
 
สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ชุดที่ 56 
คร้ังที่ 7/2559 

วันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2559 
*************************** 

คณะกรรมการดําเนินการ  15  คน 
กรรมการผูมาประชุม 14  คน 
 1. นายวิเชียร สุวรรณศร ี รองประธานกรรมการ ท่ี 1 
 2. นายซาการียา เลาะนะ รองประธานกรรมการ ท่ี 2 
 3. นายกิตติ ศิริไพรวัน เหรัญญิก 
 4. นายมะนุ ดือเระ กรรมการ 
 5. นายถวิล ดาแกว กรรมการ 
 6. นายสุทิน ปยะรัตน กรรมการ 
 7. นายอุสมาน สะมะแอ กรรมการ 
 8. นายสะมะแอน วรรณาการ กรรมการ 
 9. นายสิทธิชัย อินทรวงค  กรรมการ 
 10. นายการีม โตะเฮ็ง กรรมการ 
 11. นายวิมาน หมัดเห กรรมการ 
 12. นายบลยา ไหรเจริญ กรรมการ 
 13. นายสมชาติ นงรัตน กรรมการและเลขานุการ 
 14. นายปรีดา แกวพรหมลัด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  

กรรมการไมมาประชุม  1  คน 
 1. นายสมยศ เสาวคนธ ติดราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 6 คน 
 1. นายพงษเทพ ไหมใจด ี ผูจัดการ 
 2. นายนพ เนื้อนอย ผูตรวจสอบกิจการ 
 3. นายบัณฑิต สติรักษ ผูตรวจสอบกิจการ 
 4. นายเพียร ยอดจันทร ผูตรวจสอบกิจการ 
 5. นายนัฎพงศ แกนบุญ ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
   การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3 



 
 6. นายสินนิมิตร บุษบงค รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเขาประชุมครบองคประชุมตามขอบังคับแลว นายวิเชียร สุวรรณศรี
รองประธานกรรมการท่ี 1 เปนประธานในท่ีประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานฯ แนะนําท่ีปรึกษาเขารวมการประชุม จํานวน 2 ทาน ไดแก 
 1. นายนัฎพงศ แกนบุญ ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในสํานักงานเขต
   พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
 2. นายสินนิมิตร บุษบงค รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมือง 
   นราธิวาส 
 ผูเขารวมการประชุม จํานวน 3 ทาน ไดแก 
 1. นายพงษเทพ ไหมใจด ี ผูจัดการ 
 2. นายนพ เนื้อนอย ผูตรวจสอบกิจการ 
 3.  นายบัณฑิต สติรักษ ผูตรวจสอบกิจการ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
 ประธานมอบใหเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ชุดท่ี 56 ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดท่ี 56 
ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการคร้ังที่แลว 
 ในเดือนพฤษภาคม2559 มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 56 ครั้งท่ี 6 
เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559 ดังตอไปนี ้
 1. ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ตกลงทําประกันสินเช่ือกับบริษัท
กรุงไทยแอกซา โดยมีความคุมครองและชําระเบ้ียประกันแบบปละครั้ง ซ่ึงมีสมาชิกส้ินสุดความคุมครอง
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม2559 และยังไมมาชําระเบ้ียประกัน จํานวน 94 ราย  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 



 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เร่ืองการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 การประชุมครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 
21 ธันวาคม 2554 มอบอํานาจใหผูจัดการ เปนผูดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกโอนไป
ตางจังหวัด ในเดือนพฤษภาคม 2559 จํานวน 3 ราย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.2 เร่ืองแจงผลการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีสหกรณอ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด และไดโอนเงินเรียบรอยแลว จํานวน 8 ราย   
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.3 เร่ืองแถลงรายการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ตั้งแตวันท่ี 1 – 29 เมษายน 2559 ผูจัดการพิจารณาอนุมัติใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน
แกสมาชิก จํานวน 252 ราย เปนเงิน 35,622,800.00 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.4 เร่ืองติดตามรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ไมมี 
 

 4.5 เร่ืองรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ประธานในท่ีประชุมไดมอบใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการ 
  ผูตรวจสอบกิจการ รายงานวา ไดเขามาตรวจสอบกิจการโดยไดทําการตรวจสอบ
กิจการสหกรณดานบัญชี ไดตรวจสอบใบแจงรายการธนาคารกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของสหกรณ 
ปรากฏวา ยอดตรงตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และดานการเงินก็ถูกตองตรงกัน และไมมีขอเสนอแนะ 
 

