
สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ชุดที่ 53 

คร้ังที่ 1/2556 
วันจันทรที่ 4 กุมภาพันธ 2556 

*************************** 
คณะกรรมการดําเนินการ  15  คน 
กรรมการผูมาประชุม  14  คน 
 1. นายสมเกียรติ เสาวคนธ ประธานกรรมการ 
 2. นายบัณฑิต สาและ กรรมการ 
 3. นายกิตติ ศิริไพรวัน กรรมการ 
 4. นายพรวิทย เพชรสลับแกว กรรมการ 
 5. นายสุทิน ปยะรัตน กรรมการ 
 6. นายปรีดา แกวพรหมลัด กรรมการ 
 7. นายมะนาเซร แมแล กรรมการ 
 8. นายจตุพงศ ธรรมเดโช กรรมการ 
 9. นายจิรเดช กล่ินขจร  กรรมการ 
 10. นายรอมือลี หะมะ กรรมการ 
 11. นายสมชาติ นงรัตน กรรมการ 
 12. นายมาหามะ อูเซง กรรมการ 
 13. นายสะมะแอน วรรณาการ กรรมการ 
 14. นายอุสมาน สะมะแอ กรรมการ 
 

กรรมการผูไมมาประชุม  1  คน 
 1. นายวัชระ เลิศภัทรกิจ ติดราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 1 คน 
 1. นายพงษเทพ ไหมใจด ี ผูจัดการฯ 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเขาประชุมครบองคประชุมตามขอบังคับแลว นายสมเกียรติ 
เสาวคนธ ประธานกรรมการ เปนประธานในท่ีประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานกรรมการ ขอแสดงความยินดีกับกรรมการท่ีไดรับเลือกตั้งเขามาดํารง
ตําแหนงใหม และช่ืนชมกรรมการท่ีดํารงตําแหนงอยูในปจจุบันท่ีไดรวมงานในการพัฒนาสหกรณ
ดวยดี 
 มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  3.1 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งตําแหนงในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 53 
    ดวยท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555 ไดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส  จํากัด ชุดท่ี 53 เปนท่ีเรียบรอยแลว ฉะนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับ
จึงขอใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งระหวางกันเองใหดํารงตําแหนงตางๆ 
 

   ระเบียบ  ขอบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
    ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน 
และกรรมการดําเนินการอีกสิบส่ีคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 
    ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 
และปดประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ณ สํานักงานสหกรณ 

  

   ประเด็นที่เสนอ 
    เห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งรองประธานกรรมการ 2 คน เหรัญญิก 1 คน 
เลขานุการ 1 คน และผูชวยเลขานุการ 1 คน 
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    มติที่ประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันท เลือกตั้ง 
    1.  รองประธานกรรมการ  ท่ี 1 ไดแก นายบัณฑิต สาและ 
    2. รองประธานกรรมการ ท่ี 2 ไดแก นายสุทิน ปยะรัตน 
    3. เหรัญญิก   ไดแก นายกิตติ ศิริไพรวัน 
    4. เลขานุการ   ไดแก นายจิรเดช กล่ินขจร 
    5. ผูชวยเลขานุการ   ไดแก นายมะนาเซร แมแล 
 

  3.2 เร่ืองพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ 
    ดวยคณะกรรมการอํานวยการในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 52 หมดวาระลง 
จึงขอใหคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการชุดใหม เพ่ือทําหนาท่ีตาม
ขอบังคับตอไป 

 

   ระเบียบ  ขอบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
    คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ จํานวน 7 คน โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ
ของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการ
ดําเนินการอ่ืนเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 
    ใหประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เปนประธาน 
และเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

 

   ประเด็นที่เสนอ 
    เห็นสมควรแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ และประธาน
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธเปนคณะกรรมการอํานวยการรวมอีก  2  คน 
    มติที่ประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันท  

มติที่ประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันท แตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ  

  3.3 เร่ืองพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
    ดวยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 
52 หมดวาระลง จึงขอใหคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ ชุดใหม เพ่ือทําหนาท่ีตามขอบังคับตอไป 

 

   ระเบียบ  ขอบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
    คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ จํานวน 
9 คน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 



 4 

   ประเด็นที่เสนอ 
    เห็นสมควรแตงตั้งกรรมการดําเนินการ จํานวน 9 คน เปนคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ   
    มติที่ประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันท แตงตั้งให 
    1.  ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ไดแก นายพรวิทย เพชรสลับแกว 
    2. นายรอมือลี หะมะ 
    3. นายปรีดา แกวพรหมลัด 
    4. นายจตุพงศ ธรรมเดโช 
    5. นายอุสมาน สะมะแอ 
    6. นายวัชระ เลิศภัทรกิจ 
    7. นายสะมะแอน วรรณาการ 
    8. นายมาหามะ อูเซง 
    9. เลขานุการ ไดแก นายสมชาติ นงรัตน 
 

