
 

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั ชุดที ่56 

คร้ังที ่11/2559 
วนัจันทร์ที ่19 กนัยายน 2559 

*************************** 
คณะกรรมการดําเนินการ  15  คน 
กรรมการผู้มาประชุม 14  คน 
 1. นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ 
 2. นายวเิชียร สุวรรณศรี รองประธานกรรมการ ท่ี 1 
 3. นายซาการียา เลาะนะ รองประธานกรรมการ ท่ี 2 
 4. นายกิตติ ศิริไพรวนั กรรมการและเหรัญญิก 
 5. นายถวิล ดาแกว้ กรรมการ 
 6. นายสุทิน ปิยะรัตน์ กรรมการ 
 7. นายอุสมาน สะมะแอ กรรมการ 
 8. นายสิทธิชยั อินทรวงค ์ กรรมการ 
 9. นายวิมาน หมดัเห กรรมการ 
 10. นายบลยา ไหรเจริญ กรรมการ 
 11. นายการีม โตะเฮง็ กรรมการ 
 12. นายมะนุ๊ ดือเร๊ะ กรรมการ 
 13. นายสมชาติ นงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
 14. นายปรีดา แกว้พรหมลดั กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  
กรรมการไม่มาประชุม  1  คน 
 1. นายสะมะแอน วรรณาการ ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 14 คน 
 1. นายพงษเ์ทพ ไหมใจดี ผูจ้ดัการ 
 2. นายนพ เน้ือนอ้ย ผูต้รวจสอบกิจการ 
 3. นายเพยีร ยอดจนัทร์ ผูต้รวจสอบกิจการ 
 4. นายบณัฑิต สติรักษ ์ ผูต้รวจสอบกิจการ 
 



 

 5. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 2 
 6. นายนิพฒัน์ มณี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 3 
 7. นายสินนิมิตร บุษบงค ์ รองผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 8. นายสุนทร เพช็รคง รองผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 
 9. นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์ ผูอ้าํนวยการ สกสค.นราธิวาส 
 10. นายสืบพงศ ์จนัทร์เดิม หวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคนิคนราธิวาส 
   มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
 11. นางสาวจรีลกัษณ์ สตัตบริพนัธ์  นกัวิชาการปฏิบติัการ สาํนกังานส่งเสริมการศึกษา 
   นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันราธิวาส 
 12. นางสาวกนัณภคั เสลารัตน์ นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบติัการ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 
   การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 
 13. นายอุทยั ศรีเทพ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ 
   ออมทรัพยค์รูไทย 
 14. นายประภาส เพช็รไทยพงศ ์ ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเทคนิคยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเขา้ประชุมครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัแลว้ นายสมยศ เสาวคนธ์
ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดการประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดงัต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 ประธานฯ แนะนาํท่ีปรึกษาเขา้ร่วมการประชุม จาํนวน 8 ท่าน ไดแ้ก่ 
 1. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 2. นายนิพฒัน์ มณี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
 3. นายสินนิมิตร บุษบงค ์ รองผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาเทศบาลเมือง 
   นราธิวาส 
 4. นายสุนทร เพช็รคง รองผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาเทศบาลเมือง 
   สุไหงโกลก 
 5. นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์ ผูอ้าํนวยการ สกสค.นราธิวาส 
 6. นายสืบพงศ ์จนัทร์เดิม หวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคนิค 
   นราธิวาส มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
 7. นางสาวจรีลกัษณ์ สตัตบริพนัธ์  นกัวิชาการปฏิบติัการ สาํนกังานส่งเสริมการศึกษา
   นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั 
   นราธิวาส 
 8. นางสาวกนัณภคั เสลารัตน์ นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบติัการ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 
   การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 
 
 ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม จาํนวน 6 ท่าน ไดแ้ก่ 
 1. นายพงษเ์ทพ ไหมใจดี ผูจ้ดัการ 
 2. นายนพ เน้ือนอ้ย ผูต้รวจสอบกิจการ 
 3. นายเพยีร ยอดจนัทร์ ผูต้รวจสอบกิจการ 
 4. นายบณัฑิต สติรักษ ์ ผูต้รวจสอบกิจการ 
 5. นายอุทยั ศรีเทพ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม 
   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย 



