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สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 
ครั้งที่ 3/2565 

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

************************** 
คณะกรรมการดำเนินการ  15  คน 
กรรมการผู้มาประชุม 15 คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 

1.นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ สมยศ เสาวคนธ์ 

2.นายบัณฑิต สาและ รองประธานกรรมการ ที่ 1 บัณฑิต สาและ 

3.นายบัณฑิต สติรักษ์ รองประธานกรรมการ ที่ 2 บัณฑิต สติรักษ์ 

4.นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย กรรมการและเหรัญญิก ผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย 

5.นายไสว ชินพงษ์ กรรมการ ไสว ชินพงษ์ 

6.นายสุทิน  ปิยะรัตน์ กรรมการ สุทิน  ปิยะรัตน์ 

7.นายวีระศักดิ์  เวทโอสถ กรรมการ วีระศักดิ์  เวทโอสถ 

8.นายมงคล  ชมติวัง กรรมการ มงคล  ชมติวัง 

9.นายจรัญ เหล็มเจริญ กรรมการ จรัญ เหล็มเจริญ 

10.นายชยพล เพชรแก้ว กรรมการ ชยพล เพชรแกว้ 

11.นายอสุมาน สะมะแอ กรรมการ อุสมาน สะมะแอ 

12.นายรอมือลี หะมะ กรรมการ รอมือลี หะมะ 

13.นายสะมะแอน วรรณาการ กรรมการ สะมะแอน วรรณาการ 

14.นายถวิล ดาแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ถวิล ดาแก้ว 

15.นายจิรเดช กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ จริเดช กลิ่นขจร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 18 คน 

ชือ่-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นางอารีย์ เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ อารีย์ เพ็ชรพรหม 

2.นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เกรียงไกร ศักระพันธุ์ 

3.นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พงษ์เทพ ไหมใจดี 

4.นายเชี่ยวชาญ โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เชี่ยวชาญ โชติบัณฑ์ 

5.นางศิวัชญา ปลาลารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศิวัชญา ปลาลารัตน์ 
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ชือ่-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก
การศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 

6.นายธานินทร์ คงนวล  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ธานินทร์ คงนวล  

7.นายสุธี บุญญะถิติ  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส 

สุธี บุญญะถิติ  

8.นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

นิตย์ พรหมประสิทธิ์ 

9.นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

สุพจน์ มณีรัตนโชติ 

10.นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

ศุภชัย ศรีหาใต้ 

11.รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

รสสุคนธ์ แสงมณี 

12.ดร.ชาร์รีฟท ์สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ชาร์รีฟท์ สือนิ 

13.นายจรินทร์ พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ จรินทร์ พรหมดำ  

14.นายสมรัฐ แก้วสังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมรัฐ แก้วสังข์ 

15.นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ รอฮานิง มะแซสะอิ  

16.นายมนัส เพชรรัตน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ มนัส เพชรรัตน์  

17.นายจิระพงศ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ จิระพงศ์ ชูชื่น 

18.นางนฤมล  ดำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

นฤมล  ดำน้อย 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว นายสมยศ เสาวคนธ์ 
ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน ดังนี้ 
1.นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
2.นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
3.นายเชี่ยวชาญ โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
4.นางศิวัชญา ปลาลารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา รักษาการแทน

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

นราธิวาส 
7.นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 
8.นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 2 
9.นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 3 
10.รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
11.ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 

 

2.ผู้เขา้รว่มประชุม จำนวน 8 คน ดังนี้ 
1.นางอารีย์ เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ 
2.นายจรินทร์ พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3.นายสมรัฐ แก้วสังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4.นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5.นายมนัส เพชรรัตน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
6.นายจิระพงศ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกจิการ 
7.นางนฤมล  ดำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
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นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ประธานมอบให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62 ครั้ง
ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565          
 มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565         

 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว 
  ในเดือนมีนาคม 2565 มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่  
2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ 
   1. สมาชิกบำนาญเทศบาล สังกัดจังหวัด ไม่สามารถหักเงิน ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากเกษียณอายุ
ราชการ และได้รับเงินเดือนบำนาญเดือนละ 14,028.40 บาท ทำให้สมาชิกรายนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
เงินงวดประจำเดือน 
  ทั้งนี้ สหกรณ์ทำหนังสือถึงต้นสังกัดชี้แจงการหักเงิน ณ ที่จ่ายให้กับสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ. 
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และทำหนังสือถึงผู้กู้และผู้ค้ำประกันทราบ 
  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สมาชิกได้นำเงินบำเหน็จดำรงชีพมาชำระหนี้สหกรณ์ 
จำนวน 170,000.00 บาท เพื่อชำระเป็นเงินค่าหุ้น 400.00 บาท เงินต้นหนี้สามัญทั่วไป  6 7 ,000.00 บ า ท 
เงินต้นหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 102,100.00 บาท สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 300.00 บาท 
และได้ยื่นคำร้องขอปรบัโครงสร้างหนี้กับทางสหกรณ์แล้ว 
  ณ วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2565 มีทุนเรือนหุ้น 490,000.00 บาท มีหนี้ เงินกู้สามัญทั่วไป 
1,596,800.00 บาท  
  มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉนิกระแสรายวัน 177,461.14 บาท 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  2. สมาชิกหน่วยอำเภอแว้ง ไม่สามารถหักเงิน ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินตัด
ยอดการหกั ณ ที่จ่าย 
  มีทุนเรือนหุ้น 343,050.00 บาท มีหนี้เงนิกูส้ามัญทั่วไป 453,750.00 บาท 
  มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 300,000.00 บาท 
  มีหนี้เงินกู้พิเศษวิกฤติโควิด 20,000.00 บาท 
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  รายการค้างชำระเดือนกุมภาพันธ์ ค่าหุ้น 1,800.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป เงินต้น 
3,750.00 บาท ดอกเบี้ย 2,140.71 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 5,830.00 บาท 
เงินกู้พิเศษวิกฤติโควิด ดอกเบี้ย 79.01 บาท เงินฝาก 100.00 บาท สมาคมฌาปนกิจ 200.00 บาท รวม
เป็นเงิน 13,899.72 บาท 
  สมาชิกไม่ได้นำเงินมาชำระ สหกรณท์ำหนังสือแจ้งผู้กู ้และหนังสือแจ้งผู้ค้ำประกันแล้ว 
  นายบัณฑิต สติรักษ์ ไม่ทราบว่าสมาชิกรายนี้ได้มาติดต่อกับสหกรณ์บ้างหรือยัง หากยัง
จะต้องทำหนังสือเชิญผู้ค้ำประกันมาหารือ 
  ประธาน สหกรณ์จะดำเนินการตามระเบียบ และขั้นตอน จะต้องทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้
ค้ำประกันครั้งที่ 2 ก่อน 
  นายเชี่ยวชาญ โชติบัณฑ์ หากทำหนังสือแจ้งลูกหนี้สองครั้งแล้วยังไม่ได้รับการติดต่อมา ให้
สหกรณ์เตรียมการต่อไป หากต้องการฟ้องร้องให้เตรียมคู่ฉบับหนังสือแจ้งทั้งสองฉบับ แต่หากผู้ค้ำมาติดต่อ
เพ่ือทำเรื่องขอยินยอมรับสภาพหนี้ให้ดำเนินการรับสภาพตามระเบียบของสหกรณ์ 
  มติทีป่ระชมุ ทำหนังสือถึงผู้กูแ้ละผู้ค้ำประกนั ครั้งที่ 2 
 