  3.4 เร่ืองพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเงินกู 
    ดวยคณะกรรมการเงินกูในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 52 หมดวาระลง จึง
ขอใหคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 แตงตั้งคณะกรรมการเงินกูชุดใหม เพ่ือทําหนาท่ีตามขอบังคับ
ตอไป 

 

   ระเบียบ  ขอบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
    คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกูจากคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ จํานวน 15 คน โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง 
นอกนั้นเปนกรรมการ 

 

   ประเด็นที่เสนอ 
    เห็นสมควรแตงตั้งกรรมการดําเนินการ จํานวน 15 คน เปนคณะกรรมการเงินกู 
    มติที่ประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันท  
 

  3.5 เร่ืองพิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ 
    ดวยท่ีปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 52 ตองพนจากตําแหนงเพ่ือให
เปนไปตามขอบังคับ จึงขอใหคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 แตงตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเปน
ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 ตอไป 
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   ระเบียบ  ขอบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
    ขอบังคับ ขอ 101 ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงทรงคุณวุฒิและมีความสามารถเหมาะสมเปนท่ีปรึกษา และท่ี
ปรึกษากิตติมศักดิ์ได เพ่ือใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ ท้ังนี้ ใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 

 

   ประเด็นที่เสนอ 
    เห็นสมควรเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ดําเนินการ จํานวน 10 คน 
    มติที่ประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันท แตงตั้งให 
    1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
    2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
    3. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
    4. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
    5.   ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
    6.   ผูอํานวยการ สกสค.นราธิวาส 
    7.   ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษา 
     นอกระบบจังหวัดนราธิวาส 
    8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
    9. ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
    10. นายพรอม จันทรัตน 
 

  3.6 เร่ืองพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือ – จัดจาง 
    ตามท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555 อนุมัติงบประมาณในการจัดซ้ือพัสดุ
ครุภัณฑตางๆ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาวิธีการ
จัดซ้ือ จัดจางและแตงตั้งคณะกรรมการฝายตางๆ   ดังตอไปนี ้
    รายการซ้ือ    
    1. เครื่องคอมพิวเตอร    จํานวน 3 เครื่อง งบประมาณ   63,000  บาท 
     โดยวิธีตกลงราคา 
    2. เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ   10,000  บาท 
     โดยวิธีตกลงราคา 
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    3. ครุภัณฑประกอบอาคาร งบประมาณ 1,000,000 บาท โดยวิธีสอบราคา 
    4. กรมธรรมประกันชีวิตกลุม โดยวิธีสอบราคา 

 

    รายการจาง 
    1. กอสรางอาคารสํานักงาน  งบประมาณ   4,382,900 บาท  โดยวิธีสอบราคา 
    2. รายงานกิจการสหกรณ งบประมาณ        75,600 บาท  โดยวิธีตกลงราคา 

 

    คณะกรรมการเปดซองและพิจารณาผล  จัดซ้ือครุภัณฑประกอบอาคาร 
    1.  นายกิตติ ศิริไพรวัน  ประธานกรรมการ 
    2. นายมะนาเซร แมแล  กรรมการ 
    3. นายรอมือลี หะมะ  กรรมการ 
    ผูชํานาญการ 2 คน แตงตั้งแลวแตกรณ ี

 

    คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ(รายการที่ 1 – 2) 
    1.  นายพรวิทย เพชรสลับแกว ประธานกรรมการ 
    2. นายสมชาติ นงรัตน  กรรมการ 
    3. นายปรีดา แกวพรหมลัด  กรรมการ 
    ผูชํานาญการ 2 คน แตงตั้งแลวแตกรณ ี
 

    คณะกรรมการเปดซองและพิจารณาผล  (รายการจัดจางโดยวิธีสอบราคา หรือ
วิธีพิเศษ) 
    1.  นายสะมะแอน วรรณาการ ประธานกรรมการ 
    2. นายอุสมาน สะมะแอ  กรรมการ 
    3. นายมาหามะ อูเซง  กรรมการ 
    ผูชํานาญการ 2 คน แตงตั้งแลวแตกรณ ี

   

