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สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ชุดที่ 61 

ครั้งที่ 12/2564 
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

*************************** 
คณะกรรมการดำเนินการ  15  คน 
กรรมการผู้มาประชุม 14 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.นายมะนาเซร์ แมแล กรรมการและเหรัญญิก มะนาเซร์ แมแล 

5.นายไสว ชินพงษ์ กรรมการ ไสว ชินพงษ์ 

6.นายเกตุ เสาร์เพชร กรรมการ เกตุ เสาร์เพชร 

7.นายถวิล ดาแก้ว กรรมการ ถวิล ดาแก้ว 

8.นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย กรรมการ ผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย 

9.นายจรัญ เหล็มเจริญ กรรมการ จรัญ เหล็มเจริญ 

10.นายชยพล เพชรแก้ว กรรมการ ชยพล เพชรแก้ว 

11.นายอุสมาน สะมะแอ กรรมการ อุสมาน สะมะแอ 

12.นายรอมือลี หะมะ กรรมการ รอมือลี หะมะ 

13.นายพัชชระ เจริญศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พัชชระ เจริญศรี 

14.นายจิรเดช กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ จิรเดช กลิ่นขจร 

 
กรรมการไม่มาประชุม 1 คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สาเหตุ 

1.นายสะมะแอน วรรณาการ กรรมการ ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นางอารีย์ เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ อารีย์ เพ็ชรพรหม 
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ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

2.นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ทีป่รึกษากิตติมศักดิ์ พงษ์เทพ ไหมใจดี 

3.นายเกรียงไกร ศกัระพันธุ์ ทีป่รึกษากิตติมศักดิ์ เกรยีงไกร ศกัระพันธุ์ 

4.รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณ ี อธิก ารบดี   มหาวิท ยาลั ยน ราธิ ว าส     
ราชนครินทร์ 

รสสุคนธ์ แสงมณี 

5.นายธานินทร์ คงนวล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ธานินทร์ คงนวล 

6.ดร.ชาร์รีฟท์ สือน ิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ชาร์รีฟท์ สือนิ 

7.นายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส 

สุธี บุญญะถิติ 

8.นางศิวัชญา ปลาลารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา 
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก
การศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 

ศิวัชญา ปลาลารัตน์ 

9.นายจรินทร์ พรหมดำ ผู้ตรวจสอบกิจการ จรินทร์ พรหมดำ 

10.สมรฐั แก้วสังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมรัฐ แก้วสังข์ 

11.นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ รอฮานิง มะแซสะอิ 

12.นายจิระพงศ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ จิระพงศ์ ชูชื่น 

13.นายมงคงชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

มงคงชัย รัตนอ่อน 

14.น.ส.ฟาลีฮะห์ อัลดาวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

ฟาลีฮะห์ อัลดาวุฒิ 

15.นางสาวศิรดา หามะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม 1 สหกรณ์
จังหวัดนราธิวาส 

ศิรดา หามะ 

 
 
 
 
 
 



 

3 

 

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

1. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1.กรรมการไมม่าประชุม จำนวน 1 คน ดังนี้ 
 1.นายสะมะแอน วรรณาการ ติดราชการ 
2.ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้ 

1.นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
2.นายพงษ์เทพ ไหมใจดี  ทีป่รึกษากิตติมศักดิ์ 
3.นางศิวัชญา ปลาลารัตน์  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา รักษาการแทน 

     ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 
4.รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี  อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
5.นายธานินทร์ คงนวล  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
6.ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ  ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  
7.นายสุธี บุญญะถิติ  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

     มัธยมศึกษานราธิวาส 
3.ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน ดังนี้ 

1.นางอารีย์ เพ็ชรพรหม  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
2.นายจิระพงศ์ ชูชื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3.นายจรินทร์ พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4.นายสมรัฐ แก้วสังข์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5.นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
6.นางสาวฟาลีฮะห์ อัลดาวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานส่งเสริมการศึกษา 

     นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
7.นายมงคงชัย รัตนอ่อน  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

     ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
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8.นางสาวศิรดา หามะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม 1 สหกรณ์จังหวัด  
     นราธิวาส 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ประธานมอบให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 61 ครั้ง
ที่ 11 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 
 มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 
11 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 

 
วาระที ่3  เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว 
  ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ไม่มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 11 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 
 
วาระที่ 4   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เรื่องการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 การประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2554 มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกโอนไป
ต่างจังหวัด ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีสมาชิกทำเรื่องขอโอนย้ายไปต่างจังหวัด จำนวน 1 ราย  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 4.2 เรื่องแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีสหกรณ์อ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด และได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ราย   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.3 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 ต้ังแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก          
จำนวน 212 ราย เป็นเงิน 37,630,000.00 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.4 เรื่องแถลงรายการใหเ้งินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโควิด-19 พ.ศ. 2564 
 ต้ังแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้
วิกฤติโควิด-19 พ.ศ. 2564 จำนวน 68 ราย เป็นเงิน 1,335,000.00 บาท 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.5 เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  ไม่มี 
 
 4.6 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 ประธานในที่ประชุมได้มอบใหผู้้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ การบันทึกทางด้านการเงิน การบัญชี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง 
นายจรินทร์ พรหมดำ ได้ตรวจสอบความพึงพอใจของสมาชิกที่รับบริการจากสหกรณ์ฯ ตามแบบประเมิน
ออนไลน์ มี 7 ประเด็นหลัก ปรากฏว่าสมาชิกแสดงความพึงพอใจมากที่สุด และมาก ประมาณ 200 ราย
จากผู้เข้าร่วมประเมินความพึงพอใจ 300 ราย ในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ชุดใหม่เข้ามาให้บริการแก่สมาชิก 
อยากฝากฝ่ายจัดการเรื่องของการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กับสมาชิกที่เข้ารับบริการ เพราะผล
ตอบรับจากสมาชิกเป็นเสียงสะท้อนการดำเนินการของสหกรณ์ 
 