 4.6 เร่ืองสมาชิกยายหนวย 
  ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีสมาชิกยายหนวย จํานวน 5 ราย  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 



 
 4.7  เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือนพฤษภาคม 2559  

ผูจัดการแจงยอดจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือน  ดังนี้ 
สมาชิกยอดยกมา 

 
    6,928  คน 

สมาชิกเขาใหม 
 

         20  คน 
สมาชิกลาออก 

 
            8  คน 

สมาชิกโอนไปตางจังหวัด             8  คน 
สมาชิกถึงแกกรรม 

 
            4  คน 

 
    6,928  คน 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.8 เร่ืองเจาหนาที่สงเสริมสหกรณและเจาหนาที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแจงให
ทราบและเสนอแนะ 
  ไมมี 
 

 4.9 เร่ืองที่ปรึกษาสหกรณเสนอแนะ 
  ไมมี 
  

 4.10 เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
  ในเดือนพฤษภาคม2559 ประธานกรรมการอนุมัติใหสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
จํานวน 8 ราย จําแนกสาเหตุการลาออกดังนี ้
  1. ตองการรับเงินเดือนเต็ม   จํานวน 3  ราย 
  2. ยายตางจังหวัด    จํานวน 2  ราย 
  3. เหตุผลสวนตัว/ชําระหนี ้  จํานวน 2  ราย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.11 เร่ืองประมาณการรับจายเงินสหกรณในวันส้ินเดือนพฤษภาคม2559 
  ในวันท่ี 31 พฤษภาคม2559 ประมาณการวาจะมีการรับ – จายเงิน จํานวน 
73,926,480บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



 
 4.12 เร่ืองสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันเงินกู 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 
2554 มอบอํานาจใหผูจัดการดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาใหสมาชิกเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันเงินกู
สามัญในเดือนพฤษภาคม 2559 มีสมาชิกขอเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันเงินกู จํานวน 6 ราย  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.13 เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกเขาโครงการประกันชีวิตกลุม 
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด มีโครงการใหสมาชิก สหกรณฯ
ประกันชีวิตกลุม กับบริษัท กรุงไทยแอกซา และทางสหกรณไดจัดทําประกันเรียบรอยแลว ซ่ึงกรมธรรม
มีผลตั้งแตวันท่ี 30 พฤษภาคม2558 ถึง 29 พฤษภาคม2559 
  บัดนี้ ไดตรวจสอบหลักฐานปรากฏวา ณ วันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 มีสมาชิกเขา
โครงการประกันชีวิตกลุม จํานวน 5,607 คน  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.14 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน     
  ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 1 ราย  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.15 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี้       
  ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี ้จํานวน 4 ราย  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.16  เร่ืองสมาชิกถึงแกกรรม 
  ในเดือนพฤษภาคม2559 มีสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 4 ราย ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้
  1. นางสาวสาวเดือน ชํานาญเกียรติ (17556) อําเภอแวง ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 7 
เมษายน 2559 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2550 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุม ทายาทมาติดตอ
ขอรับคาสินไหมทดแทนแลว 
  2. นายอับดุลเลาะ อาบู (10778) อําเภอรือเสาะ ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 
2559 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2556 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุม ทายาทมาติดตอขอรับคา
สินไหมทดแทนแลว 



 
  3. นายบุญเสริม พิทักษจํานง (6325) อําเภอสุไหงโกลก ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 24 
เมษายน 2559 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2524 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุม ทายาทมาติดตอขอรับ
คาสินไหมดทดแทนแลว 
  4. นายสมบัติ ปุมอารี (5995) อําเภอสุไหงโกลก ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 
2559 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2524 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุม ทายาทมาติดตอขอรับคา
สินไหมทดแทนแลว 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

  