    คณะกรรมการตรวจรับงานจาง (กอสรางในการดําเนินงานป 2556) 
    1.  นายบัณฑิต สาและ   ประธานกรรมการ 
    2. นายพรอม จันทรัตน  กรรมการ 
    3. นายสุขสันต เหมมัน  กรรมการ 
    4. นายธีระ เทพพรหม  ผูชํานาญการ 
    5. นายทวี เจริญสุข   ผูชํานาญการ 
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    คณะกรรมการรับซอง  (โดยวิธีสอบราคา หรือวิธีพิเศษ) ประกอบดวย   
    1. นางทุมมา  แกนบุญ 
    2. นางธมน  ทวีสุข       
 

    คณะกรรมการเปดซองและพิจารณาผลจัดซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกลุม   
    1. นายสมเกียรติ เสาวคนธ  ประธานกรรมการ 
    2. นายจตุพงศ ธรรมเดโช    กรรมการ 
    3. นายสมชาติ นงรัตน    กรรมการ 
    4. นายมะนาเซร แมแล      กรรมการ 
    5. นายสุทิน ปยะรัตน         กรรมการ 
    6. นายรอมือลี หะมะ  กรรมการ 
    7. นายกิตติ ศิริไพรวัน     กรรมการ 
    8. นายจิรเดช กล่ินขจร    กรรมการ 
    9. นายพรวิทย เพชรสลับแกว กรรมการ 
    10. นายสะมะแอน วรรณาการ  กรรมการ 
    11. นายอุสมาน สะมะแอ  กรรมการ 
    12. นายวัชระ เลิศภัทรกิจ  กรรมการ 
    13. นายมาหามะ อูเซง  กรรมการ 
    14. นายปรีดา แกวพรหมลัด    กรรมการ 
    15. นายบัณฑิต สาและ  กรรมการ 
    16. หนวยจังหวัด   ไดแก  นายนพ เนื้อนอย 
    17. หนวยอําเภอเมือง  ไดแก  นายนราธิป ชุมประศาล 
    18. หนวยอําเภอรือเสาะ  ไดแก  นายจรัญ เหล็มเจริญ 
    19. หนวยอําเภอศรีสาคร  ไดแก  นายรอมลี เตาะซาต ู
    20. หนวยอําเภอบาเจาะ  ไดแก  นายกามารือดิน บินเจะเลาะ 
    21. หนวยอําเภอยี่งอ   ไดแก  นายรอมือลี ซอตีเมาะ 
    22. หนวยอําเภอสุไหงปาด ี  ไดแก  นายสมยศ เสาวคนธ 
    23. หนวยอําเภอสุคิริน  ไดแก  นายวิเชียร สุวรรณศร ี
    24. หนวยอําเภอระแงะ  ไดแก  นายกิตติพงษ คิ้วดํา 
    25. หนวยอําเภอเจาะไอรอง  ไดแก  นายอานูวา อาบะ 
    26. หนวยอําเภอสุไหงโกลก  ไดแก  นายวิชัย พรหมภักดี 
    27. หนวยอําเภอแวง   ไดแก  นายซาการียา เลาะนะ 
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    28. หนวยอําเภอตากใบ  ไดแก  นายบุญเท่ียง เพ็ชรศร ี
    29. หนวยอําเภอจะแนะ  ไดแก  นายเพาซี ขาลี 
    กําหนดรับเอกสารระหวางวันท่ี 1 – 6 มีนาคม 2556 และยื่นซองเสนอราคาใน
วันท่ี 15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 10.00 น. เปดซองพิจารณาผลในวันเดียวกันเวลา 10.30 น.  
    มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
   3.7 เร่ืองพิจารณาแตงตั้งกรรมการตดิตามและประเมินผล   
    ดวยแผนปฏิบัติการ ประจําป 2556 กําหนดใหจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสหกรณเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เดือนกรกฎาคม 2556 และระยะท่ี 2 
เดือนธันวาคม 2556 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จํานวน 5 คน ประกอบดวย 
    1. นายพรวิทย เพชรสลับแกว ประธานกรรมการ 
    2. นายจตุพงศ ธรรมเดโช  กรรมการ 
    3. นายสะมะแอน วรรณาการ กรรมการ 
    4. นายวัชระ เลิศภัทรกิจ  กรรมการ 
    5. นายสมชาติ นงรัตน  กรรมการและเลขานุการ 
    มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 
   3.8 เร่ืองพิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการดําเนินการที่ผานมา 

 