4.7 เรื่องสมาชิกย้ายหน่วย 
 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 10 ราย  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.8 เรื่องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. 
  ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ไมม่ีรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ดังนี้ 
  แบบ ปปง. 1-01 การทำธุรกรรมเงินสดเกนิ 2 ล้านบาท 
  มี จำนวน 1 ราย 
  แบบ ปปง. 1-02 การทำธุรกรรมทีเ่กี่ยวกับทรัพย์สินราคาประเมินเกิน 5 ล้านบาท 
  ไม่มี 
  แบบ ปปง. 1-03 การทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
  ไม่มี 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.9 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้ทราบ 
  1.เรื่องรับทราบระเบียบ 
   ตามหนังสือสหกรณ์ฯ ที่ สอ.นธ. 2157/2564 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 แจ้งแก้ไข
ระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564 นั้น 
   นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับทราบระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับโครงการหนี้ของสมาชิก
สหกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2564 แล้ว 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  2.เรื่องพิจารณาระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพ่ือการดำชีพ พ.ศ.2564 
  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพ่ือการดำรงชีพ พ.ศ.2564 ขึ้นถือใช้นั้น 
  นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบการถือใช้ระเบียบและไดข้้อคิดเห็น ดังนี้ 
  การที่สหกรณ์กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพ่ือการดำรงชีพ พ.ศ.2564 เป็นลักษณะ
ของการกู้เงินปันผลตามหุ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเงินปันผลตามหุ้นของสหกรณ์เป็นผลตอบแทนจากการ
ถือหุ้นในสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์จะมีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลประกอบการของสหกรณ์ในแต่ละปี 
และต้องได้รับการจัดสรรจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ในแต่ละปี ฉะนั้น การนำเงินปันผลตามหุ้นของ
สมาชิกที่ได้รับในปีที่ผ่านมาไปกำหนดจำนวนวงเงินกู้และหักชำระหนี้เงินกู้จากเงินปันผลของสมาชิกนั้น 
อาจจะทำให้สมาชิกสหกรณ์ประสบปัญหาการชำระคืนเงินกู้แก่สหกรณ์ และอาจเกิดปัญหาแก่สหกรณ์ใน
อนาคตได้ 
  นางสาวศิรดา หามะ ในระเบียบนี้นายทะเบียนได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมมานั้น ด้วยชื่อ
ระเบียบฯ ไม่ได้ผิด หรือมีข้อสังเกต แต่เนื้อหาในตัวระเบียบฯ นั้น เป็นการให้สินเชื่อจากเงินปันผล ซึ่งถือว่า
เป็นเงินในอนาคต และมีโอกาสที่อัตราเงินปันผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มี 2 วิธีดำเนินการ 1.สหกรณ์
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ดำเนินการตามเดิม แต่หากเกิดความเสียหายก็ต้องยอมรับความเสียหายที่เกิดขึ้น 2.ยกเลิกระเบียบฯ ฉบับ
นี้ และออกเป็นประกาศ สหกรณ์ฯ อ่ืน ได้กำหนดแนวทางอย่างอ่ืนเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก โดยกำหนด
ยอดเงนิเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้ให้ต่ำลง 
  ประธาน ขอบคุณทางสหกรณ์จังหวัด เรื่องคำแนะนำ โครงการให้เงินกู้ปันผลแก่สมาชิกที่
สหกรณ์ฯ ดำเนินการมานั้น ผ่านการอนุมัติโครงการจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและผ่านการ
คาดการณ์รายได้สหกรณ์ จากการดำเนินการในรอบ 9 เดือนแล้ว จึงคิดว่าความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ผลการ
ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าค่อนข้างต่ำ 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.10 เรื่องทีป่รึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
   ไม่มี 
 
 4.11 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
  ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ประธานกรรมการอนุมัติให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ์            
จำนวน 7 ราย จำแนกตามเหตุผลได้ ดังนี้ 
   1.เกษียณอายุราชการ  จำนวน 2 คน 
   2.ต้องการรับเงินเดือนเต็ม  จำนวน 1 คน 
   3.ชำระหนี้    จำนวน 1 คน 
   4.โอนย้ายราชการ   จำนวน 1 คน 
   5.เหตุผลส่วนตัว   จำนวน 2 คน 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

4.12 เรื่องประมาณการรับจ่ายเงินสหกรณ์ในวันสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 
  ในวันที ่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประมาณการว ่าจะม ีการรับ – จ่ายเงิน  จำนวน                          
110,060,381.10 บาท  
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
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4.13เรื่องสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 
มอบอำนาจให้ผู้จัดการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญใน             
เดือนพฤศจิกายน 2564 มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู ้จำนวน 73 ราย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.14เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประกันชีวิต
กลุ่ม กับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงกรมธรรม์มีผล
ต้ังแตว่ันที่ 29 เมษายน 2564 ถึง 28 เมษายน 2565 
  บัดนี้  ได้ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า มีสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ ม                   
จำนวน 6,331 คน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.15 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้       
  ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บ
เงินงวดชำระหนี้ใหม่ตั้งแต่งวดเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.16เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน       
  ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ให้
เกบ็เงินค่าหุ้นรายเดือนใหม่ตั้งแตง่วดเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
4.17 เรื่องสมาชิกถึงแก่กรรม 

  ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 6 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1 นายอรุณ  กระโหมวงศ์ (05127) สังกัดหน่วยอำเภอสุไหงโก-ลก  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่   

5  ตุลาคม  2564 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2522 ไดร้ับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับ  

สหกรณ ์ 

 2 นายรุ่น  ทองบุญ  (00600) สังกัดหน่วยจังหวัด ถึงแก่กรรมเม่ือวันที่  11  ตุลาคม  2564 

เป็นสมาชิกเมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2504  ไดร้ับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับสหกรณ์   
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 3 นางสาวปภาดา  ช่วยนะ  (20257) สังกัดหน่วยอำเภอสุไหงโก-ลก  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 13  

ตุลาคม  2564เป็นสมาชิก  เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม  2556   ได้รับแจ้งจากทายาทสมาชิกมาติดต่อกับสหกรณ์  

 4 นายสะมะแอ  ซิแต  (17333) สังกัดหน่วยอำเภอยี่งอ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  2564 