  3. สมาชิกหน่วยอำเภอบาเจาะ ไม่สามารถหักเงิน ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงิน
ตัดยอดการหกั ณ ที่จ่าย 
  มีทุนเรือนหุ้น 430,800.00 บาท มีหนี้เงินกูส้ามัญทัว่ไป 1,418,608.04 บาท 
  รายการค้างชำระเดือนมกราคม ค่าหุ้น 1,450.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป เงินต้น 
7,500.00 บาท ดอกเบี้ย 4,541.49 บาท เงินฝาก 500.00 บาท สมาคมฌาปนกิจ 200.00 บาท  รวมเป็น
เงิน 14,191.49 บาท 
  สหกรณ์ได้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้ เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ และผู้ค้ำประกันเมื่อวันที่  28 
กุมภาพันธ์ 2565 
  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 สมาชิกมาติดต่อชำระยอดค้างงวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 
2565 จำนวนเงิน 15,574.41 บาท โดยชำระเป็นเงินต้นสามัญทั่วไป 7,500 บาท ดอกเบี้ย 8,074.41 บาท 
ทั้งนี้ แจ้งว่าขณะนี้ได้ยื่นขออุธรณ์คำสั่ง และบอกขายทรัพย์สินเพ่ือนำมาชำระหนี้ส่วนเกินกว่าทุนเรือนหุ้น
เพ่ือลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ระหว่างรอดำเนินการลาออก จะนำเงินมาชำระรายเดือนภายในวัน
สิ้นเดือนนั้นๆ  
  นายจิรเดช กลิ่นขจร สมาชิกรายนี้ไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระใช่หรือไม่ 
  ผู้จัดการ ใช่ เนื่องจากได้มาติดต่อชำระยอดที่ค้าง 
  มติทีป่ระชุม อนุมัติ 
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วาระที่ 4   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เรื่องการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 การประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2554 มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกโอนไป
ต่างจังหวัด ในเดือนมีนาคม 2565 มีสมาชิกทำเรื่องขอโอนย้ายไปต่างจังหวัด จำนวน 3 ราย  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 เรื่องแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
 ในเดือนมีนาคม 2565 มีสหกรณ์อ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
และได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ราย   
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 4.3 เรื่องแถลงรายการใหเ้งินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่
สมาชิก จำนวน 238 ราย เป็นเงิน 41,424,000.00 บาท  
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 4.4 เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

  ไม่มี 
 
 4.5 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 ประธานในที่ประชุมได้มอบใหผู้้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
  นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ เอกสารหลักฐานและการบันทึกบัญชีการเงินระหว่างเดือนเป็นไป
ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย 
 นายจรนิทร์ พรหมดำ จากวาระติดตามนั้น ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการติดตามลูกหนี้เป็นอย่างดี 
และในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น สหกรณ์ได้มีการควบคุมการให้บริการเป็น
อย่างดี 
 

4.6 เรื่องสมาชิกยา้ยหน่วย 
 ในเดือนมีนาคม 2565 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 30 ราย  

  นายสุทิน ปิยะรัตน์ รายที่ 6 ไม่ทราบว่าเหตุใดจึงอยู่หน่วยบำนาญอาชีวะ 
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  ผู้จดัการ เนื่องจากตอนนี้ทางการเงินของต้นสังกัดแจ้งว่าสมาชิกสามารถแจ้งรับเงินเดือน
บำนาญที่ไหนก็ได้ ทั้งนี้ สมาชิกรายนี้แจ้งรบัเงินเดือนบำนาญทีจ่ังหวัดสงขลา จึงไม่สามารถส่งหัก ณ ทีจ่่าย
ได้ สมาชิกจะต้องนำส่งเงินงวดรายเดือนด้วยตนเอง และหน่วยบำนาญอาชีวะ-ลูกจ้างเกษียณได้ตั้งไว้
สำหรับสมาชิกทีห่ัก ณ ที่จ่ายไม่ได้ 
  นายพงษ์เทพ ไหมใจดี เดิมที่สร้างสังกัดนี้ขึ้นมา มีเพียงสมาชิกบำนาญหน่วยอาชีวะที่หัก 
ณ ที่จ่ายไม่ได้ แต่ในตอนนี้มีสมาชิกหลายคนที่ไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ จึงย้ายมาไว้ในสังกัดเดียวกัน 

 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 4.7 เรื่องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. 
  ในเดอืนมีนาคม 2565 ไมม่ีรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ดังนี้ 
  แบบ ปปง. 1-01 การทำธุรกรรมเงินสดเกิน 2 ล้านบาท 
  ไม่มี 
  แบบ ปปง. 1-02 การทำธุรกรรมทีเ่กีย่วกับทรัพย์สินราคาประเมินเกนิ 5 ล้านบาท 
  ไม่มี 
  แบบ ปปง. 1-03 การทำธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย 
  ไม่มี 
  มติทีป่ระชุม รบัทราบ 
 
 4.8 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้ทราบ 
  1.เห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ได้
พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินการกู้ยืม วงเงินไม่เกิน 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อย
ล้านบาทถ้วน) เทา่กบัปีที่ผ่านมานั้น 
  นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของ
สหกรณ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของที่ประชุมใหญ่ที่มี
มติโดยเคร่งครัด และการที่สหกรณ์จะได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินหรือไมเ่พียงใด ให้เป็นดุลยพินิจของ
สถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุนที่จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและเป็นไปได้เองไม่มีข้อผูกพันกับ
นายทะเบียนสหกรณ์ 
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
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  2.เรื่องส่งคำแนะนำการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ ์
  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับ และส่งข้อบังคับฉบับดังกล่าวให้นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับนัน้ 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ขอแนะนำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ถือปฏิบัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบัสหกรณ ์ดังนี้ 
  1.แบบ ทข.2 ข้อ 88/1 ข้อ 88/2 ข้อ 88/3 และข้อ 88/4 ให้เพ่ิมช่องข้อความเดิมว่าไม่มี 
  2.การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับหลายข้อ ให้ยกเลิกทีละข้อ 
  3.การแทรกข้อใหม่ ต้องกำหนดข้อใหม่ในข้อบังคับ เช่น ข้อ...... เพ่ิมข้อความดังต่อไปนี้ 
เป็นข้อ...../....... ไว้ท้ายข้อ........... แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่............................... 
  4.ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 74 วรรค 1 ให้สหกรณ์กำหนดบทเฉพาะกาล 
  5.ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 74 วรรค 2 ให้สหกรณ์กำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งในที่
ประชุมใหญใ่ห้ชัดเจน เพียง 1 วิธี 
  6.ข้อบังคับ ข้อ 74(6) ความว่า “เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการจะได้วินิจฉัยว่าการผิด
นัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำหรือเจตนาของสมาชิก” ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและ
การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 เรื่องลักษณะต้องห้ามกรรมการและ
ผู้จัดการของสหกรณข์นาดใหญ่ 
  7.ข้อบังคับ ข้อ 74(7) ความว่า “หรือวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะดำรง
ตำแหน่งนั้น” ขัดแย้งกับการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ ที่ขอแก้ไขเฉพาะเรื่องคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
  8.ข้อบังคับสหกรณ ์ข้อ 74(6) (7) มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกัน 
  9.ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 88/1 วรรค 1 ให้กำหนดจำนวนคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงที่แน่นอน 
  10.ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 88/3 วรรค 1 ให้กำหนดจำนวนคณะอนุกรรมการการลงทุนที่
แน่นอน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการ 
  ประธาน เรื่องของการกำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนั้น คาดว่าจะตั้งตามเดิมได้ 
เนื่องจากที่ประชุมรัฐสภายังสามารถเลือกได้ว่าจะลงเป็นแบบลับหรือเปิดเผยก็ได้ และสหกรณ์เองเลือกใช้
วิธีเปิดเผยเมื่อไม่มีคู่แข่ง จึงคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องแก้ไข 
  นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ในเรื่องของการหารือเพ่ือแก้ไขข้อบังคับ เห็นควรเชิญตัวแทนจาก
สหกรณ์จังหวัดเขา้หารือ เพ่ือชี้แจงคำแนะนำ 
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  ประธาน ต้องการให้ฝ่ายจัดการทำหนังสือเชิญสหกรณ์จังหวัดร่วมประชุมหารือการแก้ไข
ข้อบังคับ พร้อมทั้งนายทะเบียนสหกรณ์ร่วมกันเลย 
  มติที่ประชุม ทำหนังสือเชิญสหกรณ์จังหวัดและนายทะเบียนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมเพ่ือ
หารือเรื่องการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ ์
 