 4.17  เร่ืองกําหนดการอบรมการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา 
  ตามท่ีสหกรณจัดซ้ือ Tablet จํานวน 29 เครื่อง สําหรับการใชงานเอกสารท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกรณ ไดแก ขอบังคับสหกรณ ระเบียบ และแบบฟอรมตางๆ จากเว็บไซต
สหกรณ และระเบียบวาระการประชุมตางๆ รวมท้ังชองทางการติดตอส่ือสาร ประชาสัมพันธงาน
สหกรณ นั้น 
  ในการนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธจึงกําหนดใหมีการทํา
หนังสือยืมใชอุปกรณสําหรับใชงานสหกรณพรอมท้ังใหมีการอบรมการใชงานเอกสาร ระเบียบวาระการ
ประชุมตางๆ และชองทางการติดตอส่ือสาร ประชาสัมพันธงานสหกรณใหแกคณะกรรมการดําเนินการ 
และผูตรวจสอบกิจการ ในวันศุกรท่ี 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ สหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด  
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 4.18  เร่ืองการปฏิเสธการรับประกัน 
  ตามท่ีสมาชิกสหกรณไดยื่นคําขอเอาประกันสินเช่ือ กรมธรรมเลขท่ี 84000410 
เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 1 มกราคม 2560 นั้น 
  บริษัทฯ ไดพิจารณาใบคําขอเอาประกันภัยของสมาชิกรายดังกลาวแลวมีความ
เสียใจท่ีไมสามารถรับประกันภัยตามคําขอได โดยอาศัยถอยแถลงตามใบคําขอเอาประกันภัยกลุม 
  ในการนี้ สหกรณฯ ไดประสานใหสมาชิกสมัครเขาประกันสินเช่ือกับบริษัท เอฟ
ดับบลิวดี ภายในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2559 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.19  เร่ืองการขอระยะเวลาการพิจารณาสินไหมทดแทน 
  ตามท่ีสมาชิกสหกรณไดยื่นคําขอเอาประกันสินเช่ือ กรมธรรมเลขท่ี 84000410 
นั้น 



 
  บริษัทฯ ไดรับเอกสารการเรียกรองดังกลาวแลว แตยังไมสามารถสรุปผลการ
พิจารณาได ในขณะนี้เนื่องจากอยูระหวางดําเนินการ ดังนั้น บริษัทฯ ใครขอระยะเวลาการดําเนินการอีก
ระยะหนึ่ง หากผลการพิจารณาเปนประการใดทางบริษัทจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรทันที 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.20  เร่ืองการใหเงินกูแกสมาชิก 
  ในระหวางวันท่ี 3 - 4 พฤษภาคม2559 มีสมาชิกกูเงินสามัญท่ัวไป จํานวน 45 ราย 
เปนเงินจํานวน 53,309,800.00 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 8 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2559 มีสมาชิกกู เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จํานวน 7 ราย  เปนเงินจํานวน 360,000.00 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 8 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2559 มีสมาชิกกูเงินพิเศษเพ่ือการ
เอนกประสงคจํานวน 8 ราย เปนเงินจํานวน 1,631,800.00 บาท 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 4.21  เร่ืองกําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังตอไปนี ้
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ประจําเดือนมิถุนายน 2559 ในวัน
จันทรท่ี 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 5.1    เร่ืองรายงานกิจการสหกรณ 
 ณ วันท่ี 29 เมษายน 2559 สหกรณมีสินทรัพย 4,603,722,893.91 บาท หนี้สิน 
2,397,260,306.15 บาท ทุน 2,143,866,559.64 บาท รายได 96,940,625.45 บาท คาใชจาย 34,344,597.33
บาท           
 มติที่ประชุม รับรองรายงานกิจการสหกรณประจําเดือนเมษายน 2559 ตามท่ีเสนอ 
 

 5.2 เร่ืองแถลงรายการรับ – จายเงินในรอบเดือน 
   รายการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 1 – 29 เมษายน 2559
เปนเงิน 79,986,478.29 บาท 
   มติที่ประชุม รับรองการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 1 – 29
เมษายน 2559 
 



 
 5.3  เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน  
   ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 7 ราย  
   มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ 
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2559 เปนตนไป 
 

 5.4 เร่ืองการรับสมาชิกสามัญเขาใหม 
   ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ จํานวน 17 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  
 มติที่ประชุม อนุมัตริับเขาเปนสมาชิกสามัญของสหกรณ จํานวน 17 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559 เปนตนไป 
 

 5.5 เร่ืองการรับสมาชิกสมทบเขาใหม 
  ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ จํานวน 3 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  
  มติที่ประชุม อนุมัตริับเขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ จํานวน 3 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559 เปนตนไป 
 

 5.6  เร่ืองการพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิก 
  ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีสมาชิกยื่นกูสามัญ จํานวน 38 ราย เปนเงิน 43,300,000บาท  
  มติที่ประชุม  อนุมัติใหเงินกู จํานวน 38 ราย เปนเงิน 43,300,000.00 บาท และ
อนุมัติใหเงินกูตนเดือนมิถุนายน 2559 ท้ังนี้ ใหรับคําขอกูตั้งแตวันท่ี 11 – 31 พฤษภาคม 2559 และมอบ
ใหผูจัดการมีอํานาจวินิจฉัยใหเงินกูสามัญ ตั้งแตวันท่ี 2 - 6 มิถุนายน 2559 และนําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการคราวถัดไปทราบ 
 