เป็นสมาชิก  เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2550   ได้รับแจ้งจากทายาทสมาชิกมาติดต่อกับสหกรณ์   

 5 นางสาวสคุนธ์ทิพย ์ เทพกำเหนิด  (18925) สังกัดหน่วยอำเภอตากใบ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  

4 พฤศจิกายน  2564 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ได้รับแจ้งจากทายาทสมาชิกมาติดต่อกับ  

สหกรณ ์มีข้อผูกพันและได้รับเงินสวัสดิการจากสหกรณ์ฯ ดังนี้   

 6 นายฟากีร  เจะแว  (19372) สังกัด หน่วยอำเภอระแงะ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  

2564 เป็นสมาชิกเมือ่วันที ่ 26  ตุลาคม  2554   ได้รับแจ้งจากทายาทสมาชิกมาติดต่อกับสหกรณ์  

มีข้อผูกพันและได้รับเงินสวัสดิการจากสหกรณ์ฯดังนี้     
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.18 เรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก 
 ในเดอืนพฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 8 ราย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 1 นายกฤษฎา  นิลเพชร  (05015) สังกัด หน่วย อำเภอตากใบ  ถึงแก่กรรมเมือ่วันที่ 25  

กันยายน  2564  

 2 นายอรุณ  กระโหมวงศ์ (05127) สังกดัหน่วยอำเภอสุไหงโก-ลก ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  5   

ตุลาคม  2564  

 3 นายสะมะแอ  ซิแต  (17333) สังกัดหน่วยอำเภอยี่งอ  ถึงแก่กรรมเม่ือวันที่ 12 ตุลาคม   

2564    

 4 นายวินัย  ขุนอำไพ  (08268) สังกัดหน่วยอำเภอแว้ง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที ่ 27  กันยายน   

2564    

 5 นายรุ่น  ทองบญุ  (00600)   สังกัดหน่วยจังหวัด ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2564 

 6 นางสาวปภาดา  ช่วยนะ  (20257) สังกัดหน่วยอำเภอสุไหงโก-ลก ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  

13  ตุลาคม  2564   

 7 นางสาวสุคนธ์ทิพย ์ เทพกำเหนิด  (18925) สังกัด หน่วย อำเภอตากใบ  ถึงแก่กรรมเม่ือ 

วันที่ 4 พฤศจิกายน  2564  
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 8 นายฟากีร เจะแว (19372) สังกัดหน่วยอำเภอระแงะ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน   

2564  
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
4.19  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือนตุลาคม 2564 

  ในเดือนตุลาคม 2564 มีสมาชิกยื่นกู้สามัญ จำนวน 132 ราย เป็นเงิน 205,940,000.00 
 บาท ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 เงินจัดสรร 

เงินจัดสรร 
จำนวน 
ผู้ขอกู้ 

จำนวนเงิน 
ขอกู้ 

หนี้ค้าง ซื้อหุ้นเพิ่ม 
ประกัน
สินเชื่อ 

จ่ายจริง 

62,930,000 132 205,940,000.00 139,787,594.43 5,594,860.00 55,653.38 60,501,892.19 

  คณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ จำนวน 
132 ราย เป็นเงิน 205,940,000.00 บาท 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 
4.20 เรื่องสมาชิกขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
 ในเดือนตุลาคม 2564 มีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน จำนวน                  

1 ราย  

 มติที่ประชมุ รับทราบ 
 

4.21 เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 ในระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มีสมาชิกกู้เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จำนวน 6 ราย  เป็นเงินจำนวน 600,000.00 บาท 
 ในระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพ่ือการ
อเนกประสงค ์จำนวน 5 ราย  เป็นเงินจำนวน  1,987,000.00  บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.22 เรื่องสมาชิกผ่านการทดสอบออนไลน์ 
 ในเดือนตุลาคม 2564 มีสมาชิกเข้าใหม่ทำแบบทดสอบออนไลน์ 7 คน และผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ 6 คน  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.23 เรื่องรายงานสมาชิกรับสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป ี
 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีสมาชิกรับเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี จำนวน 68 คน 
เป็นเงิน 1,022,000.00 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.24 เรื่องรายงานสมาชิกรับสวัสดิการสมาชิกอาวุโส 
  ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีสมาชิกรับเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส จำนวน 50 คน เป็น
เงิน 37,500.00 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.25 เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไปนี้ 
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ในวันจันทร์ที่ 20 
ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 

5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์ 
  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 สหกรณ์มีสินทรัพย์ 6,188,084,125.39 บาท มีหนี้สิน 
2,602,685,707.12 บาท มีทุน 3,363,139,027.46 บาท มีรายได้ 292,643,935.17 บาท ค่าใช้จ่าย 
70,384,544.36 บาท  
  มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานกิจการสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 
ตามท่ีเสนอ 
 

5.2   เรื่องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
  รายการรับ  -  จ่ าย  เงิน สด   ระหว่ างวั น ที่   1 - 31   ตุ ล าคม  2564 เป็ น เงิน 
52,004,415.82 บาท 
  มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่                
1-31 ตุลาคม 2564 
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  5.3  เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  
 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุน้รายเดือน จำนวน 29 ราย  
 มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 29 ราย ทั้งนี้ ให้
เปลี่ยนแปลงเงินคา่หุ้นรายเดือนใหมต่ั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป  
 

5.4 เรื่องสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน  3 ราย  
 1.  สมาชิกบำนาญสังกัดจังหวัด มีความประสงค์ของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต้ังแต่เดือน

ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 
      มีเงินทุนเรือนหุ้น 194,490.00 บาท ส่งมาแล้ว 394 งวด และไม่มีหนี้สหกรณ ์

 2. สมาชิกบำนาญสังกัดอำเภอระแงะ มีความประสงค์ของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 
  มีเงินทุนเรือนหุ้น 1,437,100.00 บาท ส่งมาแล้ว 208 งวด และไม่มีหนี้สหกรณ์ 
 3. สมาชิกหน่วยอำเภอตากใบ สมาชิกบำนาญสังกัดอำเภอตากใบ มีความประสงค์ของดส่ง
เงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 
  มีเงินทุนเรือนหุ้น 296,150.00 บาท ส่งมาแล้ว 236 งวด และไม่มีหนี้สหกรณ์ 
     มติทีป่ระชุม อนุมัติ 
 