 4.9 เรื่องท่ีปรึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
  

ไมมี่ 
 
4.10 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 

  ในเดือนมีนาคม 2565 ประธานกรรมการอนุมัติให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ จำนวน 
42 ราย จำแนกตามสาเหตุการลาออกได้ ดังนี้ 
  1.ต้องการรับเงินเดือนเต็ม    จำนวน 30 คน 
  2.ชำระหนี้     จำนวน  8 คน 
  3.เกษียณอายุราชการ    จำนวน  1 คน 
  4.โอนย้ายราชการ    จำนวน  2 คน 
  5.มีความจำเป็นต้องใช้เงิน    จำนวน  1 คน 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.11 เรื่องประมาณการรับจ่ายเงินสหกรณ์ในวันส้ินเดือนมีนาคม 2565 
  ในว ันที ่ 31 ม ีน าคม  2565  ประมาณ การว ่าจะม ีก ารร ับ  – จ ่าย เง ิน  จำนวน                 
91,442,599.56 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.12 เรื่องสมาชิกขอเปลีย่นแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 
มอบอำนาจให้ผู้จัดการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญในเดือน
มีนาคม 2565 มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 50 ราย  
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
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4.13 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประกันชีวิต
กลุ่ม กับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงกรมธรรม์มีผล
ต้ังแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึง 28 เมษายน 2565 
  บัดนี้ ได้ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า มีสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม จำนวน       
6,299 คน ณ วันที ่1 มีนาคม 2565  
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

4.14 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน       
  ในเดือนมีนาคม 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บ
เงินค่าหุ้นรายเดือนใหม่ตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.15เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้       
  ในเดือนมีนาคม 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 8 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่า
เงินงวดชำระหนี้ใหม่ตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 
4.16 เรื่องสมาชิกถงึแก่กรรม 

  ในเดือนมีนาคม 2565 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 5 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1 นางดารา  ฤทธิวงศ์  (09815) สังกัดอำเภอระแงะ  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2565 

เป็นสมาชิก  เมื่อวันที่ 31  กรกฎาคม  2533 ไดร้ับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์  

 2 นางลดาวัลย์  ภัทราธิกุล (17374) สังกัดหน่วยอำเภอยี่งอ  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์    

2565  เป็นสมาชิก  เมื่อวันที่  27  มีนาคม 2550  ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ ์ 

 3 นายวุฒิพงค์  วงศ์วุฒิรัตน์กุล (04410) สังกัด หนว่ยอำเภอสุไหงปาดี ถึงแก่กรรมเมื่อวันที ่ 1   

มีนาคม  2565 เป็นสมาชิก  เมื่อวันที่  31  สิงหาคม 2520  ได้รับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับสหกรณ์  

 4 นายธีระศักดิ์  เซะนาราเซะ (08743) สังกัด หน่วยอำเภอสุไหงโก-ลก ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  1   

มีนาคม 2565 เป็นสมาชิก  เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม  2530  ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์  

 5 นายนพดล  มะลิลา  (18173) สังกัด หน่วยอำเภอสุคิริน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์    

2565 เป็นสมาชิก  เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน  2551  ได้รับแจ้งจากกรรมการมาติดต่อกับสหกรณ์  
   หมายเหตุ: อายัดทุนเรือนหุ้น เงินปันผล เฉลี่ยคืนต้ังแต่ปี 2564 เป็นต้นไป  
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 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 4.17เรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก 
  ในเดอืนมีนาคม 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 6 ราย 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

4.18  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
  ใน เดื อนกุมภ าพันธ์  2565 มี สมาชิ กยื่ น กู้ ส ามัญ  จำนวน  167  ราย  เป็ น เงิน 
264,700,500.00  บาท ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 เงินจัดสรร 

เงินจัดสรร 
จำนวน 
ผู้ขอกู้ 

จำนวนเงิน 
ขอกู้ 

หนี้ค้าง ซื้อหุ้นเพิ่ม 
ประกัน
สินเชือ่ 

จ่ายจริง 

59,630,000 167 264,700,500.00 200,984,828.01 5,366,470.00 204,240.00 58,144,961.99 

  คณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ 
จำนวน 167 ราย เป็นเงิน 264,700,500.00 บาท 

 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
4.19 เรื่องสมาชิกขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 

จำนวน 2 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. สมาชิกหน่วยอำเภอเมือง มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญท่ัวไป จำนวน 2,700,000.00 บาท 

ทุนเรือนหุ้น 265,900.00 บาท 
ซ้ือหุ้น 274,100.00 บาท 
หนี้สามัญ 1,135,000.00  บาท 
หนี้เงินกู้ ชพค. 1,006,321.36 บาท 

ได้รับสุทธิ     284,578.64 บาท 

 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

2.สมาชิกหน่วยอำเภอระแงะ มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญท่ัวไป จำนวน 1,600,000.00 บาท 
ทุนเรือนหุ้น 272,000.00 บาท 
ซ้ือหุ้น 48,000.00 บาท 
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หนี้สามัญ 1,239,500.00  บาท 
หนี้เงินกู้ ชพค. 67,558.78 บาท 

ได้รับสุทธิ 244,941.22 บาท 

 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
4.20 เรื่องสมาชิกขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ 

 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีสมาชิกยื่นความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1 ราย ดัง
รายละเอียดแนบ 
  1. ข้าราชการบำนาญ หน่วยอำเภอระแงะ เนื่องจากเป็นผู้มีเงินได้รายเดือนหลังหัก
รายจ่ายอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดและเงินที่ต้องส่งต่อสหกรณ์ ณ ที่จ่ายแล้วคงเหลือไม่ถึง
ร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน มีทุนเรือนหุ้น 495,900.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญ 1,460,000.00 บาท 
และมีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 44,982.60 บาท  
  มีความความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1,505,000.00 บาท 
  มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายเดือน ดังนี้ 

เงินได้รายเดือน 13,115.63 บาท 
ค่าหุ้นรายเดือน 400.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 220.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญ (ต้น+ดอกเบี้ยเท่า)          9,900.00 บาท 

เงนิเดือนคงเหลือสุทธิ          2.495.63 บาท 
 หมายเหตุ: สมาชิกได้ยื่นคำร้องขอให้สหกรณ์หักเงินเดือนบำนาญ จำนวน 13,115.63 บาท 
เตม็จำนวนเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ ์

 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 4.21 เรื่องพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก 
  สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงปาดี มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญท่ัวไป 2,420,000.00 บาท 
  มีทุนเรือนหุ้น 564,600.00 บาท มหีนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 2,174,500.00 บาท 
  มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 123,464.16 บาท 
  มีหนี้เงินกูพิ้เศษวิกฤติโควิด 20,000.00 บาท 
  ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับเงินเดือนบำนาญ ประมาณ 18,535.00 บาท 

ค่าหุ้นรายเดือน 1,000.00 บาท 
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ชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป (เงนิต้นรวมกับดอกเบี้ย) 23,000.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
สมาคมฌาปนกิจ 200.00 บาท 

รวมรายจ่ายต่อเดือน 24,300.00 บาท 

  คณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกและให้ทำ
บันทึกท้ายสัญญาเงินกู้ว่าเมื่อเกษียณอายุราชการ จะดำเนินการเข้ารับการปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ 
เพ่ือใหส้หกรณ์สามารถหักเงินได้รายเดือนได้ตามปกติ 

