะอาหารเช้า
ให้แก่สมาชิก 

   มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

 5.22  เรื่องพิจารณาโครงการศึกษาดูงานพัฒนาองค์กร (กลุ่มเจ้าหน้าที่การเงิน) 
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากร 
และผู้แทนสมาชิก กิจกรรมศึกษาดูงานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาองค์กร กลุ่มเป้าหมาย 66 คน (กลุ่ม
เจ้าหน้าที่การเงิน) ได้แก่ กรรมการ จำนวน 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
จำนวน 18 คน ที่ปรึกษา จำนวน 12 คน และเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 คน (หน่วยละ 1 คน ประกอบด้วย 
ศธ., มนร., เทศบาลเมืองนราธิวาส, เทศบาลเมืองสุไหงโกลก, ว.เทคนิคบางนรา, ศึกษาสงเคราะห์, วท., กศน.) 
(หน่วยละ 2 คน ประกอบด้วย เขต 1, 2, 3, สพม.นธ,) 
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งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร      งบประมาณ    420,000.00  บาท 
-  ค่าพาหนะในการเดินทาง     เป็นเงิน          220,000.00   บาท 
-  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน   เป็นเงิน           30,000.00    บาท 
-  ค่าท่ีพัก จำนวน 25 ห้อง ๆ ละ 1,200 บาท (3 คืน)  เป็นเงิน           90,000.00    บาท 
-  ค่าอาหารและคา่รับรอง (4 วัน)     เป็นเงิน           80,000.00    บาท 

   ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  

   นายจิรเดช  กลิ่นขจร  จากที่ประชุมเจ้าหน้าที่การเงินเมื่อวันที่18 สิงหาคม 2565 ได้มีมติ ให้
จัดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาองค์กร ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2565 โดยวันที่
17 เดินทางพักผ่อนที่อำเภอหาดใหญ่เพ่ือในวันที่18 จะได้เดินทางถึงสนามบินพร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ 
กรรมการที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการแล้วภายหลังไม่สามารถเข้าร่วมได้จะต้องจ่ายคืนค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่
สหกรณ์ เจ้าหน้าสหกรณ์และเจ้าหน้าที่การเงินเมื่อมีการแจ้งรายชื่อเข้าร่วมแต่ไม่สามารถเดินทางได้และให้ผู้อ่ืน
เข้าร่วมแทนจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเอง 

   ประธาน  เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเมื่อตัดสินใจเข้าร่วมโครงการให้เตรียมเอกสาร เพ่ือให้
ฝ่ายจัดการได้ทำการจองตั๋วเดินทาง 

   มติที่ประชมุ อนุมัต ิ
 
 5.23  เรื่องพิจารณาจัดโครงการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพของบุคคล 

  กิจกรรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
ปปง. (กลุ่มเป้าหมาย 37 คน ได้แก่ กรรมการ 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 5 คน และเจ้าหน้าที่ 17 คน) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร 
สร้างคุณประโยชน์แก่สหกรณ์ 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร       งบประมาณ 56,000.00  บาท 
-  ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม       เป็นเงิน         5,000.00  บาท 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร         เป็นเงิน       10,000.00  บาท 
-  ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท       เป็นเงิน         4,000.00  บาท 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 400 บาท        เป็นเงิน       14,800.00  บาท 
-  ค่าพาหนะจ่ายตามระยะทางท่ีสังกัด       เป็นเงิน       22,200.00  บาท 

   มติที่ประชุม  นำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
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 5.24  เรื่องพิจารณาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กิจกรรมอบรมการใช้ระบบโปรแกรมสารสนเทศ โดยจัดการอบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน (กลุ่มเป้าหมาย 17 คน) 
1.  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
2.  ความรู้ ความเข้าใจการใช้ระบบโปรแกรมสารสนเทศ 
3.  พัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี เพ่ือการปฏิบัติการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการจัดทำงาน
สารบรรณ 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร      งบประมาณ    15,800.00  บาท 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร (ถ้ามี)       เป็นเงิน   3,000.00  บาท 
-  ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท      เป็นเงิน   2,000.00  บาท 
-  ค่าอาหาร 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท      เป็นเงิน   3,000.00  บาท 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยง (คนละ 400 บาท)       เป็นเงิน   6,800.00  บาท 
-  ค่าเอกสารประกอบการทำงาน       เป็นเงิน   1,000.00  บาท   

   มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
 
5.25  เรื่องพิจารณาจัดอบรมสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่ 
 กลุ่มเป้าหมาย 17 คน  งบประมาณ 118,700.00 บาท 
- ค่าลงทะเบียน (ประมาณไว้หัวละ 2,000 บาท)     เป็นเงิน  34,000.00  บาท 
-  ค่าพาหนะเหมาจ่าย 2 คน (4 วัน ๆ ละ 8,000 บาท)    เป็นเงิน  32,000.00  บาท 
-  ค่าท่ีพัก จำนวน 9 ห้อง ๆ ละ 1,200 บาท (3 คืน)    เป็นเงิน  32,400.00  บาท 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยง (2 วัน ๆ ละ 400 บาท จำนวน 17 คน)    เป็นเงิน  13,600.00  บาท 
-  ค่าบำรุงสมาชิกชมรมเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 17 คน    เป็นเงิน    1,700.00  บาท 
-  เงินสมทบชมรมเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 5,000 บาท    เป็นเงิน    5,000.00  บาท 
  ด้วยชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 

2565 และการสัมมนา เรื่อง The Poewr of Change ระหว่างวันที่ 19 -21 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเกรซ
แลนด์เขาหลัก บีช รีสอร์ท (Graceland Khaolak Beach Resort) อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

   ผู้จัดการ  ขออนุญาตที่ประชุมสหกรณ์ฯขอหยุดทำการวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังจังหวัดพังงาเข้าร่วมอบรมสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่ 

   มติที่ประชุม อนุมัต ิ
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 5.26  เรื่องพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 
   ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
   ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2564 ข้อ 14. ผู้ที่จะได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่คณะทำงาน    
สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่กำหนดแต่ไม่เกิน 180 วัน และต้องผ่านการประเมิน 
   ด้วยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าง 1 ตำแหน่ง และมี
พนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำงาน พ.ศ. 2564 ข้อ 14. และปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์มาแล้ว 1 ปี และผ่านการประเมินการปฏิบัติงาน จึ ง
เห็นสมควรให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
       

 ประเด็นที่เสนอ 
    

   ให้บรรจุแต่งตั้ง นายอุรคินทร์  ทองใส เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน 15,070 บาท และเงินเสี่ยงภัย 2,500 บาท เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 
1 สิงหาคม 2565 

   มติที่ประชุม  อนุมัต ิ

 
5.27  เรื่องขอให้มารายงานตัว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว 

   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล  ตำแหน่ง
พนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ลงวันที ่21 เมษายน 2565 นั้น 
   คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด  
   บัดนี้  สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนริวาส จำกัด มีตำแหน่ งพนักงานปฏิบัติ งานชั่ วคราว              
ว่าง 1 ตำแหน่ง จึงได้เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่  2 มารายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้าง ในวันพุธที่ 27 
กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่          
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ได้รับเงินเดือน เดือนละ 12,000 บาท 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล คะแนน (  100  คะแนน) 
2 นางสาวฟาตอนะ  สนิกอเด็ง 89.67 

   มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
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5.28  เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
ด้วยเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก ภาคใต้ (ข.ชสอ.ต.) กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง 

“ก้าวทันกฎหมายสหกรณ์สู่แผนปฏิบัติการ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้โปรแกรม Zoom ในการ
ประชุม” 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 

หมายเหตุ: ฟรีค่าลงทะเบียน 2 คน (ไม่รวมค่าที่พัก) หากสหกรณ์ฯส่งผู้เข้าอบรมเกิน 2 คน 
ลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท ที่พักสำรองจ่ายเองคืนละ 700 บาท 

ผู้จดัการ ให้เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯเขา้อบรมสัมมนา จำนวน 2 ราย  
ประธาน ให้สิทธิคณะกรรมการได้เข้าร่วมอมรมสัมมนา จำนวน 2 ราย 
มติที่ประชุม  อนุมัตแิละคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 2 คน ดังนี้ 

1. นางสาวนูรฟิรดา  ดือเระ
2. นางสาววรัชยา  สายชนะพันธ์

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 ผู้จัดการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี ขอเงินสนับสนุนแข่งขันฟุตบอล 
 ประธาน  สนันสนุนตามระเบียบของสหกรณ์ฯจำนวน 1,000 บาท บาท คณะกรรมการสนับสนุน

จำนวน 2,000 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงินสนับสนุน 3,000 บาท 
 มติที่ประชุม  อนุมัติให้เงินสนับสนุนจำนวน 3,000.00 บาท 

เลิกประชุม 13.20 น. 

ลงชื่อ  นายสมยศ  เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ 
(นายสมยศ  เสาวคนธ์) 

ลงชื่อ    จิรเดช  กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ 
(นายจิรเดช  กลิ่นขจร) 