5.5 เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ 
 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 2 ราย  
 มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่างวดชำระหนี้รายเดือน จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ให้
เปลี่ยนแปลงเงินค่างวดชำระหนี้รายเดือนใหมต่ั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป  
 

5.6 เรื่องการรับสมาชิกสามัญเข้าใหม่ 
   ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 9 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ดังรายละเอียด
แนบท้ายนี้ 
   มติที่ประชุม อนุมัตริบัเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 9 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงนิค่าหุ้น
รายเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 
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 5.7 เรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
   ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน 2 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ดังรายละเอียด
แนบทา้ยนี้ 
   มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้น
รายเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป 
 

5.8 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 

 ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือน ดังนี ้

  สมาชิกยอดยกมา 7,385 คน  
  สมาชิกเข้าใหม่  (สมาชิกปกติ)   9 คน  
  สมาชิกเข้าใหม่ (สมาชิกสมทบ)   2 คน  
  สมาชิกลาออก     7 คน  
  สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด    1 คน  
  สมาชิกถึงแก่กรรม    6 คน  

    คงเหลือ    7,382 คน  
  มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ 
 
 5.9 เรื่องสมาชิกขอปรับโครงสร้างหนี้ 
  ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีสมาชิกยื่นความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 4 ราย 
ดังรายละเอียดแนบ 
  1. สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงปาดี เนื่องจากเป็นผู้มีเงินได้รายเดือนหลังหักรายจ่ายอ่ืนตามที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนดและเงินที่ต้องส่งต่อสหกรณ์ ณ ที่จ่ายแล้วคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 ของ
เงนิได้รายเดือน มีทุนเรือนหุ้น 366,250.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญ 1,026,000.00 บาท 
  มีหนี้เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา 28,000.00 บาท นางสาวสุวจี  ลิ่มเฮง (13321) เป็นผู้ค้ำ
ประกัน 
  มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 190,181.85 บาท 
  มีหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือการดำรงชีพ 14,800.00 บาท 
  มติที่ประชุม อนุมัต ิ
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  2.สมาชิกบำนาญหน่วยจังหวัด เนื่องจากเป็นผู้มีเงินได้รายเดือนหลังหักรายจ่ายอ่ืนตามที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนดและเงินที่ต้องส่งต่อสหกรณ์ ณ ที่จ่ายแล้วคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 ของ
เงินได้รายเดือน มีทนุเรือนหุ้น 313,600.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญ 775,000.00 บาท 
  มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 174,240.83 บาท 
   มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

  3.สมาชิกบำนาญหน่วยอำเภอบาเจาะ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีภาระหนี้กับสหกรณ์เป็นจำนวนมาก
จนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกต ิมีทุนเรือนหุ้น 564,000.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญ 1,679,554.53 บาท  
  หมายเหตุ: สมาชิกรายนี้ ขอยื่นปรับโครงสร้างหนี้แล้ว แต่ยังเกิน 70% ของเงินได้รายเดือน 
สมาชิกได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ในการหักเงินชำระหนี้ โดยยินยอมให้สหกรณ์หักเงิน
บำนาญทั้งหมดเพ่ือชำระหนี้ต่อสหกรณ์ต่อไป 

 มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

  4. สมาชิกบำนาญหน่วยอำเภอระแงะ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีภาระหนี้กับสหกรณ์เป็นจำนวนมาก
จนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ มีทุนเรือนหุ้น 574,000.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญ 1,469,747.67 บาท  
  มติที่ประชุม อนุมัต ิ