มติคณะกรรมการดําเนินการที่ถือใชในปจจุบัน 
 

1. การสงคํารองตอสหกรณ 
 ใหสมาชิกและกรรมการสงคํารองตาง ๆ ภายในวันท่ี 7 ของเดือน เพ่ือฝายจัดการจะนําบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดําเนินการในเดือนนั้น สวนคํารองท่ีสงหลังจากวันท่ี 7 ของ
เดือน ใหฝายจัดการนําบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมในเดือนถัดไป 
 
2. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 2.1 การยื่นคําขอกู 
  2.1.1 สมาชิกเขาใหมท่ีมีความประสงคจะกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ยื่นคําขอกูไดเม่ือหักเงินคา
หุนรายเดือนครบ 4 งวด 
  2.1.2 สมาชิกท่ีไมมีหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ใหยื่นคําขอกูไดท้ังเดือน 
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  2.1.3 สมาชิกท่ีมีหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินคางชําระ ใหยื่นคําขอกูไดไมเกินวันท่ี 7 ของเดือน 
  2.1.4 สมาชิกท่ีสมัครเขากรณีพิเศษ ตองสงเงินคาหุนรายเดือนครบ 12 เดือน จึงสามารถกู
เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินได 
  2.1.5 สมาชิกท่ีกูเงินจากสถาบันการเงินอ่ืน สามารถกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินได กรณีมีปญหา
การหักเงิน ในการกูครั้งตอไปใหนําหนังสือรับรองการหักเงินจากผูบังคับบัญชาตนสังกัดแนบคําขอกู
ดวย 
 2.2 การรับเงินกู 
  2.2.1 ในกรณีท่ีสมาชิกมารับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินดวยตัวเอง ใหสหกรณจายเปนเงินสด 
  2.2.2 ในกรณีท่ีสมาชิกผูกูฝากใหสมาชิกดวยกันมารับเงินกู ใหสหกรณโอนเงินเขาบัญชี
ของสมาชิกผูกู 
  2.2.3 ในกรณีท่ีสมาชิกผูกูมอบอํานาจใหกรรมการมารับเงินกู ใหสหกรณจายเปนเงินสด 
หรือจะโอนเขาบัญชีของสมาชิกผูกูก็สุดแลวแตกรรมการ 
  2.2.4 ในกรณีท่ีสมาชิกกูเกินกวาเงินคาหุนท่ีมีอยู ณ วันท่ียื่นกู สหกรณจะจายเงินกูใหแกผูกู
กอน แลวยื่นใบแถลงสุขภาพ พรอมหลักฐาน เม่ือไดรับการพิจารณาอนุมัติแลว สหกรณจะหักเบ้ีย
ประกันรายปตามสัดสวนระยะเวลาท่ีคุมครอง ณ ท่ีจาย ในรอบการหักเงินของเดือนนั้นๆ (มติ
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 52 ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555) 
 2.3 การหักเงินและการชําระหนี้ 
  2.3.1 สมาชิกท่ีไดรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินไมเกินวันท่ี 7 ของเดือน สหกรณจะออกใบเสร็จ
หักเงินในวันส้ินเดือน 
  2.3.2 สมาชิกท่ีไดรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินตั้งแตวันท่ี 8 ของเดือน สหกรณจะออกใบเสร็จหัก
เงินในวันส้ินเดือนถัดไป 
  2.3.3 สมาชิกท่ีตองการชําระหนี้กอนกําหนด สามารถชําระไดไมเกินวันท่ี 7 ของเดือน   
 2.4 ความรับผิดชอบในการรับมอบอํานาจ 
  ในกรณีท่ีสมาชิกผูขอกูมอบอํานาจใหกรรมการมารับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน และกรรมการ 
ผูรับมอบอํานาจขอรับเงินกูเปนเงินสด เม่ือมีปญหาผูกูปฏิเสธไมไดกูใหกรรมการผูรับมอบอํานาจเปน
ผูรับผิดชอบสําหรับเงินกูรายนั้น 
 