 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
4.22 เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

  ในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 มีสมาชิกกู้เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จำนวน 5 ราย  เป็นเงินจำนวน 450,000.00 บาท 
 ในระหว่างวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพ่ือการ
อเนกประสงค์ จำนวน 5 ราย  เป็นเงินจำนวน 6,350,000.00 บาท 

 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 4.23 เรื่องสมาชิกขอรับสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี 
  ในเดือนมีนาคม 2565 มีสมาชิกขอรับสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี จำนวน 3 คน เป็น
เงิน 54,000.00 บาท  
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 4.24 เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไปนี้ 
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนเมษายน 2565 ในวันพุธที่ 20 
เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

วาระที่ 5  เรื่องเสนอทีป่ระชุมพิจารณา 
5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์ 

  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์มีสินทรัพย์ 6,231,058,568.25 บาท มีหนี้สิน 
2,695,945,961.70 บาท  มีทุ น  3,482,101,472.69 บาท มี รายได้  59,334,704.59 บาท  ค่ าใช้ จ่ าย 
6,323,570.73 บาท กำไร 53,011,133.86 บาท 
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  มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานกิจการสหกรณ์ประจำเดือนมีนาคม 2565 ตามที่
เสนอ 
 

5.2   เรื่องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
  รายการรับ  -  จ่าย เงินสด   ระหว่างวันที่   1 - 28  กุมภาพันธ์  2565 เป็น เงิน 
65,735,339.79 บาท 
  มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองการรบั-จา่ยเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที ่  1-
28 กุมภาพันธ์ 2565 
 
  5.3  เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดอืน  
 ในเดือนมีนาคม 2565 มีสมาชิกขอลดการส่งเงนิคา่หุ้นรายเดือน จำนวน 14 ราย  
 มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 14 ราย ทั้งนี้ ให้
เปลี่ยนแปลงเงินคา่หุ้นรายเดือนใหมต่ั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป   
 

5.4 เรื่องสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
 ในเดือนมีนาคม มีสมาชิกของดส่งเงินคา่หุ้นรายเดือน จำนวน 1 ราย  
 1.  สมาชิกสังกัดอำเภอเมือง มีความประสงค์ของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน 

2565 เป็นต้นไป 
      มีเงินทุนเรือนหุ้น 2,004,950.00 บาท ส่งมาแล้ว 9 งวด และไม่มีหนี้สหกรณ์ 

     มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
5.5 เรื่องการรับสมาชกิสามัญเข้าใหม่ 

   ในเดือนมีนาคม 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 22 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคบัของสหกรณ ์
   มติทีป่ระชุม อนุมัตริบัเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 22 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงนิค่า
หุ้นรายเดือนตั้งแตเ่ดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
 

5.6 เรื่องการรับสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อื่น 
   ในเดือนมีนาคม 2565  มีผู้โอนเข้ามาเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 2 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์  
   มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้น
รายเดือนต้ังแตเ่ดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
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 5.7 เรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
   ในเดือนมีนาคม 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน 1 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบยีบ ข้อบังคบัของสหกรณ์  
   มติที่ประชุม รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้นราย
เดือนต้ังแตเ่ดือนมีนาคม 2565  เป็นต้นไป 
 

5.8 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินของสมาชิกถึงแก่กรรม 
 ในเดือนมีนาคม 2565  มีผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกถึงแก่กรรมขอรับเงินที่สมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณฯ์ จำนวน  4 ราย  
 มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

5.9 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 
ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือน ดังนี ้    
 สมาชิกยอดยกมา     7,391 คน 

 สมาชิกเข้าใหม่  (สมาชิกปกติ)   22 คน 

 สมาชิกเข้าใหม่ (โอนมาจากตา่งจังหวัด)  2 คน 

 สมาชิกเข้าใหม่ (สมาชิกสมทบ)   1 คน 

 สมาชิกลาออก     42 คน 

 สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด    1 คน 

 สมาชิกถึงแก่กรรม    5 คน 

   คงเหลือ    7,368 คน 

  มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
 5.10 เรื่องสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ 
   ในเดือนกุมภาพันธ์ มีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ จำนวน 1 คน ดังนี้ 
  1.นายฮัมดี  ยะปา (16747) ครูโรงเรียนบ้านจะมาแกะ อำเภอแว้ง ไม่สามารถหักเงิน ณ ที่
จ่ายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินตัดยอดการหกั ณ ที่จา่ย 
  มีทุนเรือนหุ้น 343,050.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามญัทั่วไป 453,750.00 บาท 
  นางซารีฮะ  วาหะ (14256) นางซากีเราะ  ลาเต๊ะ (15470) และนางสาวสุนันทา  ซียง 
(22011) เป็นผู้ค้ำประกัน 
  มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 300,000.00 บาท 
  มีหนี้เงินกู้พิเศษวิกฤติโควิด 20,000.00 บาท 
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  รายการชำระเดือนกุมภาพันธ์ หุ้น 1,800.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป เงินต้น 3,750.00 
บาท ดอกเบี้ย 2,140.71 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 5,830.00 บาท เงินกู้พิเศษ
วิกฤติโควิด ดอกเบี้ย 79.01 บาท เงินฝาก 100.00 บาท สมาคมฌาปนกิจ 200.00 บาท รวมเป็นเงิน 
13,899.72 บาท 
  มติที่ประชุม ทำหนังสือถึงผู้กูแ้ละผู้ค้ำประกัน ครั้งที่ 2 
 
 5.11 เรื่องสมาชิกขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ 
  ในเดือนมีนาคม 2565 มีสมาชิกยื่นความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 2 ราย ดัง
รายละเอียดแนบ 
  1.นางสุวจี  ไชยวัณณ์ (14370) ข้าราชการบำนาญเทศบาล สังกัดจังหวัด เนื่องจากเป็นผู้
ทีม่ีภาระหนี้กับสหกรณ์เป็นจำนวนมากจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ มีทุนเรือนหุ้น 590,000.00 บาท 
มีหนี้เงินกู้สามัญ 1,984,985.74 บาท โดยมีนางเครือวัลย์  อินแก้ว (18010) นางสมพิศ  โนราช (6845) 
นางจิราภรณ์  ราชแก้ว (16366) นายกิตติ  ศิริไพรวัน (2176) นางจินตพร  นาคน้ำ (13073) นางสาวสิริ
รัตน์  ถาวรมาศ (13073) นางสาวสิริรัตน์  ถาวรมาศ (20990) นางอมรรัตน์   คงสุวรรณ (20738) และ
นางพนมมาศ  ผลแรก (14696) เป็นผู้ค้ำประกัน  
  มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1,975,000.00 บาท 
  มติทีป่ระชมุ อนุมัต ิ
 
  2.นางวรนุช  แซ่เดี่ยว (16115) ข้าราชการบำนาญเทศบาล สังกัดจังหวัด เป็นผู้ที่มีเงนิได้
รายเดือนหลังหักรายจ่ายอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดและเงินที่ต้องส่งต่อสหกรณ์ ณ ที่จ่าย
แล้วคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน มีทุนเรือนหุ้น 490,000.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 
1,596,800.00 บาท โดยมีนางปาจารีย์  สระชิต (11802) นายซัยนุลอาบีดีน  ยูโซะ (17048) นายอัสมัน  
เจ๊ะเซ็ง (20933) นายกิตติ  ศิริไพรวัน (2176) นางสาวรุสมา  ปานาบากา (19400) นายกูสะอาเระ  กูจิ 
(3864) นางนงนาถ  สวนจันทร์ (10170) และนางสุวรรณา  หนูเพง็ (17165) 
  มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1,775,000.00 บาท 
  หมายเหตุ: สมาชิกรายนี้ ขอยื่นปรับโครงสร้างหนี้แล้วยังเกิน 70% ของเงินได้รายเดือน 
สมาชิกได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ในการหักเงินชำระหนี้ โดยยินยอมให้สหกรณ์หัก
เงินบำนาญทั้งหมดเพ่ือชำระหนี้สหกรณ์ตอ่ไป 
  มติทีป่ระชมุ อนุมัต ิ
 