 
 5.10 เรื่องพิจารณาโครงการพัฒนาบุคลากร และผู้แทนสมาชิก : กิจกรรมจัดอบรมสัมมนา
ชมรมเจ้าหน้าที ่
  ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติโครงการ
พัฒนาบุคลากร และผู้แทนสมาชิก: กิจกรรมจัดอบรมสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน  93,600 บาท  
  ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ได้มีกำหนดจัดประชุมใหญ่ และงานมุทิตาจิตที่
โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2564 จากการสำรวจผู้เข้าร่วมมี
เจ้าหน้าที่เข้าร่วม 7 ท่าน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  1.ค่าลงทะเบียน คนละ 1,200 บาท จำนวน  6 คน  เป็นเงิน  7,200.00 บาท 
 2.ค่าบำรุงสมาชิกชมรม คนละ 100 บาท จำนวน 17 คน  เป็นเงิน   1,700.00 บาท 
 3.ค่าที่พัก 2 คืน       เป็นเงิน  6,400.00 บาท 
 4.ค่าเสื้อ (เพ่ิมเติม) ตัวละ 230 บาท จำนวน 12 ตัว  เป็นเงิน   2,760.00 บาท 
 5.ค่าสนับสนุนงบประมาณ      เป็นเงิน  3,000.00 บาท 
 6.ค่ารถไปกลับ 3 วัน      เป็นเงิน 10,500.00 บาท 
 7.ค่าเบี้ยเลี้ยง (3 วันๆ ละ 400 บาท จำนวน 6 คน)   เป็นเงิน    7,200.00 บาท 
 มติที่ประชุม อนุมัติ 
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 5.11 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกของสมาชิกเสียชีวิต 
  ด้วยสมาชิกบำนาญหน่วยตากใบ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 มีข้อผูกพันและได้รับเงิน
สวัสดิการจากสหกรณ์ฯ  
 และได้ทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์  
  ด้วยคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ97/2564 หมายเลขแดงที่ พ119/2564 เรื่อง ขอจัดการ
มรดก ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำสั่งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์คดีถึงท่ีสุดแล้ว 
  มีคำสั่งตั้งทายาท รายที่ 1 ผู้ร้อง และทายาท รายที่ 2 ผู้คัดค้าน เป็นผู้จัดการมรดกร่วม
ของสมาชิก โดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 
  ประเด็นที่เสนอ 
  จัดทำบันทึกการแบ่งมรดกของสมาชิก โดยทายาททุกคนและผู้จัดการมรดกลงนาม
รับทราบและยินยอม 
  ประธาน สหกรณ์ฯ ไม่มีที่ปรึกษาทางกฎหมาย จึงได้ปรึกษาทางอดีตอัยการจังหวัด จึง
ได้รับคำแนะนำให้สหกรณ์จ่ายเงินตามที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้ ส่วนของการกุศลและทุนการศึกษา
บุตรหลาน ให้จ่ายแก่ผู้จัดการมรดก แต่กรรมการหน่วยอำเภอตากใบได้ปรึกษาผู้มีความรู้ทางกฎหมาย  
แนะนำให้จ่ายสวัสดิการรวมกับเงินทั้งหมดที่สมาชิกมีในสหกรณ์ให้แก่ผู้จัดการมรดกเป็นผู้จัดการต่อไป 
เพราะถือตามคำสั่งศาลเป็นหลัก 
   นายไสว ชินพงษ์ หากสหกรณ์เองมีระเบียบเรื่องการจ่ายเงินในส่วนนี้ ให้ยึดถือระเบี ยบ
สหกรณ์เป็นหลัก เพ่ือไม่ให้ผิดระเบียบสหกรณ์ 
  ประธาน สหกรณ์ได้รับคำสั่งจากศาลเรื่องผู้จัดการมรดกมาแล้ว สหกรณ์จะต้องจ่ายเงินให้
ผู้จัดการมรดก และจะต้องแนบหลักฐานหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ให้ผู้จัดการมรดกทราบ หาก
ผู้จัดการมรดกไม่แบ่งตามเจตนารมณ์ในหลักฐาน ทายาทจะสามารถฟ้องผู้จัดการมรดกได้ 
  นายไสว ชินพงษ์ เนื่องจากสมาชิกได้แต่งตั้งเป็นหนังสือมาแล้วนั้น เห็นควรแบ่งจ่ายตามที่
แต่งตั้งไว้ แล้วส่วนที่เป็นการกุศลจะจ่ายให้แก่ผู้จัดการมรดก 
   ประธาน ได้แจ้งถึงสองแนวทางที่ได้รับคำแนะนำมา ให้ที่ประชุมพิจารณา คือ 1.จ่ าย
ตามที่สมาชิกได้แต่งตั้งไว้ตามหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ และจ่ายส่วนการกุศลและทุนการศึกษาบุตร
หลานให้แก่ผู้จัดการมรดก 2.จ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้จัดการมรดกนำไปจัดการตามเจตนารมณ์ของสมาชิก
ผู้เสียชีวิต พร้อมแนบเอกสารแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกประกอบ 
  นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ไม่ทราบว่าหนังสือคำสั่งศาล ผู้ใดนำมายื่นต่อสหกรณ์ 
  ผู้จัดการ ทายาท รายที่ 1 ผู้จัดการมรดก เป็นผู้นำมาให้ต่อสหกรณ์ 
  นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ เห็นควรให้ผู้จัดการมรดกไปคัดคำสั่งศาล และการจ่ายเงินให้
ผู้จัดการมรดกนั้นจะต้องเป็นการจ่ายให้บัญชีที่มีชื่อผู้จัดการมรดกท้ัง 2 คน 
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   นายพงษ์เทพ ไหมใจดี จากเอกสารการแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์นั้น สมาชิกได้ทำหนังสือ
ให้ไว้ต่อสหกรณ์ 2 ฉบับ ได้แก่  

1. สวัสดิการที่พึงได้รับจากสหกรณ์ แบ่งได้ ดังนี้  
1.1 ค่าเงินสวัสดิการ แผน 1 
1.2 ทุนเรือนหุ้น 
1.3 เงินปันผล 

2. เงินฝาก และดอกเบี้ยเงินฝาก 
   โดยฉบับแรกได้แบ่งให้บุคคล 4 บุคคล และ 1 กองทุน และส่วนฉบับที่ 2 ให้บุคคลคน
เดียว จากคำสั่งศาลคือ ทายาท รายที่ 1 ขอให้ศาลแต่งตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกคนเดียว แต่ทายาท                  
รายที่ 2 ได้คัดค้าน เนื่องจากหนังสือแต่งตั้งทั้งหมดไม่ได้ระบุชื่อทายาท รายที่ 2 ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ มีทางเลือก 
2 ทางตามท่ีท่านประธานแจ้ง แต่แนวทางที่ 2 ที่จ่ายให้ผู้จัดการมรดกท้ังหมด จะเป็นการจ่ายโดยที่สหกรณ์
จะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการมรดกของสมาชิก เพราะหากไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิก ทายาท
จะดำเนินการฟ้องร้องต่อผู้จัดการมรดกต่อไป 
   นายจิรเดช กลิ่นขจร ผู้จัดการมรดก มีหน้าที่ในการทำบัญชีและแบ่งสัดส่วนของมรดก 
ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ อยู่ภายใต้คำสั่งของศาล และคำสั่งศาลได้มอบอำนาจให้ 2 ท่านนั้นเป็นผู้จัดการมรดก จึง
เสนอให้เรียกทายาททั้งหมดมารับทราบเจตนารมณ์ของสมาชิกผู้เสียชี วิต และมอบเงินทั้งหมดให้แก่
ผู้จัดการมรดก เพ่ือดำเนินการต่อไป 
   ประธาน เห็นด้วย เนื่องจากระเบียบของสหกรณ์ถือว่าอยู่ใต้คำสั่งของศาล จึงเห็นควรยึด
คำสั่งของศาลเป็นหลัก 
   นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ในส่วนของทุนการกุศล และศึกษาบุตรนั้น อาจจะใช้เวลาใน
การจัดสรร ทั้งนี้ เสนอให้มอบเงินทั้งหมดให้ผู้จัดการมรดก โดยจะต้องโอนผ่านบัญชีที่ผู้จัดการมรดกเป็น
เจ้าของบัญชีร่วมกันเท่านั้น และต้องคัดคำสั่งศาลมาแทนสำเนาคำสั่งศาลฉบับที่เสนอมา พร้อมทั้งแจ้งให้
ทายาทท้ังหมดทราบเจตนารมณ์ของสมาชิกผู้เสียชีวิต 
   ประธาน มอบให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบกับแบบฟอร์มคำร้อง
ขอรับมรดก และมอบสำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ที่สมาชิกให้ไว้ต่อสหกรณ์ เพ่ือให้ผู้จัดการมรดก
ดำเนินการจัดสรรตามเจตนารมณ์ของสมาชิกต่อไป 
   มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายเงินทั้งหมดที่พึงได้ให้แก่ผู้จัดการมรดก โดยจะต้องแนบเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 
    1.หนังสือคำร้องขอรับเงิน 
    2.คำสั่งศาล 
    3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีร่วมของผู้จัดการมรดก 
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    4.สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ และรายละเอียดการจ่ายเงิน 
 