3. เงินกูสามัญ    
 3.1 การยื่นคําขอกู 
  3.1.1 สมาชิกเขาใหมท่ีมีความประสงคจะกูเงินสามัญ ยื่นคําขอกูไดเม่ือหักเงินคาหุนราย
เดือนครบ 4 งวด 
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  3.1.2 สมาชิกท่ีมีหนี้เงินกูสามัญอยูแลว และมีความประสงคท่ีจะกูใหมจะตองชําระหนี้
มาแลวไมนอยกวา 6 งวด จึงมีสิทธ์ิกูใหมได 
  3.1.3 สมาชิกท่ีเขาใหมกรณีพิเศษ หากมีความประสงคขอกูเงินสามัญ จะตองสงเงินคาหุน
รายเดือนครบ 12 เดือน จึงสามารถกูเงินประเภทสามัญได  
 3.2 วงเงินกูสามัญ 
  3.2.1 สมาชิกสามารถกูเงินสามัญไดไมเกินวงเงินตามท่ีระเบียบกําหนด 
  3.2.2 สมาชิกท่ีมีหนี้เงินกูพัฒนาชีวิตครู โครงการแกไขปญหาหนี้สินครู (ธกส.) และเงินกู
เพ่ือการเคหสงเคราะห (กบข.)  และตองแนบหลักฐานเพ่ิมเติม ดังตอไปนี ้
   1) สลิปเงินเดือนจากธนาคารกรุงไทย ยอนหลัง 3 เดือน 
   2) รายละเอียดการหักเงิน ณ ท่ีจาย ประจําเดือนกอนยื่นคําขอกู รับรองสําเนาโดย
เจาหนาท่ีการเงิน และผูบังคับบัญชาช้ันตน 
   3) หนังสือรับรองเงินเดือนตามแบบท่ีสหกรณกําหนด รับรองโดยเจาหนาท่ีการเงิน 
และผูบังคับบัญชาช้ันตน พรอมท้ังประทับตราโรงเรียน/หนวยงานนั้นๆ  
  3.2.3 สมาชิกท่ีมีหนี้พัฒนาชีวิตครู โครงการแกไขปญหาหนี้สินครู (ธกส.) และเงินกูเพ่ือ
การเคหสงเคราะห (กบข.) ซ่ึงตองการกูเงินสหกรณเพ่ือชําระหนี้เงินกูดังกลาวขางตน ใหมีวงเงินกูตาม
สิทธ์ิท่ีพึงกูได ตองแนบหลักฐานเพ่ิมเติม และภายใตหลักเกณฑเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
   1) การอนุมัติเงินกูเพ่ือชําระหนี้ดังกลาวขางตนจะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติเงินกู
จากคณะกรรมการเงินกูทุกราย 
   2) การจายชําระหนี้ สหกรณฯ จะจายเงินใหแกเจาหนี้ท่ีเปนสถาบันการเงินโดยตรง
เทานั้น 
   3) สมาชิกจะตองยินยอมใหสถาบันการเงินเจาหนี้ สํานักงาน สก.สค. และหนวยงาน
ตนสังกัดเปดเผยขอมูลท่ีสหกรณตองการทราบตอสหกรณ 
   4) เม่ือสมาชิกกูสหกรณเพ่ือชําระหนี้ดังกลาวขางตน สมาชิกจะตองไมดําเนินการกูเงิน
จากสถาบันการเงินเดิมภายในระยะเวลา 5 ป เวนแตไดรับความยินยอมจากสหกรณเทานั้น 
   5) วงเงินท่ีกูชําระหนี้นั้นๆ จะตองไมเกินวงเงินกูสามัญท่ีมีสิทธ์ิอยูในสหกรณ  
  หลักฐานทางการเงินท่ีใชประกอบการกูเงิน ดังตอไปนี ้
  1. หนังสือรับรองหนี้จากสถาบันการเงินเดิม 
  2. Statement ยอนหลัง 3 เดือน 
  3. รายละเอียดการหักเงิน ณ ท่ีจายรายเดือนของเดือนสุดทายท่ียื่นกู 
  4. อ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
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 3.3 การคํ้าประกันเงินกูสามัญ 
  การตรวจสอบผูค้ําประกัน ตองใหผูค้ําประกันเซ็นยินยอมในคําขอกูกอน เจาหนาท่ีจึงจะ
ตรวจสอบให 
 3.4 การรับเงินกูสามัญ 
  ในกรณีท่ีสมาชิกผูกูไมสามารถรับเช็คเงินกูสามัญไดดวยตนเอง ใหมอบอํานาจการรับเช็ค
เงินกูกับกรรมการเทานั้น จะมอบอํานาจใหสมาชิกผูอ่ืนมารับเช็คเงินกูแทนไมได 
  กรณีท่ีสมาชิกผูกูไมสามารถรับเช็คเงินกูไดดวยตนเอง และฝากสงสัญญามากับผู อ่ืน 
สหกรณจะโอนเงินเขาบัญชีผูกู   
  การรับเงินกูสามัญ ใหสามารถรับเงินกูไดตั้งแตวันจายเงินเดือนของเดือนนั้นๆ ถึงวันท่ี 5 
ของเดือนถัดไป โดยมีกําหนดการจายเงินกูสามัญแกสมาชิก ดังนี ้
  1. ผูท่ีเปนสมาชิกโครงการประกันชีวิตกลุมแลว ใหจายเงินกูไดตั้งแตวันจายเงินเดือนถึง
วันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
  2. ผูท่ียงัไมไดเปนสมาชิกโครงการประกันชีวิตกลุม ซ่ึงตองรอการพิจารณาอนุมัติจากบริษัท
กอน ใหจายเงินกูไดตั้งแตวันท่ี 1 – 5 ของเดือนถัดไป 
  ท้ังนี้  การจายเงินกูใหแกสมาชิกท่ีบริษัทไมรับประกันชีวิตใหอยู ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ (มติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 52 ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555) 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งท่ี 10/2555 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2555 มีมติใหชะลอ
การจายเงินกูใหแกสมาชิกท่ียังไมไดทําประกันชีวิตกลุมไปจนกวาบริษัทจะยืนยันความคุมครองจึงจาย
เงินกูได กรณีท่ีบรษิัทปฏิเสธการทําประกันใหนํารายช่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือ
พิจารณาในเดือนถัดไป 
 