 5.12 เรื่องสมาชิกที่หัก ณ ที่จ่ายไมไ่ด้ 
  ในเดือนมีนาคม 2565 มสีมาชิกหัก ณ ที่จ่ายไม่ได้ จำนวน 1 ราย ดังต่อไปนี้ 
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  1.นายชัยณรงค์  วงค์ประเสริฐ (17444) ครูโรงเรียนบ้านกูแบอีแก อำเภอสุไหงโกลก         
ไม่สามารถหกัเงิน ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินตัดยอดการหกั ณ ที่จ่าย 
  มีทุนเรือนหุ้น 411,500.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามญัทั่วไป 1,273,170.00 บาท 
  นายมูหะมะ  ดือเร๊ะ (11364) นายจีระพงษ์  มณีรัตน์ (13040) นางสาวปัญญนารี           
จงศรีวัฒนพร (15690) นางสาวอิสรีย์  พิริยะเพียรพันธ์ (20942) นายเฉลิมพล  นกต่อ (15848) นางสาว
อารียา  บุญจุน (17055) และนางรังสิพร  เดชเชียร (20938) เป็นผู้ค้ำประกัน 
  มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 295,570.71 บาท และหนี้เงินกู้พิเศษวิกฤตโควิด 
20,000.00 บาท 
  รายการชำระเดือนมีนาคม หุ้น 1,650.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป เงินต้น 6,670.00 บาท 
ดอกเบี้ย 6,934.90 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 5,840.00 บาท 
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษวิกฤตโควิด 90.90 บาท เงินฝาก 100.00 บาท สมาคมฌาปนกิจ 90.00 บาท รวมเป็น
เงนิ 21,378.80 บาท 
  ผู้จัดการ สมาชิกรายนี้ การเงินแจ้งว่าระงับการเบิกจ่าย เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย 
  นายไสว ชินพงษ์ อยู่ระหว่างสอบสวน ยังไม่สิ้นสุดการพิจารณาลงโทษ จึงขอสอบถามท่าน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เรื่องการดำเนินการระงับการ
จ่ายเงิน เพราะสหกรณ์ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ 
  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ เนื่องจากสมาชิกรายนี้ขาดราชการ และถูกสอบสวน ทางต้นสังกัด
จึงได้ระงับการจ่ายเงินเดือน แต่ขออนุญาตหารือกับทางฝ่ายกฎหมายของสำนักงานอีกครั้ง  และขอ
สอบถามไปยังสหกรณ์ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันจากการรับภาระจากที่ผู้กู้ถูกลงโทษทางวินัย 
เพราะช่วงที่ผ่านมา ข้าราชการในสังกัดเริ่มถูกลงโทษทางวินัยค่อนข้างเยอะ จึงอยากเสนอให้สหกรณ์
พิจารณาในส่วนของการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 
  ประธาน ในส่วนของการดำเนินการระงับการจ่ายเงินเดือนนั้นจะไม่สามารถทำได้จนกว่า
จะมีคำสั่งลงโทษทางวินัยออกมา 
  มติที่ประชุม ทำหนังสือถึงผูกู้แ้ละผู้ค้ำประกัน 
 
 5.13 เรื่องพิจารณาขออนุมัติทำลายเอกสารของสหกรณ์ 
  ด้วยเมื่อวันที่ 31  ธันวาคม  2564  สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว และหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้งานและการตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว จึงขอเสนอขอ
ทำลาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
  บัญชีรายการเอกสารที่สมควรทำลาย  
 1.หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อ
ดำเนินการแล้วเสร็จ  ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  1 ปี  ดังนี้ 
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  1.1 คำร้องทั่วไป  ตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2563 
  1.2 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 -พ.ศ. 2563 
  1.3 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงงวดชำระหนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 -พ.ศ. 2563 
  1.4 เอกสารสอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 -พ.ศ. 2561 
  1.5 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2563 
  1.6 ใบสมัครผู้แทนสมาชิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 -พ.ศ. 2561 
  1.7 สำเนาหนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 -พ.ศ. 2563 
 2.เอกสารประกอบการลงบัญชีและสมุดบัญชีต่างๆ ใหเ้ก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ดังนี้ 
  2.1 เอกสารการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน  ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2553 -พ.ศ. 2559 
 3.เอกสารทางการเงิน ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ดังนี้ 
  3.1 สำเนาใบเสร็จรับเงินประจำเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 -พ.ศ. 2554 
  3.2 สำเนาใบเสร็จรับเงินชำระพิเศษ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 -พ.ศ. 2554 

3.3 รายงานการหักเงินประจำเดอืน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 -พ.ศ. 2554 
  3.4 รายงานการหักเงินประจำวัน (ชำระพิเศษ) ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2549 -พ.ศ. 2554 
  3.5 รายงานเงินฝากคงเหลือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 -พ.ศ. 2554 
  3.6 รายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 -พ.ศ. 2554 

4.ขอแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเอกสารที่จะทำลายตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 จำนวน  3  คน 
 มติที่ประชุม อนุมัตแิต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร ดังนี้ 
      1.นายผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย 
      2.นายไสว  ชินพงษ์ 
      3.นางทุมมา  แก่นบุญ 
 
 5.14 เรื่องมอบอำนาจอนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิก 
  เนื่องจากการอนุมั ติให้เงินกู้แก่สมาชิกของผู้จัดการ ยังไม่มีมติของคณะกรรมการ
ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เพ่ือความถูกต้องในการดำเนินการอนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิก จึงเห็น
ควรมอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจแทนคณะกรรมการดำเนินการให้การอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิก 
และแถลงรายการเพ่ือให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน 
 
  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  

 ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก พ.ศ. 2562  ข้อ 7 ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้
สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2562  ข้อ 16 และข้อ 22 ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ.2562 ข้อ 6 
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และระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพ่ือการดำรงชีพ พ.ศ.2564 ข้อ 10 ความว่า คณะกรรมการดำเนินการ
อาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการ 
ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้แทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้ และให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว
นั้น แถลงรายการเพ่ือให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน 
 
  ประเด็นที่เสนอ 
 
  เห็นควรให้คณะกรรมการดำเนินการมอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้ดังต่อไปนี้
แทนคณะกรรมการดำเนินการ 
   1.เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินทั่วไป และเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 
   2.เงินกูส้ามัญเพือ่การศึกษา 
   3.เงินกู้สามัญเพ่ือความก้าวหน้า 
   4.เงินกูพิ้เศษเอนกประสงค์ 
   5.เงินกู้พิเศษเพ่ือการดำรงชีพ 
  และให้แถลงรายการเงินกู้ที่ให้ไปให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือนเว้นแต่เงินกู้
เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 
 มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ 
 