5.12 เรื่องพิจารณาผลสอบราคากรมธรรม์ประกันสินเชื่อ 
 ด้วยผลสอบราคากรมธรรม์ประกันสินเชื่อ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้มติจัดซื้อกรมธรรม์

กับบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 370.00 บาท ต่อความคุ้มครอง 
100,000.00 บาท นั้น 

 บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือสหกรณ์ชี้แจงตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายงานการเสียชีวิต 
พร้อมค่าสินไหม จากการตรวจสอบพบว่า รายละเอียดของบริษัทฯ ไม่ตรงกับประกาศของสหกรณ์ ลงวันที่ 
23 สิงหาคม 2564 และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาเบี้ย
ประกันชีวิตที่ได้ยืนยันไว้ 

 ประเด็นที่เสนอ 
 จึงเห็นควรยกเลิกสัญญากับบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า จำกัด (มหาชน) ยึดเงินประกันซอง 

จำนวน 50,000.00 บาท เนื่องจากไม่สามารถยืนราคาตามที่เสนอมาได้ ทั้งนี้ เห็นสมควรให้ตกลงซื้ อกับ
บริษัทที่ 2 และแจ้งผลให้คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผลจัดซื้อกรมธรรม์ประกันสินเชื่อทราบ 

  ประธาน ทางบริษัท กรุงไทย แอกซ่า จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
สหกรณ์ให้ยืนยันเอกสารข้อมูลการเคลมประกันภัยย้อนหลังที่ตัวแทนส่งให้บริษัทว่าข้อมูลถูกต้องตรงกับ
ประกาศสหกรณ์หรือไม ่

 ผู้จัดการ จากการตรวจสอบข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ กับตัวประกาศของสหกรณ์ฯ นั้น สหกรณ์
ได้ลงประกาศข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2564รวมทั้งสิ้น 57 ราย แต่ข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งมานั้น มี
เพียง 25  ราย เท่านั้น 

 ประธาน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ข้อมูลการเคลมประกันต่ำกว่าความจริง ทำให้สามารถเสนอ
ราคาที่ต่ำกว่าบริษัทอ่ืน เพราะตัวแทนได้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตรงกับประกาศของสหกรณ์ และได้ทำการ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน ผมได้สอบถามทางตัวแทนบริษัทฯ ที่มายื่นราคากับสหกรณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น 
เขาแจ้งว่าต้องการให้สหกรณ์ฯ ได้เบี้ยราคาที่ถูก ทั้งนี้ เห็นว่าไม่ควรทำการยกเลิกสัญญาเลย เนื่องจากทาง
บริษัทแจ้งให้สหกรณ์ฯ ยืนยันข้อมูลเท่านั้น และให้ทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเบี้ยประกันมาก่อน 

 นายไสว ชินพงษ์ เห็นด้วยกับประธาน เรื่องที่สหกรณ์ฯ ไม่สามารถยกเลิกสัญญา และยึดเงิน
ประกันซองเลย 

 นายพงษ์เทพ ไหมใจดี จากหนังสือที่บริษัทฯ ส่งมาให้นั้น ประกอบกับเรื่องที่ประธานแจ้ง
เรื่องการปลอมแปลงเอกสาร และสหกรณ์ฯ ได้ทำสัญญากับทางบริษัทไปแล้วนั้น เสนอให้สหกรณ์ฯ ทำ
หนังสือยืนยันตามข้อมูลที่ถูกต้องของสหกรณ์ฯ และแจ้งสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกัน 

 ประธาน หากบริษัทฯ ไม่สามารถยืนราคาตามเดิมได้ สหกรณ์ฯ จะยกเลิกสัญญาทันที 
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 นายไสว ชินพงษ์ หนังสือที่จะส่งให้บริษัทฯ จะต้องแจ้งว่าหากไม่สามารถยืนยันราคา และ
เงื่อนไขเดิมตามที่ลงนามไว้ได้ จะขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา 

 ประธาน เห็นด้วย เนื่องจากกรมธรรม์ฉบับเดิมกำลังจะถึงกำหนดวันคุ้มครองแล้วนั้น จะต้อง
ระบุวันเวลาในการตอบกลับ หากมีการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันหรือเงื่อนไขอ่ืนใด จนทำให้สัญญาเป็นอัน
ยกเลิก จากนั้นจึงจะสามารถดำเนินการต่อรองราคากับบริษัทที่ไม่ได้รับเลือกในครั้งก่อน  
   นายไสว ชินพงษ์ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับหนังสือจากสหกรณ์ฯ เนื่องจากจะต้องเชิญ
คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผลสอบกรมธรรม์มาพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง 
  ประธาน กำหนดให้ส่งกลับมาให้สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เท่านั้น และ
มอบหมายให้มีกรรมการ 2 คน เป็นผู้รับรองเอกสารส่งให้บริษัทร่วมกับผม 
 มติที่ประชุม อนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้   

 1.แต่งตั้งกรรมการรับรองเอกสารส่งให้กับบริษัท กรุงไทย แอกซ่า จำกัด (มหาชน) ดังนี้ 
    1.)นายสมยศ เสาวคนธ์   ประธานกรรมการ 
    2.)นายบัณฑิต สาและ   รองประธานกรรมการ ที่ 1 
    3.)นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย  กรรมการ 

 2.ตรวจสอบและแจ้งผลข้อมูลตามที่บริษัทฯ สอบถาม โดยให้บริษัทฯ ยืนยันเบี้ยประกันและ
เงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สหกรณ์ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา 