4. เงินกูพิเศษ  
 4.1 เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห หรือเงินกูพิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ หรือ
เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ หรือเงินกูพิเศษเพื่อเหตุจําเปนอันรายแรง 
 

  การยื่นคําขอกู 
  1. สมาชิกท่ีมีความประสงคจะกูเงินพิเศษ ใหยื่นคําขอกูตั้งแตวันท่ี 1-5 ของเดือน 
  2. สมาชิกท่ีมีหนี้เงินกูพิเศษอยูแลวและมีความประสงคท่ีจะกูเงินพิเศษใหมจะตองชําระหนี้
มาแลวไมนอยกวา 36 งวด จึงจะมีสิทธ์ิกูใหมได 
  3. สมาชิกท่ีมีอายุเกินกวา 55 ป ไมมีสิทธ์ิกูเงินพิเศษ 
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  หลักประกันสําหรับเงินกูพิเศษ 
  1. อสังหาริมทรัพยท่ีใชค้ําประกันเงินกูพิเศษ จะตองเปนโฉนด หรือ น.ส. 3 ก เทานั้น โฉนด 
ท่ีดินหรือ น.ส. 3 ก 1 แปลง สามารถใชค้ําประกันเงินกูพิเศษสมาชิกไดเพียง 1 รายเทานัน้ 
  2. สําหรับหลักทรัพยท่ีนํามาค้ําประกันเงินกูพิเศษท่ีอยูตางจังหวัด ใหใชหลักทรัพยค้ํา
ประกันท่ีอยูใน 14 จังหวัดภาคใตเทานั้น 
  3. กรณีท่ีสมาชิกนําหลักทรัพยเกามาค้ําประกันเงินกูพิเศษใหม และหลักทรัพยนั้นอยู
ตางจังหวัด หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถจดทะเบียนไถถอน และจดจํานองใหแลว
เสร็จภายในวันเดียวกันได สมาชิกตองชําระหนี้สวนท่ีเหลือใหเรียบรอยกอน แลวจึงไปจดทะเบียน
จํานองค้ําประกันเงินกูพิเศษ 
 

  การจายเงินกูพิเศษ 
  เงินกูพิเศษท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เม่ือมีการทํานิติกรรมจํานอง 
และทําสัญญาเงินกูเรียบรอยแลว สหกรณจะจายเช็คเงินกูใหในวันจายเงินเดือนของเดือนท่ีไดรับอนุมัต ิ
 