 5.7 เร่ืองพิจารณาสมาชิกกูเงินชําระหนี้พัฒนาชีวิตครู 
  ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีสมาชิกขอกูเงินสามัญท่ัวไปเพ่ือชําระหนี้เงินกูพัฒนา
ชีวิตครู จํานวน 1 ราย เจาหนาท่ีไดตรวจสอบแลว ปรากฏวา สมาชิกมีความสามารถในการชําระหนี ้
 มติที่ประชุม  อนุมัต ิ



 
 5.8 เร่ืองพิจารณาโครงการซ้ือหุนสะสมทรัพย 
  ตามท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558 ไดอนุมัติโครงการซ้ือหุนสะสมทรัพย  
งบประมาณ  30,000 บาท นั้น 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 
ไดกําหนดรายละเอียดโครงการดังนี ้
  เม่ือสมาชิกซ้ือหุนทุกๆ 1,000 บาท สหกรณจะโอนเงินคาหุนเพ่ิมใหอีก 10 บาท
ทันที   ซ่ึงจะทําใหสหกรณมีทุนเรือนหุนเพ่ิมขึ้น 3,000,000 บาท ตามโครงการนี ้
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 เปนตนไป (จนกวาหุนสมนาคุณจะหมด) 
  กําหนดใหสมาชิกรายหนึ่งๆ ซ้ือหุนเพ่ิมไดไมเกินรายละ 100,000 บาท 
  ท้ังนี้ การซ้ือหุนจะตองเปนการนําเงินมาซ้ือ โดยไมรวมกรณีการหักเงินกูเพ่ือซ้ือ
หุนตามระเบียบฯ วาดวยเงินกู และเงินคาหุนรายเดือน 
  มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
 

 5.9 เร่ืองพิจารณาสมาชิกประสบภัยรายแรง 
  ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีสมาชิกประสบภัยรายแรง จํานวน 2 ราย ดังตอไปนี ้
  1. สมาชิกอําเภอเมือง ขับรถยนตบนถนนท่ีมีการซอมแซม ซ่ึงไมไดมีเครื่องหมาย
แจงเตือนทําใหรถยนตเสียหลักรถหลุดโคงพุงชนทอซีเมนต เม่ือวันท่ี 23กุมภาพันธ 2559 ทําใหรถยนต
ไดรับความเสียหายมูลคา 70,000 บาท  
   คณะกรรมการอํานวยการเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นสมควรอนุมัติ
เงินชวยเหลือ 4,000 บาท 
   มติที่ประชุม  อนุมัต ิ4,000 บาท 
  2. สมาชิกอําเภอจะแนะ ประสบเหตุจากความไมสงบในพ้ืนท่ีโดยถูกลอบวาง
ระเบิดขณะเดินทางกลับจากโรงเรียนเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ บานไอรกรอส (บานยอย
ยาบี) อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เปนเหตุใหรถยนตไดรับความเสียหายมูลคา 265,167.74 บาท 
   คณะกรรมการอํานวยการเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นสมควรอนุมัติ
เงินชวยเหลือ 4,000 บาท 
   มติที่ประชุม  อนุมัต ิ4,000 บาท 
 
 



 
 5.10เร่ืองพิจารณารางระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 56 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559 มีมติ
มอบใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธพิจารณารางระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน
แกสมาชิก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการชําระเบ้ียประกันสินเช่ือ 
  ในการนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 
2559 เสนอรางระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแกสมาชิก พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี ้
  มติที่ประชุม ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหสหกรณถือใชระเบียบวาดวยการให
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแกสมาชิก พ.ศ. 2559 ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 เปนตนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ 
107(3) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 56 ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได
กําหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแกสมาชิก พ.ศ. 2559 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูเพ่ือ
เหตุฉุกเฉินแกสมาชิก พ.ศ. 2559” 
 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี...........................เปนตนไป 
 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูเพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินแกสมาชิก พ.ศ. 2554 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูเพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินแกสมาชิก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการให
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแกสมาชิก (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศหรือคําส่ังอ่ืนใดท่ี
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูนราธิวาส จํากัด 
  “กรรมการดําเนินการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด  
  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด 
  “รองประธานกรรมการ” หมายความวา รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด 
  “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรพัยครูนราธิวาส จํากัด 
  “เงินไดรายเดือน” หมายความวา เงินเดือน หรือเงินคาจางประจํา หรือเงินบํานาญ หรือ
เงินเดือนรวมกับเงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือการสูรบ เงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ และเงินคาตอบแทน
ตําแหนง ไมรวมเงินเพ่ิมรายไดอ่ืนๆ หรือเงินบํานาญรวมกับเงินท่ีจายควบกับเงินบํานาญ 
 

รางระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
วาดวยการใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแกสมาชิก พ.ศ.2559 
 



 
หมวด 1  

ขอกําหนดท่ัวไป 
 

 ขอ  5. ในระเบียบนี้ สหกรณใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแกสมาชิก 3 ประเภท คือ 
5.1 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป 
5.2 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 
5.3 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจายเบ้ียประกันสินเช่ือ 

 ขอ  6. ผูขอกูตองแนบสําเนาใบสําคัญการจายเงินเดือน (E-money) หรือสลิปเงินเดือนรับรอง
สําเนาดวยตนเองมาพรอมกับคําขอกูเพ่ือประกอบการวินิจฉัยใหเงินกู 
 

หมวด 2  
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 

การใหเงินกู สิทธิการกู และวงเงินกู 
 

 ขอ  7. การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ 
หรือผูจัดการ ตามท่ีเห็นสมควรเปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน
กระแสรายวันแทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได และใหผูรับมอบอํานาจดังกลาวนั้น แถลงรายการเงินกู
เพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไปท่ีใหไป เพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 
 ขอ  8. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันท่ีใหแกสมาชิกผูกูคน
หนึ่งๆนั้น ใหกูไดตามความสามารถในการชําระหนี้ และตองอยูภายในจํากัดไมเกินสองแสนบาท 
  ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยังมีเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไปรายกอนเหลืออยู สมาชิกจะตองชําระเงินกู
เพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไปรายกอนใหหมดแลวจึงมีสิทธ์ิกูใหมได 
  สมาชิกมีสิทธ์ิเลือกกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป หรือกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันได
ประเภทใดประเภทหนึ่งเทานั้น 
 
 
 
 
 
 



 
หมวด 3  

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 
หลักประกันสําหรับเงินกู 

 

 ขอ  9. หลักประกันสําหรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 
เม่ือผูกูไดทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณแลว ใหถือวาเงินคาหุนของสมาชิกเปนหลักประกันของเงินกูเพ่ือ
เหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน เปนอันดับสองรองจากเงินกูพิเศษเพ่ือการ
เอนกประสงคใชเงินคาหุนเปนประกัน 
  ถาเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันของสมาชิก มีจํานวนไม
เกินกวาเงินคาหุนตามวรรคแรกท่ีผูกูมีอยูในสหกรณก็ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก 
  ถาเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันของสมาชิกมีจํานวนเกิน
กวาเงินคาหุนตามวรรคแรกท่ีผูกูมีอยูในสหกรณก็ตองมีสมาชิกท่ีมิไดเปนคูสมรสของผูกู และมิไดเปนผู
ค้ําประกันเงินกูสามัญท่ัวไปของผูกูค้ําประกันเงินกู 1 คน 
  สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันผูกูเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไปหรือเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน
กระแสรายวันได 1 ราย เทานั้น 
 

หมวด 4  
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 

เงินงวดชําระหนี้ 
 

 ขอ 10. การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแส
รายวัน ซ่ึงผูกูตองสงตอสหกรณนั้น ใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู ณ ท่ีจาย และการสง
เงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ดอกเบ้ียเงินกู เงินคาหุนรายเดือน เงินฝากรายเดือน และรายจายอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดของสมาชิกรวมกันจะตองไมเกินรอยละแปดสิบหาของเงินไดราย
เดือนของสมาชิกนั้น” 
  ใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันจายเงินเดือนของเดือนนั้นๆ 
 ขอ 11. ใหผูกูสงคืนเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไปและเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน โดยสงตน
เงินกูรวมกับดอกเบ้ียเปนงวดรายเดือน เทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) เปนจํานวนไมเกินหกสิบงวด เงินงวด
ชําระหนี้นั้นใหสงชําระตั้งแตเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
 