 3.หากมีการยกเลิกสัญญา จะเรียนเชิญกรรมการเปิดซองและพิจารณาผลสอบกรมธรรม์
ประกันมาร่วมพิจารณาผลอีกครั้ง  

 
5.13 เรื่องพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ  พ.ศ.2564 
 ด้วยระเบียบฯ ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2554 ไม่เป็นไปตามประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2564 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด ได ้จึงเห็นควรกำหนดระเบียบฯ ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ  พ.ศ.2564 ตามที่เสนอ  
 มติทีป่ระชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2554 และถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 
2564 เป็นต้นไป 
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 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และข้อ 
110(12) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 ครั้งที่ 12./2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ได้
กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564 ดังตอ่ไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ  
พ.ศ. 2564”  
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
พ.ศ. 2554 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือคำสั่งอ่ืนใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนราธิวาส จำกัด 
  “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 
  “ท่ีประชุมใหญ่” หมายความว่า ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ตามที่
กำหนดในข้อบังคับของสหกรณอ์อมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “ผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
  “การตรวจสอบกิจการ” หมายความว่า การตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ที่
จัดให้มีขึ้นเพ่ือให้ความเชื่อมั่น เพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้
สหกรณ์ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการสหกรณ์ บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตามท่ีกำหนดไว้ 

 
 
 
 

(รา่ง) ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส 

จ ากดั วา่ดว้ยผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564 
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หมวด 1 

คุณสมบติั และลกัษณะตอ้งหา้มของผูต้รวจสอบกิจการ 

 

 ข้อ 5. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้าน
ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ที่ได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญข่องสหกรณ ์
  (2) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  กรณีของคณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ให้มีหัวหน้าคณะหนึ่งคน ซึ่งต้องมีคุณวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ หรือเศรษฐศาสตร์ มีหน้าที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่อหัวหน้าคณะ   
ผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย 
 ข้อ 6. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  (3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
  (5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
  (6) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือมีคำ
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือ
สหกรณ์อ่ืน 
  (7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
  (8) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจากตำแหน่ง
ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
  (9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
  (10) เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
บัญชีของสหกรณ์ 
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  (11) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออกจาก
นิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
  (12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
  (13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่ งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต หรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

หมวด 2  

ก าหนดจ านวน วิธีการรบัสมคัร และการเลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการ 

 

 ข้อ 7. ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการจำนวนห้าคน และให้ผู้ไม่ได้รับเลือกตั้งคะแนน
รองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรองจำนวนสองคน 
 ข้อ 8. ให้สหกรณ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ขั้นตอนและ
วิธีการเลือกตั้งก่อนวันประชุมใหญ่ เพ่ือให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 5 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ได้
สมัครเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
แสดงตนต่อท่ีประชุมใหญ่ด้วย 
 ข้อ 9. สหกรณ์อาจกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสำรองไว้ก็ได้ 
ผู้ตรวจสอบกิจการที่เลือกตั้งเป็นการสำรองไว้ ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการทันทีที่ผู้ตรวจ
สอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งไว้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุที่ขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ 5 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 หรือมีเหตุต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 
11(2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)  
 

หมวด 3  

วาระการด ารงต าแหน่ง และการขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการ 

 

 ข้อ 10. ให้ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาสองปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบ
กำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่
ไปพลางก่อน 
  ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ได้อีก แต่ต้อง                    
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  
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  กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 11(2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7) 
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือจนกว่า
จะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 
 ข้อ 11. การพ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
  (2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการ
การลาออกมีผลนับแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีมติรับทราบหนังสือลาออก 
  (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
  (4) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี ้
  (5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
  (6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
  (7) นายทะเบียนสหกรณ์หรืออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะหรือรายตัว 
 

หมวด 4  

หนา้ท่ี และความรบัผิดของผูต้รวจสอบกิจการ 

 

 ข้อ 12. ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการในการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
รวมถึงการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และ
การตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
   (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพ่ือให้เป็นไปตามแบบและรายการที่             
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
  (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการ เพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
  (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์เพ่ือให้เป็นตามกฎหมาย  ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงคำสั่งของส่วนราชการที่กำกับดูแลกำหนดให้
ต้องปฏิบัติ 
  (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์
และประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่า 
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 ข้อ 13. ผู้ตรวจสอบกิจการ นอกจากจะต้องตรวจสอบภายใต้ข้อกำหนดในข้อ 12 แล้ว ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องกำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้านในเรื่องดังต่อไปนี้
ด้วย 
  (1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดตรวจสอบการ
จัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วน และได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำทุก
เดือน รวมทั้งได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  (2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์ด้าน
การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความ
เสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพ่ือให้การบริหาร
ความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ 
  (3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อที่วางไว้ 
สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนดในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อและ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
  (4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้นโยบาย
ที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
  (5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องของสหกรณ ์การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่
สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การฝ่าฝืน
ระเบียบ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
และนำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 
 ข้อ 14. ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่า หนังสือจากส่วนราชการที่มีหน้าที่
กำกับดูแลสหกรณ์ และจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่แจ้งข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
สหกรณ์ได้รับการพิจารณาแกไ้ขแล้ว 
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 ข้อ 15. ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือ
สรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการและที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 
  (1) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือน ให้เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ในการประชุมประจำเดือน 
  (2) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปีให้เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
  (3) รายงานผลการตรวจสอบกิจการกรณีเร่งด่วน ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามี
เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์  หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือคำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคำสั่ง
ของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการ
ตรวจสอบกจิการต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทันท ี
   ให้จัดส่งสำเนารายงานตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว 
 ข้อ 16. ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รายงาน
ผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย 
 ข้อ 17. ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่เพ่ือ
ชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุม 
 ข้อ 18. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการฝ่าฝืนหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์  
 

หมวด 5 

หนา้ท่ีของสหกรณต่์อผูต้รวจสอบกิจการ 

 