  วิธีปฏิบัติในการกูพิเศษ 
  1. ใหสมาชิกยื่นคําขอกูตั้งแตวันท่ี 1-5 ของเดือน 
  2. ใหกรรมการตรวจอสังหาริมทรัพย ไปทําการตรวจสอบตั้งแตวันท่ี 6-10 ของเดือน และ
สงผลการตรวจใหฝายสินเช่ือไมเกินวันท่ี 10 ของเดือน 
  3. ใหฝายสินเ ช่ือสงขอมูลใหฝายธุรการเ พ่ือจัดพิมพ เขาระ เบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน ตั้งแตวันท่ี 11-12 ของเดือน 
  4. การเขียนคําขอกูใหสมาชิกผูกูมาเขียนคําขอกูท่ีสหกรณพรอมกับนําเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอกูมาใหพรอม 
  5. การออกไปตรวจอสังหาริมทรัพยค้ําประกันเงินกูพิเศษ ใหผูกูถายรูปท่ีดินท้ัง 4 ดาน พรอม
แผนท่ีพอสังเขป โดยใหกรรมการตรวจอสังหาริมทรัพยและผูกูเซ็นช่ือหลังภาพถายท่ีดินและแผนท่ี
แนบมาประกอบการพิจารณาดวยทุกราย 
  6. การออกไปตรวจอสังหาริมทรัพยค้ําประกันเงินกูพิเศษ ใหหัวหนาฝายสินเช่ือมีหนาท่ีนัด
กรรมการและผูกูเพ่ือออกไปตรวจอสังหาริมทรัพย 
  7. การตรวจท่ีดินและการทํานิติกรรมจํานองหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูพิเศษท่ีอยูตางจังหวัด 
ใหท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักทรัพยจากหลักฐานเอกสารตางๆ เพ่ืออนุมัติเปนหลักการไว 
หรือพิจารณาหลักทรัพยเพ่ิมเติมได เม่ือผานท่ีประชุมแลวจึงตรวจหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูพิเศษ และ
ทํานิติกรรมจํานองในคราวเดียว โดยกรรมการตรวจหลักทรัพยและกรรมการทํานิติกรรมจํานองท่ี
ประชุม จะแตงตั้งเปนคราว ๆ ไป แลวแจงใหท่ีประชุมทราบในเดือนถัดไป 
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 4.2 เงินกูพิเศษเพื่อการเอนกประสงค  
  สมาชิกท่ีมีความประสงคจะกูเงินพิเศษเพ่ือการเอนกประสงค สามารถกูไดโดยไมตองรอให
ครบ 6 งวด ใหยื่นคําขอกูไมเกินวันท่ี 7 ของเดือน และไมตองแนบหนังสือรับรองเงินเดือน และคํา
อนุมัติของผูบังคับบัญชาช้ันตนก็ได สวนสมาชิกท่ีไมมีหนี้สามารถยื่นคําขอกูไดตลอด 
 
5. การกูยืมของสมาชิกท่ีมีปญหากรณีตางๆ 
 การกูเงินของสมาชิกท่ีมีปญหากรณีตางๆ ใหเจาหนาท่ีถือปฏิบัติโดยไมตองนําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการดังนี้ 
 5.1 สมาชิกท่ีผิดนัดการชําระหนี้เงินกู 1 ครั้ง ไมใหกูทุกประเภทเปนเวลา 1 ป 
 5.2 สมาชิกท่ีผิดนัดการชําระหนี้เงินกู 2 ครั้ง ไมใหกูทุกประเภทเปนเวลา 2 ป 
 5.3 กรณีประนอมการชําระหนี้ 
  สมาชิกท่ีมีการประนอมหนี้การชําระหนี้กับสหกรณ หากมีความประสงคท่ีจะกูเงินใหผูกูและ
ผูค้ําประกัน พรอมท้ังคูสมรสมาทําสัญญาเงินกูท่ีสํานักงานสหกรณตอหนาเจาหนาท่ีสินเช่ือ และใหมี
หนังสืออนุญาตและหนังสือรับรองการหักเงินจากผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีการเงินตนสังกัดแนบ
ประกอบการขอกู หากไมมีปญหา ในครั้งตอไปใหถือเปนสมาชิกปกต ิ
 5.4 กรณีสมาชิกถูกศาลส่ังอายัดทุนเรือนหุน 
  สมาชิกท่ีถูกศาลส่ังอายัดทุนเรือนหุนคณะกรรมการดําเนินการจะไมอนุมัติใหกูเงินทุกประเภท 
และไมมีสิทธ์ิค้ําประกันสมาชิกรายอ่ืนจนกวาจะมีคําส่ังถอนบังคับคดกีอน  
 5.5 กรณีสมาชิกมีภาระรับผิดชอบในฐานะผูค้ําประกัน 
  สมาชิกท่ีมีภาระรับผิดชอบในฐานะผูค้ําประกัน และยินยอมใหหักชําระหนี้นั้น หากมีความ
ประสงคท่ีจะกูเงินสามัญหรือ กูเงินพิเศษ ใหกูไดโดยไมตองหักรวมหนี้ท่ีรับผิดชอบในฐานะผูค้ํา
ประกันก็ได  
       
6. การจายเงินปนผลตามหุนและเงินเฉล่ียคืน 
 6.1  กรณีสมาชิกมีหนี้คางชําระกับสหกรณ ใหโอนเงินปนผลตามหุนและเงินเฉล่ียคืนมาชําระหนี้
ใหกับสหกรณ 
 6.2 กรณีสมาชิกท่ีทําเรื่องขอโอนไปตางจังหวัด และยังดําเนินการไมเรียบรอยตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป 
นับจากไดทําเรื่องขอโอน ใหโอนเงินปนผลตามหุนและเงินเฉล่ียคืนมาชําระหนี้ใหกับทางสหกรณ 
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มติคณะกรรมการดําเนินการเร่ืองท่ัวไป 