 
  ในกรณีท่ีผูกูมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุอันควรผอน
ผันเปนพิเศษ คณะกรรมการอาจจะผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูเพ่ือเหตฉุุกเฉินท่ีกําหนด
ไวตามความในวรรคกอนนั้นใหแกผูกูคราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได แตการผอนเวลาเชนนี้รวมกัน
ท้ังหมดสําหรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินรายหนึ่งๆ ตองไมเกินหกเดือน 
 

หมวด 5 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อจายเบี้ยประกันสินเชื่อ 

 

 ขอ 12. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจายเบ้ียประกันสินเช่ือตองเสนอคําขอกูตอ
สหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว 
 ขอ 13. ผูขอกูตองแนบใบสําคัญจายเงินเดือน (E-money) หรือสลิปเงินเดือน รับรองสําเนาดวย
ตนเองมาพรอมกับคําขอกูเพ่ือประกอบการวินิจฉัยใหเงินกู 
 

หมวด 6 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อจายเบี้ยประกันสินเชื่อ 
การใหเงินกู สิทธิการกู วงเงินกู และหลักประกัน 

 

 ขอ 14. การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจายเบ้ียประกันสินเช่ือ คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบ
อํานาจใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการ ตามท่ี
เห็นสมควรเปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจายเบ้ียประกันสินเช่ือแทนคณะกรรมการดําเนินการ
ก็ได และใหผูรับมอบอํานาจดังกลาวนั้นแถลงรายการเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจายประกันสินเช่ือท่ีใหไป
เพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 
 ขอ 15. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจายเบ้ียประกันสินเช่ือท่ีใหสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ใหกูไดตาม
ความสามารถในการชําระหนี้ และตองอยูภายในจํากัดไมเกินหกพันบาท 
 ขอ 16. หลักประกันสําหรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจายเบ้ียประกันสินเช่ือ เม่ือผูกูไดทําหนังสือ
กูใหไวตอสหกรณแลว ใหถือวาเงินคาหุนของสมาชิกเปนหลักประกันของเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจาย
เบ้ียประกันสินเช่ือ 
 
 
 
 



 
หมวด 7 

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อจายเบี้ยประกันสินเชื่อ 
เงินงวดชําระหนี้ 

 

 ขอ 17. การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจายเบ้ียประกันสินเช่ือ ซ่ึงผูกูตองสงตอ
สหกรณนั้นใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู ณ ท่ีจาย และการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุก
ประเภท ดอกเบ้ียเงินกู เงินคาหุนรายเดือน เงินฝากรายเดือนและรายจายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดของสมาชิกสมาชิกรวมกันจะตองไมเกินรอยละแปดสิบหาของเงินไดรายเดือนของ
สมาชิกนั้น 
  ใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันจายเงินไดรายเดือนของเดือน
นั้น ๆ 
 ขอ 18. ใหผูกูสงคืนเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจายเบ้ียประกันสินเช่ือ โดยสงตนเงินรวมกบัดอกเบ้ีย
เปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) เปนจํานวนไมเกินสิบงวด เงินงวดชําระหนี้นั้นใหสงชําระ
ตั้งแตเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
 

หมวด 8 
ดอกเบี้ยเงินกู 

 

 ขอ 19. ใหคิดดอกเ บ้ียเ งินกู เ พ่ือ เหตุฉุกเฉินทุกประเภท ในอัตราสูงสุดไม เกิน อัตรา ท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป 
 ขอ 20. ดอกเบ้ียเงินกูนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ โดยถือเกณฑ 1 ป = 365 
วัน 
  ในกรณีท่ีสมาชิกมาขอชําระหนี้กอนกําหนด หรือชําระหนี้ท้ังหมดสหกรณจะคํานวณ
ดอกเบ้ียจากเงินตนคงเหลือจนถึงวันกอนวันชําระหนี้เงินกูนั้น 
 

หมวด 9 
การเรียกคืนเงินกู 

 

 ขอ 21. ในกรณีใด ๆ  ดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินทุกประเภทเปนอันถึงกําหนดสงคืน
โดยส้ินเชิง พรอมท้ังดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักคํานึงกําหนดเวลาท่ีใหไวและใหคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 



 
  (1)  เม่ือผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ 
  (2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวา ผูกูนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงคแหงการกู
นั้น   
  (3) เม่ือคางสงเงินงวดชําระหนี้ (ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย) เปนเวลาสองเดือนติดตอกัน
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ 
  (4) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันเงินกูเกิดบกพรองและผูกูมิไดจัดการ
แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ขอ 15. ผูกูตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอออกหรือยายจากราชการหรืองานประจําตาม
ขอบังคับของสหกรณจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซ่ึงตนมีอยูตอ
สหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอนแลวจึงขอออก หรือยายจากราชการ หรืองานประจํานั้นได เวนแตสมาชิกท่ี
ออกจาราชการโดยไมมีความผิด และไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และ
มิไดลาออกจากสหกรณ 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี …………………………….. 
 