 ข้อ 19. ให้สหกรณ์มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) อำนวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการให้คำชี้แจงตอบข้อ
ซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 
  (2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจำเดือน และจัดทำหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ทุกครั้ง 
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  (3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพ่ือให้การ
ดำเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 
  (4) กำหนดเรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและค่าตอบแทนไว้ในระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่ เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
 ให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 
       (นายสมยศ  เสาวคนธ์) 
                           ประธานกรรมการ 
                         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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5.14 เรื่องปฏิทินรับสมัครประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ด้วยแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ได้กำหนดปฏิทินรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ 
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และผู้ตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 
 - ประธานกรรมการ     จำนวน 1  คน 
 -  กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  จำนวน 7  คน 
  - อำเภอยี่งอ 
  - อำเภอสุไหงปาดี 
  - อำเภอศรีสาคร 
  - อำเภอจะแนะ 
  - อำเภอรือเสาะ 
  - อำเภอสุคิริน 
  - อำเภอบาเจาะ 
 -  ผู้ตรวจสอบกิจการ     จำนวน 5  คน 
 1. กำหนดการรับสมัคร และเลือกตั้ง  
  - รับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 7 มกราคม 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
(เวลา 09.00-16.00 น.) 
  - เลือกตั้งที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  2.1 บุคคลผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการมีลักษณะดังต่อไปนี้  
   (1) ต้องเป็นผู้แทนสมาชิก สำหรับผู้ที่สมัครเป็นกรรมการดำเนินการประจำหน่วย
จะต้องเป็นผู้แทนสมาชิกในหน่วยที่ตนสังกัดอยู่เท่านั้น 
   (2) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี ้
   (3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามกำหนดในกฎ กพ. 

    (4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (5) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
   (6) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้
พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์
   (7) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที ่
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   (8) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   (9) ไม่ใช่สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชำระหนี้ทุกชนิดไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา
สองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ โดยมิได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้จาก
คณะกรรมการดำเนินการ เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการจะได้วินิจฉัยว่าการผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระทำหรือเจตนาของสมาชิก 
   (10) ไม่เป็นผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
   (11) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
  2.2 บุคคลผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการมีลักษณะดังต่อไปนี้  
   (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถใน
ด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ 
   (2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   (3) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับ
งานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนี้ เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือ
ลาออกจากนิติบุคคลทีร่ับงานสอบบัญชีสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งป ี
   (4) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นี้ เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์ 
   (5) ไม่เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณน์ี้ 
   (6) ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด หรือ
สหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจากตำแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อ่ืน ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที ่
   (7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
   (8) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ไดร้บักระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (9) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
   (10) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคำวินิจฉัย
เป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณน์ี้ หรือสหกรณ์อ่ืน 
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   (11) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้
ตรวจสอบกจิการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อ่ืน 
   (12) ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อ่ืน 
   (13)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 
   (14)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชี
รับอนญุาตหรือบคุคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
   (15)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ 
 3. เอกสารการรับสมัคร 
  3.1 ใบสมัครพร้อมเงินค่าสมัคร ดังนี้ 
   - ประธานกรรมการ  ค่าสมคัรเป็นเงิน 500 บาท 
    - กรรมการดำเนินการ ค่าสมัครเป็นเงิน 300 บาท 
    - ผู้ตรวจสอบกิจการ  ค่าสมัครเป็นเงิน 100 บาท 
  3.2 รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง (แตง่กายชุดขาว) ขนาด 3 x 5 นิ้ว  จำนวน  1 รูป  
  3.3 รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
  3.4 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรลูกจ้างประจำ หรือบัตรประจำตัวประชาชน
ทีย่ังไม่หมดอายุ 
   3.5 กรณีท่ีสมัครตำแหน่งผู้ตรวจกจิการต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผ่านการอบรมการ
ตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ ์
   3.6 กรณีท่ีสมัครตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ ต้องแนบหนังสือรับรองข้อมูล
เครดิตบูโรในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันสมัคร 
   ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารให้ครบถ้วน ตามวัน เวลา และสถานทีท่ี่กำหนด 
 4.  การประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง 
   กำหนดประกาศหมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งในวันจันทร์ที่ 10 
มกราคม 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
 5. กำหนดวัน เวลา การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด กำหนดวัน และประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ 
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 ณ สถานที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 
   มติที่ประชุม อนุมัติ 
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5.15 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการใน
ประชุมใหญ่ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการการ
เลือกตั้ง จำนวน 14  คน ดังต่อไปนี้ 

สังกัดหน่วย ชื่อ - สกุล 

จงัหวัด นายนพ เนื้อน้อย 

อำเภอเมือง   นายสมชาติ นงรัตน์ 
อำเภอระแงะ นายอัสรุดดินทร์  หะยีมูซอ 

อำเภอยี่งอ นายนริศ  นิมอ 

อำเภอบาเจาะ นายอาแว  ลีแมง 
อำเภอรือเสาะ นายมะยีดิง  จารง 

อำเภอศรีสาคร นายเอกราช  สมศักดิ์ 

อำเภอแว้ง นายอานูวา มามะ 
อำเภอจะแนะ นายอับดุลรอเปอ สะอุดี 

อำเภอสุไหงปาดี นายสัมพันธ์ เข็มทอง 
อำเภอสุไหงโกลก นายหมัดยะมี บิลแหละ 

อำเภอสุคิรนิ นายวีระศักดิ์  เวทโอสถ 

อำเภอเจาะไอร้อง นายสมศักดิ์  ศรีอดุลย์พันธ์ 
อำเภอตากใบ นายมานบ เสาร์เพชร 

   ทั้ งนี้  กำหนดการประชุมกรรมการการเลือกตั้ งในวันพฤหัสบดีที่  27 มกราคม 2565                     
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
 มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ 
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วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 1.ประธาน แจ้งกำหนดการรับสมคัรผู้แทนสมาชิก ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 และ
กรรมการหน่วยนำมาส่งสหกรณ์ฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 12.15 น. 
 
     ลงชื่อ    สมยศ  เสาวคนธ ์ ประธานกรรมการ 
               (นายสมยศ  เสาวคนธ์) 
 
    ลงชื่อ   จิรเดช กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ 
               (นายจิรเดช กลิ่นขจร) 

 
 
 