 5.15 เรื่องสมาชิกประสบภัยร้ายแรง 
 คณะกรรมการอำนวยการ เมือ่วันที่ 7 เมษายน 2559 กำหนดเกณฑ์ความช่วยเหลือ ดังนี้ 
 (1) ความเสียหายไม่เกิน 40,000 บาท   ให้ได้รับความช่วยเหลือ 2,000 บาท 
 (2) ความเสียหายเกินกว่า 40,000 – 60,000 บาท ให้ความช่วยเหลือ 3,000 บาท 
 (3) ความเสียหายเกินกว่า 60,000 บาท ขึ้นไป ให้ความช่วยเหลือ 4,000 บาท 
 ในเดือนมีนาคม 2565 มีสมาชิกประสบภัยร้ายแรง จำนวน 1 ราย ดังต่อไปนี้ 
 1.สมาชิกหน่วยจังหวัด ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 
เป็นเหตุให้รถยนต์เสียหายมูลค่า 61,000.00 บาท ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 มติทีป่ระชุม อนุมัติให้ความช่วยเหลือ 4,000 บาท 
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 5.16  เรื่องพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)                   
พ.ศ. 2565 
 เพ่ือให้การดำเนินการต่อเงินฝากรวมกับดอกเบี้ยที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ ดังต่อไปนี้ 
   มติที่ประชุม อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกความในข้อ 15 ของระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และ
ให้ใช้บังคบัตัง้แต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
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         อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และข้อ 
110(12) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ได้
กำหนดระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2565” 

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 15 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยสมาชิก
สมทบ พ.ศ. 2562 และใช้ข้อความตอ่ไปนี้แทน 
 “ข้อ 15. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่ง และหรือทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) 
  สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็น
คราวๆ ไป และคำนวณดอกเบี้ยให้ตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ 
  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ทุกวันที่ครบกำหนดตามเงื่อนไขใน
การฝากและวันที่สิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝากเพ่ือสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
  ในกรณีที่จำนวนต้นเงินรวมกับดอกเบี้ยแล้วเกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบ สหกรณ์จะ
บันทึกรายการโอนดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยเงินฝากค้างจ่าย ให้ผู้ฝากรีบติดต่อขอรับดอกเบี้ยนั้นทันที” 
 

 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 

 

  
                     (นายสมยศ เสาวคนธ์)           
                       ประธานกรรมการ 
            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

 
 

(ร่าง)ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยค์รูนราธิวาส จ ากัด 

วา่ดว้ยสมาชิกสมทบ แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2)  
พ.ศ. 2565 
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แบบ ท.ข. 3 
ข้อความและเหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2565 
สหกรณอ์อมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

ข้อ 15. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝาก
เงินประเภทใดประเภทหนึ่ง และ
หรือทุกประเภทรวมกันไม่ เกิน 
8,000,000 บาท (แปดล้านบาท
ถ้วน) 

ข้อ 15. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝาก
เงินประเภทใดประเภทหนึ่ง และ
หรือทุกประเภทรวมกันไม่ เกิน 
8,000,000 บาท (แปดล้านบาท
ถ้วน) 
 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ย
เงินฝากทุกประเภท โดยจะได้
ประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบ
เป็ นคราวๆ  ไป  และคำนวณ
ดอกเบี้ยให้ตามจำนวนต้นเงิน
ฝากคงเหลือ 
 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ย
ทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ให้ ทุ ก วั น ที่ ค รบ กำหน ดตาม
เงื่อนไขในการฝากและวันที่สิ้นปี
ทางบัญชีสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่น
สมุดคู่ฝากเพ่ือสหกรณ์บันทึก
รายการดอกเบี้ยให้ 
 ในกรณีที่จำนวนต้นเงิน
รวมกับดอกเบี้ยแล้วเกินกว่าที่
กำหนดไว้ในระเบียบ สหกรณ์จะ
บันทึกรายการโอนดอกเบี้ยเป็น
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างจ่าย ให้ผู้
ฝากรีบติดต่อขอรับดอกเบี้ยนั้น
ทันท ี

เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 
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 5.17 เรื่องพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 และระเบียบฯ  ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2565 
  เพ่ือให้ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเงินฝากใหม่สำหรับกรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญ
หายสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการออกสมุดใหม่ในปัจจุบัน จึงเห็นควรแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากประจำ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 และระเบียบฯ  ว่าด้วยเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอ 
 มติที่ประชุม อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2554 
และให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ พ.ศ. 2562 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้
ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
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         อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และข้อ 
110(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ได้

กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 โดย

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก   

ออมทรัพย์และเงินฝากประจำ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับ

เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 9. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ ฝากยึดถือไว้ สมุดคู่ฝาก
นั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพ่ือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินถอน และเงินคงเหลือของตน
บรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 
  การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทำได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่ง
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคน
ใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อกำกับไว้เป็นสำคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้
ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ 
  อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่า รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ื อ
แก้ไขจะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้ 
  สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้ นำมายื่นต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้ยกเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่ม
ที่ยกเลิกนั้น ผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 
  ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนำยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้
ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 

(รา่ง)ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จ ากดั วา่ดว้ย 
การรบัเงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ า แกไ้ขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2565 
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  ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ใหต้่อจากเล่มก่อนซึ่งลง
รายการเต็มแล้วก็ดี หรือชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝาก
คนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท” 
 

 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 21 มีนาคม 2565 
 
 

             (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
      ประธานกรรมการ 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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แบบ ท.ข. 3 
ข้อความและเหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
สหกรณอ์อมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

ข้อ   9. ในการเปิดบัญชีเงินฝาก
ตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่
ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ สมุดคู่ฝาก
นั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพ่ือให้
สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก 
ด อ ก เบี้ ย เงิ น ถ อ น  แ ล ะ เงิ น
คงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้น
ทุกราย 
 การลงบันทึกรายการ
ต่ าง  ๆ  ในสมุ ดคู่ ฝ ากนั้ น  จะ
กระทำได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ 
ซึ่ งประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก 
ห รื อผู้ จั ดการ ห รื อผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อย่อกำกับไว้เป็นสำคัญ 
การลงบันทึกรายการในสมุดคู่
ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้
ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ 
 อ นึ่ ง  ถ้ าผู้ ฝ าก ต รว จ
พบว่า รายการใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์
เพ่ือแก้ไขจะแก้ไขโดยประการอื่น
ไมไ่ด ้
 สมุดคู่ฝากเล่มที่ ใช้เต็ม
แล้วหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้  

ข้อ 9. ในการเปิดบัญชีเงินฝาก
ตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่
ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ สมุดคู่ฝาก
นั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพ่ือให้
สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก 
ด อ ก เบี้ ย เงิ น ถ อ น  แ ล ะ เงิ น
คงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้น
ทุกราย 
 การลงบันทึกรายการ
ต่ าง ๆ  ในสมุ ดคู่ ฝ ากนั้ น  จะ
กระทำได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ 
ซึ่ งประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก 
ห รื อผู้ จั ด การ ห รื อผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อย่อกำกับไว้เป็นสำคัญ 
การลงบันทึกรายการในสมุดคู่
ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้
ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ 
 อนึ่ ง  ถ้ า ผู้ ฝ าก ต รว จ
พบว่า รายการใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์
เพ่ือแก้ไขจะแก้ไขโดยประการอื่น
ไม่ได ้
 สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็ม
แล้วหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้  

เพ่ือให้ค่าธรรมเนียมการออก
สมุดเงินฝากใหม่สำหรับกรณีที่
สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญ
หายสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายใน
การออกสมุดใหม่ในปัจจุบัน 
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นำมายื่นต่อสหกรณ์ เพ่ือจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และ
โอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่
ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้
ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้น 
ผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 
 ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุด
คู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้า
สมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 
สหกรณ์จะนำยอดเงินคงเหลือ
เข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ออกให้ผู้
ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่
ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 
 ในกรณีที่สหกรณ์ออก
สมุดให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือ
ออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน
ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือ
ชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะ
ไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่
สมุดคู่ฝากของผู้ ฝากคนใดสูญ
หาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝาก
ใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่ม
ละ 30 บาท 
 

นำมายื่นต่อสหกรณ์ เพ่ือจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และ
โอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่
ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้
ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้น 
ผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 
 ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุด
คู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้า
สมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 
สหกรณ์จะนำยอดเงินคงเหลือ
เข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ออกให้ผู้
ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่
ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 
 ในกรณีที่สหกรณ์ออก
สมุดให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือ
ออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน
ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือ
ชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะ
ไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่
สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญ
หาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝาก
ใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่ม
ละ 50 บาท 
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         อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และข้อ 
110(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ได้กำหนด
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออม
ทรพัย์พิเศษ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2565” 