 

 
  
                 (นายสมยศ เสาวคนธ)    
                    ประธานกรรมการ 
                 สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 5.11 เร่ืองมอบหมายใหผูจัดการเปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแกสมาชิก 

 ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ชุดท่ี 56 ได
กําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแกสมาชิก พ.ศ. 
2559 เพ่ือใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปดวยความคลองตัวและเรียบรอย จึงขอใหคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ชุดท่ี 56 มอบอํานาจใหผูจัดการเปนผูวินิจฉัยใหเงินกู
เพ่ือเหตุฉุกเฉินแกสมาชิก 

 มติที่ประชุม มอบอํานาจใหผูจัดการเปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแก
สมาชิกท้ัง 3 ประเภท 
 

 5.12เร่ืองพิจารณาเงินกูโครงการพิเศษ 
  ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด มีเงินทุนหมุนเวียนระยะ
ปานกลาง จํานวน 5,000 ลานบาท เพ่ือใหการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิด
ประโยชนแกสหกรณสมาชิกเปนสําคัญ ประกอบกับสหกรณสมาชิกท่ีไดใชบริการเงินกูโครงการเงินกู
พิเศษเพ่ือการบริหารสหกรณยังคงมีความตองการใชเงินกูเพ่ิม ชุมนุมฯ จึงไดจัดใหมีโครงการเงินกูพิเศษ 
2 เพ่ือการบริหารสหกรณเพ่ือใหบริการเพ่ิมอีกโครงการหนึ่ง และขอประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินกู
โครงการเงินกูพิเศษ 2 เพ่ือการบริหารสหกรณ ดังนี ้

 อัตราดอกเบ้ียเงินกูโครงการเงินกูพิเศษ 2 เพ่ือการบริหารสหกรณ ปจจุบันอัตรา
รอยละ 4.20 ตอป (กรณีไดรับเฉล่ียคืนเทาอัตราปกอนอัตราดอกเบ้ียเงินกูสุทธิจะเหลือรอยละ 4.04 ตอป) 

 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 25 เมษายน 2559 เปนตนไป 
 วงเงินกู เทากับทุนเรือนหุนบวกทุนสํารองของสหกรณ แตไมเกิน 500 ลาน

บาท 
 กําหนดชําระคืน เปนงวดรายเดือนโดยสงเงินตนพรอมดอกเบ้ียสูงสุดไมเกิน 

36 งวด โดยกําหนดใหงวดท่ี 1 – 35 สงชําระคืนเงินตนงวดละ 1% ของวงเงินกู แตไมเกิน 1 ลานบาท 
 หลักประกัน มีกรรมการดําเนินการท้ังคณะเปนผูค้ําประกันเงินกู  

  มติที่ประชุม มอบใหผูจัดการวิเคราะหผลดีและผลกระทบกับการดําเนินงานกอน
หากไมมีผลเสียใดๆ ตอการดําเนินงานของสหกรณจึงอนุมัติใหกู 100 ลานบาท 
 
 
 
 
 



 
 5.13เร่ืองขอเชิญรับโลเกียรติคุณ 
  ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด กําหนดจัดพิธีมอบโลเกียรติ
คุณใหกับสหกรณสมาชิกท่ีสนับสนุนการใชบริการดานตางๆ ในชวงพิธีเปดการประชุมใหญสามัญ 
ประจําป 2559 ในวันเสารท่ี 4 มิถุนายน 2559 ระหวางเวลา 08.30 – 09.00 น ณ หองรอยัล จูบิล่ีบอลรูม 
อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร ี
  ชุมนุมฯ พิจารณาเห็นวา สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด สนับสนุนการใช
บริการแบบพิมพและของท่ีระลึกมากท่ีสุด ในปบัญชี 2558 ซ่ึงขอขอบคุณในความรวมมือสนับสนุน
ดวยดี และขอเชิญผูแทนสหกรณเขารับมอบโลเกียรติคุณในชวงพิธีเปดการประชุมใหญสามัญ ประจําป 
2559  
  ท้ังนี้ ขอใหผูแทนสหกรณเดินทางไปถึงกอนเวลา 08.00 น. โดยแจงช่ือท่ีงาน
ประชาสัมพันธ เพ่ือลงทะเบียน รวมท้ังนําผูแทนสหกรณไปยังท่ีนั่งท่ีไดจัดเตรียมไว 
   มติที่ประชุม อนุมัติใหนายสมยศ เสาวคนธ เปนผูแทนรับมอบโล 
 