 
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 46 คร้ังท่ี 18/2550 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2550 

โรงเรียนท่ีถูกเพลิงไหม/ลอบวางเพลิง คณะกรรมการดําเนินการมีมติอนุมัติมอบใหฝายจัดการ
อนุมัติจายไดทันที โรงละ 1,500 บาท และเสนอใหคณะกรรมการดําเนินการทราบในเดือนนั้นๆ 
 
คณะกรรมการอํานวยการ ชุดท่ี 46 เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2552  

กรณีท่ีสมาชิกขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพสมาชิกและคูสมรสสมาชิก ซ่ึงเกิน
กวาระยะเวลา 90 วัน นับจากวันท่ีถึงแกกรรม  มีมติเห็นควรอนุมัติใหจายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพ
คูสมรสมาชิกไดตามระเบียบ ณ วันท่ีถึงแกกรรม และเสนอใหคณะกรรมการดําเนินการทราบในเดือน
นั้น ๆ 
 
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 คร้ังท่ี 13/2554 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2554   

กรณีเพ่ือนครูประสบเหตุจากความไมสงบใหกรรมการหนวยมอบของเยี่ยมวงเงินไมต่ํากวา 500 
แตไมเกิน 700 บาท สวนกรณีสมาชิกเสียชีวิตใหนําพวงหรีด/ผาหอศพไปรวมงานศพวงเงิน 500 บาท 
 
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 คร้ังท่ี 14/2554 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2554   

ในการจัดกิจกรรมวันครู ใหสนับสนุนงบประมาณหนวยละ 2,000 บาท โดยใหกรรมการหนวยเปน
ผูรับเงิน  
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   3.9 เร่ืองการใหเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ไดจัดตั้งกองทุนกลาง เพ่ือ
ชวยเหลือและสนับสนุนโครงการตางๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนประโยชน
แกนักเรียนเปนประจําทุกป 
    ในป 2556 ชุมนุมฯ จะพิจารณาคัดเลือกโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานท่ีชมรมสหกรณออมทรัพยตางๆ สงไปวาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนไดประโยชนและ
เหมาะสมท่ีสุด โดยจะใหความสําคัญเปนพิเศษกับโรงเรียนท่ีมีกิจกรรมสหกรณในการเสนอขอเงินทุน
ใหจัดทําเปนโครงการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ โดยมีรายละเอียดโครงการ โครงการละไมเกิน 
15,000 บาท ท้ังนี้ จะพิจารณาเงินสนับสนุนจํานวนเทาใดนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการ ดังนั้น จึง
ขอความรวมมือจากสหกรณออมทรัพยในการเสนอโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พรอมงบประมาณและรายละเอียดใหชมรมฯ พิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีเห็นวาเหมาะสม
ท่ีสุด จังหวัดละ 1 โครงการ กอนวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 เพ่ือสงใหชุมนุมฯ พิจารณาเห็นชอบตอไป 
    มติที่ประชุม  คัดเลือกโครงการน้ําดื่มของโรงเรียนบานปูซูตีฆอ อําเภอบาเจาะ 
 

   3.10 เร่ืองกําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังตอไป 
กําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 ประจําเดือนกุมภาพันธ  

2556 ในวันพุธท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส  
จํากัด 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่นๆ  
  4.1 ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จะเขาประเมินสหกรณ
ออมทรัพยดีเดนในวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2556 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึง
เห็นสมควรใหประชุมหารือรวมกันในวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2556 โดยใหคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธหารือแนวทาง (เชา) และนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการในวันเดียวกัน (บาย) ท้ังนี้ 
มอบหมายใหนายพรวิทย เพชรสลับแกว เปนประธานคณะทํางาน และนายจิรเดช กล่ินขจร เปน
เลขานุการ พรอมกันนี้ ในวันดังกลาวใหกรรมการมาพรอมกันเพ่ือถายรูปหมู และรูปสําหรับลงเว็บไซต
ดวย 
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.05 น. 
         
       ลงช่ือ   สมเกียรติ เสาวคนธ ประธานกรรมการ 
              (นายสมเกียรติ เสาวคนธ) 
       ลงช่ือ       จิรเดช กล่ินขจร เลขานุการ 
               (นายจิรเดช  กล่ินขจร)    
 
 