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเงินฝาก
ออมทรพัย์พเิศษ พ.ศ. 2562 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ9. ในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ผู้
ฝากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอนและเงิน
คงเหลือของตนบรรดาที่มีทุกราย 
  การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี จะกระทำได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้
ผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ผู้ จัดการมอบหมายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
กำกับไว้เป็นสำคัญ การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่มีผลผูกพันกับ
สหกรณ์ ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่า รายการใดในสมุดคู่บัญชีคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง 
  สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์ เพ่ือสหกรณ์โอนยอดเงิน
คงเหลือเข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้ ซึ่งจะได้ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป 
  ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก
เล่มก่อนที่บันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ถ้าสมุดคู่บัญชีของผู้ฝากสูญหาย
สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท” 
 

 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยค์รูนราธิวาส จ ากดั วา่ดว้ย           
เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2)  
พ.ศ. 2565 
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  ประกาศ  ณ  วันที่ 21 มีนาคม 2565 
 
 

             (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
      ประธานกรรมการ 
       สหกรณอ์อมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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แบบ ท.ข. 3 
ข้อความและเหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
สหกรณอ์อมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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ข้อ   9. ในการเปิดบัญชีเงินฝาก
ประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้
ผู้ฝากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้องเก็บ
รักษาไว้ เพ่ือให้สหกรณ์บันทึก
รายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงิน
ถอนและเงินคงเหลื อของตน
บรรดาที่มีทุกราย 
 การบันทึกรายการใน
สมุดคู่บัญชี จะกระทำได้เฉพาะ
ทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้
ผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ หรือ
เจ้ าหน้ าที่ สหกรณ์ ที่ ผู้ จั ดการ
มอบหมายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อกำกับไว้เป็นสำคัญ 
การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี
ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น 
จะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ ถ้าผู้
ฝากตรวจพบว่า รายการใดใน
สมุดคูบ่ัญชีคลาดเคลื่อน ต้องแจ้ง
ต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง 
 สมุ ด คู่ บั ญ ชี ที่ บั น ทึ ก
รายการเต็มแล้ว ให้ผู้ฝากส่งมอบ
ให้แก่สหกรณ์ เพ่ือสหกรณ์โอน
ยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดบัญชี
เล่มใหม่ให้ ซึ่งจะได้ออกให้ผู้ฝาก

ข้อ9. ในการเปิดบัญชีเงินฝาก
ประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้
ผู้ฝากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้องเก็บ
รักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์บันทึก
รายการเงินฝาก ดอกเบี้ ย เงิน
ถอนและเงินคงเหลือของตน
บรรดาที่มีทุกราย 
 การบันทึกรายการใน
สมุดคู่บัญชี จะกระทำได้เฉพาะ
ทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้
ผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ หรือ
เจ้ าหน้ าที่ สหกรณ์ ที่ ผู้ จั ดการ
มอบหมายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อกำกับไว้ เป็นสำคัญ 
การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี
ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น 
จะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ ถ้าผู้
ฝากตรวจพบว่า รายการใดใน
สมุดคู่บัญชีคลาดเคลื่อน ต้องแจ้ง
ต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ถกูต้อง 
 สมุ ด คู่ บั ญ ชี ที่ บั น ทึ ก
รายการเต็มแล้ว ให้ผู้ฝากส่งมอบ
ให้แก่สหกรณ์ เพ่ือสหกรณ์โอน
ยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดบัญชี
เล่มใหม่ให้ ซึ่งจะได้ออกให้ผู้ฝาก

เพ่ือให้ค่าธรรมเนียมการออก
สมุดเงินฝากใหม่สำหรับกรณีที่
สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญ
หายสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายใน
การออกสมุดใหม่ในปัจจุบัน 
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ยึดถือไว้ต่อไป 
 ในกรณีที่สหกรณ์ออก
สมุดคู่บัญชีให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิด
บัญชีก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อ
จากเล่มก่อนที่บันทึกรายการเต็ม
แ ล้ ว ก็ ดี  ส ห ก ร ณ์ จ ะ ไม่ คิ ด
ค่าธรรมเนียม แต่ถ้าสมุดคู่บัญชี
ของผู้ฝากสูญหายสหกรณ์จะออก
ส มุ ด คู่ บั ญ ชี ให ม่ ให้ โด ย คิ ด
ค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท 

ยึดถือไว้ต่อไป 
 ในกรณีที่สหกรณ์ออก
สมุดคู่บัญชีให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิด
บัญชีก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อ
จากเล่มก่อนที่บันทึกรายการเต็ม
แ ล้ ว ก็ ดี  ส ห ก ร ณ์ จ ะ ไม่ คิ ด
ค่าธรรมเนียม แต่ถ้าสมุดคู่บัญชี
ของผู้ฝากสูญหายสหกรณ์จะออก
ส มุ ด คู่ บั ญ ชี ให ม่ ใ ห้ โด ย คิ ด
ค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท 
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 5.18 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินให้แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิต 
 สมาชิกสังกัดหน่วยอำเภอสุคิริน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2565 เป็น
สมาชิก  เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน  2551  ได้รับแจ้งจากกรรมการมาติดต่อกับสหกรณ์ 

  สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกบัการศพสมาชิก  15,000.00 บาท 

  เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (แผน 1)  200,000.00 บาท 

  ค่าสินไหมทดแทน (อบ. 2)   200,000.00 บาท 

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูนราธิวาส จก.(ประมาณการ) 190,000.00 บาท 

    รวมเงิน 605,000.00 บาท 

 บวก ทุนเรือนหุ้น    154,800.00 บาท 

  เงินฝาก     2,137.77 บาท 

    รวมเงิน 761,937.77 บาท 

 หัก หนี้เงินกู้สามัญ    222,500.00 บาท 

  หนี้เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน    35,018.49 บาท 

    รวมเงินที่ทายาทจะได้รับ 504,419.28 บาท 

   หมายเหตุ: อายัดทุนเรือนหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป 
    

  ระเบียบและข้อบังคับท่ืเกี่ยวข้อง 
 

   ตามความในข้อ 46 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับ
ผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกตามข้อ 45 นั้น ให้สหกรณ์หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้อง
รับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
   หมายเหตุ: ตามมาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ในการชำระค่าหุ้นสมาชิกจะนำ
ค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้ และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่
ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
   ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิ ให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิ
เรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินำเงิน
ตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักลบกลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มี
ฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้น 
   ประธาน ได้รับหนังสือกรมบังคับคดีตั้งแต่ปี 2564 ให้อายัดเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ทุก
ปี ซึ่งในปี 2565 สหกรณ์ได้นำส่งเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 แต่จากข้อมูล
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ข้างต้น สิทธิในทุนเรือนหุ้นนั้นเป็นของสหกรณ์ เนื่องจากสมาชิกมีข้อผูกพันต่อสหกรณ์ จึงจะต้องนำเงินทุน
เรือนหุ้น และเงินฝากท่ีสมาชิกมีในสหกรณ์มาหักชำระหนี้ก่อน 
  นายเชี่ยวชาญ โชติบัณฑ์ สหกรณ์มีสิทธิดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ในการหักลบกลบหนี้ที่สมาชิกมีในสหกรณ์ได้ก่อน แล้วจึงนำเงินส่วนที่เหลือมอบให้แก่ทายาท
ต่อไป ในส่วนการชำระหนี้ที่สมาชิกมีต่อเจ้าหนี้อ่ืนนั้น ทายาทที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ก็จะต้องดำเนินการ
ชำระหนี้ด้วยเช่นกัน 
  นายพงษ์เทพ ไหมใจดี เนื่องจากสำนักงานบังคับคดีแจ้งอายัดมาเพียง 3 ส่วนคือ 1.ทุนเรือน
หุ้น 2.เงินปันผล 3.เงินเฉลี่ยคืน ในกรณีนี้สหกรณ์มีสิทธินำเงินทุนเรือนหุ้นมาชำระหนี้ก่อน ส่วนเจ้าหนี้อ่ืน
อาจจะต้องเป็นหน้าที่ของทายาทดำเนินการ เสนอให้สหกรณ์ทำหนังสือแจ้งการพ้นสมาชิกภาพ พร้อมแจ้ง
ข้อมูลทุนเรือนหุ้น และหนี้ที่สมาชิกมีต่อสหกรณ์ และแนบกฎหมายที่เก่ียวข้องส่งไปด้วย 
  มติที่ประชุม อนุมัติให้นำทุนเรือนหุ้นมาชำระหนี้ จ่ายอ่ืนสวัสดิการส่วนที่เหลือให้แก่ทายาท
ของสมาชิก และทำหนังสือแจ้งการพน้สมาชิกภาพให้แก่สำนักงานบังคับคด ี
 