 5.13เร่ืองการขายอาคารสํานกังาน 
  ดวยท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 มีมติอนุมัติ
ใหขายอาคารสํานักงานโดยวิธีการประมูลขายราคาเริ่มตนท่ี 16.5 ลานบาท หรือหากไมสามารถจําหนาย
ไดก็อนุมัติใหเชาไปพลางกอนนั้น ท้ังนี้ ท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาประมูลขาย 
  มติที่ประชุม   เชิญคณะกรรมการประชุมรวมคณะกรรมการอํานวยการวันท่ี 9 
มิถุนายน 2559  
 

 5.14เร่ืองการดําเนินการเกี่ยวกับหนี้คางคงเหลือ 
  ตามท่ีสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด สังกัดหนวยจังหวัด ไดถึงแก
กรรมเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2558 สหกรณฯ ไดโอนเงินคาหุน และเงินสวัสดิการตางๆ ท่ีสมาชิกรายนี้พึง
ไดชําระหนี้เพียง ณ วันท่ี 9 กันยายน 2558 ยังคงมีหนี้คงเหลือ 406,653.76 บาท และผูค้ําประกันท้ัง 5 ราย 
มีหนังสือขอหามและคัดคานการหักเงินของผูค้ําประกัน ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2559 โดยอางวา สหกรณฯ 
ใชสิทธิหักเงินเดือนของผูค้ําประกันกอนถึงกําหนดชําระ เพราะทายาทของสมาชิกรายนี้ยังมีสิทธิไดรับ
เงินบําเหน็จตกทอดจํานวนไมนอยกวา 286,119 บาท ท่ีสหกรณฯ สามารถนําไปหักชําระหนี้ท่ีสมาชิก
รายนี้ คางชําระอยูได ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 56 ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 
2559 มีมติใหรอเงินบําเหน็จตกทอดและเงินอ่ืนใดถึงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2559 หากพนกําหนดแลวเงิน
บําเหน็จตกทอดและเงินอ่ืนใดยังไมตกมาก็ใหดําเนินการหักจากผูค้ําประกัน 
 



 
  สหกรณฯ ไดรับทราบวาเงินบําเหน็จตกทอดมาถึงแลวแตยังไมไดจายใหกับ
ทายาท 
  มติที่ประชุม ทําหนังสือถึงผูค้ําประกันใหมาทําหนังสือรับสภาพหนี้ภายในวันท่ี 8 
มิถุนายน 2559 หากพนกําหนดเวลาแลวผูค้ําประกันไมมาดําเนินการจึงมอบอํานาจใหนายพันธธัช        
ถิรพุทธ์ิเอกภพ ดําเนินการฟองรองตามกฎหมาย 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น  ๆ
   6.1 ดวยธนาคารธนชาต เสนอผลิตภัณฑบัตร co-op เพ่ือบริการใหแกสมาชิกสหกรณ 
ดังนี้ 
    1) ไมตองเปดบัญชี 
    2) ใชบริการกับตูเอทีเอ็มใด สาขาใดก็ได คาธรรมเนียมบริการครั้งละ 10 บาท 
    3) มีทุนประกันคุมครองการเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ 120,000 บาท 
    4) บัตรเดบิตใชซ้ือสินคาบริการท่ีใดก็ได โดยทันทีท่ีสมาชิกใชบริการสหกรณจะ
ไดรับผลตอบแทนกลับมารอยละ .75  
    * มีคาดูแลระบบปละ 24,000 บาท ท้ังนี้ หากสหกรณตกลงใชบริการจะเสนอขอ
อนุมัติปรับลดคาดูแลระบบ)  
    มติที่ประชุม  ใหธนาคารเสนอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.15 น. 
 
 
       ลงช่ือ     วิเชียร สุวรรณศร ี ประธานกรรมการ 
                    (นายวิเชียร สุวรรณศรี) 
       ลงช่ือ      สมชาติ นงรัตน เลขานกุาร 
          (นายสมชาติ นงรัตน) 
        