 5.19 เรื่องขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
  ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
  เห็นควรให้สหกรณ์มีมติแต่งตั้งผู้แทนเข้าประชุมใหญ่สหกรณ์ละ 1 คนเท่านั้น แจ้งเข้าร่วม
ประชุมภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 
  อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดประกันอุบัติเหตุคุ้มครองชีวิตให้แก่ผู้แทนสหกรณ์ที่แจ้งเข้าประชุม เพ่ือ
เป็นสวัสดิการ ทุนประกันภัยคนละ 100,000 บาท ในการเดินทางไปกลับจากสหกรณ์ไปยังสถานที่ประชุม 
ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2565 
  มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้า
ร่วมประชุม 
 
 5.20 เรื่องขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี 
และกำหนดหน่วยเลือกตั้งตามเขตพ้ืนทีท่ีส่หกรณ ์ระหว่างเวลา 12.30-14.00 น.  
  ชุมนุมฯ ขอเรียนเชิญสหกรณ์ส่งผู้แทนเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ด้วย
และขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 
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   1.  การตั้งผู้แทนสหกรณ์ เพ่ือให้การแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และข้อบังคับของชุมนุมฯ  ขอให้สหกรณ์โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ เลือกตั้งผู้แทนจากกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ 1 คน เป็นผู้แทนเข้าประชุมใหญ่ และใช้
สิทธิต่างๆ ในชุมนุมฯ 
  2. การส่งหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลในการเตรียมการ
ประชุมใหญ่ให้เรียบรอ้ย ขอให้สหกรณ์ดำเนินการ ดังนี้ 
   2.1 กรอกหนงัสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์ผ่านทาง Google form 
   2.2 เมื่อดำเนินการตาม 2.1 เรียบร้อยแล้ว ให้พริ้นหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์จาก 
E-mail ที่สหกรณ์กรอกไว้ใน Google form แล้วนำเสนอให้ผู้แทนสหกรณ์ และผู้มีอำนาจของสหกรณ์ลง
นามพร้อมประทบัตราสหกรณ ์
   2.3 ส่งหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณฉ์บบัจริงภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
  3. การจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 1,000 บาท ผู้แทนที่เดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้ง ให้จ่ายค่า
พาหนะจากสหกรณ์ต้นสังกัดถึงหน่วยเลือกตั้งเขตนั้น (ตามระเบียบฯ) 
  4.การจ่ายค่าที่พักผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ที่เดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ได้รับค่าที่พัก
สหกรณ์ละ 1,400 บาท โดยจ่ายพร้อมค่าพาหนะ  
 มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้า
ร่วมประชุม 
 

5.21 เรื่องขออนุมัติซื้อโปรเจคเตอร ์
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จำเป็นที่จะต้องจัดซื้อโปรเจคเตอร์เครื่องใหม่
เร่งด่วน เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมที่เสีย และไม่สามารถซ่อมแซมได้ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 21,800.00 บาท 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
 5.22 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม 
 ด้วยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ หลักสูตร 
“การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ ตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) 
 ค่าลงทะเบียนวิชาการ 2,500 บาท/คน (ด้านวิชาการ,อาหารกลางวัน 2 มื้อ, อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 4 มื้อ) 
 เงื่อนไข 
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 1.ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็มข้ึน 
 2.กรณีได้รับวัคซีน 1 เข็ม หรือยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด -19 ต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 12 
ชั่วโมง 
 มติที่ประชุม แต่งตั้งผู้เข้าร่วมอบรม 6 คน ดังนี้ 
   1.นายไสว ชินพงษ์  กรรมการ 
   2.นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย  กรรมการ 
   3.นายชยพล เพชรแก้ว  กรรมการ 
   4.นายวีระศักดิ์ เวทโอสถ  กรรมการ 
   5.นางอารีย์ เพ็ชรพรหม  ผู้จัดการ 
   6.นางสาวโชติกา วรรณวงศ์ รองผู้จัดการ 
 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

1.ประธาน อยากนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องของคนค้ำประกันเงินกู้ เนื่องจากปัจจุบัน
สมาชิกที่เป็นข้าราชการปกติ สามารถค้ำประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 8 สัญญา ทั้งนี้ สมาชิกได้เสนอให้
สามารถค้ำประกันพนักงานราชการได้เพ่ิมอีก 1 คน รวมเป็น 9 สัญญา 

มติที่ประชุม ให้ฝ่ายจัดการนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
 

 2.นายบัณฑิต สาและ สอบถามเรื่องกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ไว้ ทั้งนี้ 
สวัสดิการส่วนที่เหลือที่ไม่ใช่มรดกจะตกเปน็ของสหกรณ์หรือไม ่
 ประธาน กรณีที่ไม่ระบุ สหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการส่วนที่เหลือจากการหักลบกลบหนี้ที่สมาชิกมีต่อ
สหกรณ์ก่อน แล้วจึงจ่ายให้แก่ทายาทตามกฎหมาย 
 นายเชี่ยวชาญ โชติบัณฑ์ แม้ว่าจะไม่ใช่มรดก แต่จะต้องดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.นายไสว ชินพงษ์ เนื่องจากปัญหาระหว่างการประชุมออนไลน์ สหกรณ์ได้จัดซื้อแพ็กเก็จการ
ประชุมแล้ว แต่ขัดข้องเนื่องจากปัญหาเรื่องอินเตอร์เน็ต จึงเสนอให้ฝ่ายจัดการช่วยตรวจสอบดูแลเรื่องของ
ความเร็วของอินเตอร์เน็ต 
 ประธาน นอกจากนั้น อยากให้ฝ่ายจัดการดูแลเรื่องของป้ายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และส่วนของป้าย
ฉากหลัง 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.นายบัณฑิต สติรักษ์ เนื่องจากช่วงนี้จะต้องดำเนินการยื่นภาษี สมาชิกจึงสอบถามเรื่องเอกสาร
ลดหย่อนภาษีจากการทำประกันกับสหกรณ์ ไม่ทราบว่าจะสามารถนำมาลดหย่อนได้หรือไม่ 
 ประธาน เนื่องจากเป็นการทำประกันปีต่อปี อายุการประกันน้อยกว่า 10 ปี จึงไม่สามารถนำไป
ลดหย่อนภาษีได้  
 มติที่ประชุม รับทราบ 

  
เลิกประชุมเวลา 11.55 น. 
 
     ลงชื่อ   สมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ 
      (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
 
     ลงชื่อ    จิรเดช กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ 
      (นายจิรเดช กลิ่นขจร) 