 

 6. นายประภาส เพช็รไทยพงศ ์ ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเทคนิคยะลา 
 มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว 
 ประธานมอบใหเ้ลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
ชุดท่ี 56 คร้ังท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ชุดท่ี 56 
คร้ังท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 
 
ระเบียบวาระที ่3  เร่ืองติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการคร้ังทีแ่ล้ว 
 ในเดือนสิงหาคม 2559 มีเร่ืองติดตามมติคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 56 คร้ังท่ี 10 
เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 ดงัต่อไปน้ี 
 1. ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกัด กาํหนดให้ทาํประกันสินเช่ือ ซ่ึงมี
สมาชิกขาดความคุม้ครอง จาํนวน 160 ราย และไดท้าํหนงัสือแจง้สมาชิกทราบ พร้อมแนบคาํขอกูเ้งิน
เพื่อชาํระเบ้ียประกนัแลว้ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2559) 
 2. ตามท่ีสหกรณ์ทาํหนงัสือแจง้ใหส้มาชิกทราบและดาํเนินการจ่ายเบ้ียประกนัภายใน
กาํหนดระยะเวลา ซ่ึงมีสมาชิกยงัไม่ไดช้าํระ จาํนวน 61 ราย  
 มติทีป่ระชุม  ทาํหนงัสือถึงสมาชิก 

 

ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองเสนอทีป่ระชุมทราบ 
 4.1 เร่ืองการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 51 การประชุมคร้ังท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 21 
ธันวาคม 2554 มอบอาํนาจให้ผูจ้ดัการ เป็นผูด้าํเนินการแทนในเร่ืองพิจารณาอนุมติัให้สมาชิกโอนไป
ต่างจงัหวดั ในเดือนกนัยายน 2559 จาํนวน 3 ราย  
 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 4.2 เร่ืองแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
 ในเดือนกันยายน 2559 มีสหกรณ์อ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
นราธิวาส จาํกดั และไดโ้อนเงินเรียบร้อยแลว้ จาํนวน 1 ราย 
 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 
 
 



 

 

 4.3 เร่ืองแถลงรายการให้เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2559 ผูจ้ดัการพิจารณาอนุมติัใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแก่
สมาชิก จาํนวน 315 ราย เป็นเงิน 44,187,600.00 บาท  
 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.4 เร่ืองติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 
  ไม่มี 
 

 4.5 เร่ืองรายงานของผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 
 ประธานในท่ีประชุมได้มอบให้ผูต้รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการ 
 ผูต้รวจสอบกิจการ รายงานว่า ไดเ้ขา้มาตรวจสอบกิจการโดยไดท้าํการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ดา้นบญัชี ไดต้รวจสอบใบแจง้รายการธนาคารกบับญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของสหกรณ์ 
ปรากฏวา่ ยอดตรงตามบญัชีเงินฝากธนาคาร และดา้นการเงินกถู็กตอ้งตรงกนั และไม่มีขอ้เสนอแนะ 
 

 4.6 เร่ืองสมาชิกย้ายหน่วย 
 ในเดือนกนัยายน 2559 มีสมาชิกยา้ยหน่วย จาํนวน  25 ราย  
 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.7  เร่ืองแจ้งจํานวนสมาชิกคงเหลอืในวนัส้ินเดือนกนัยายน 2559  
 ผูจ้ดัการแจง้ยอดจาํนวนสมาชิกคงเหลือในวนัส้ินเดือน  ดงัน้ี 

สมาชิกยอดยกมา     7,001  คน 
สมาชิกเขา้ใหม่          32  คน 
สมาชิกลาออก             9  คน 
สมาชิกโอนไปต่างจงัหวดั             1  คน 
สมาชิกถึงแก่กรรม             5  คน 

    7,018  คน 

 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.8 เร่ืองเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้
ทราบและเสนอแนะ 
  ไม่มี 



 

 4.9 เร่ืองทีป่รึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
  ไม่มี 
 

 4.10 เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
 ในเดือนกนัยายน 2559 ประธานกรรมการอนุมติัให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
จาํนวน  9 ราย จาํแนกตามสาเหตุท่ีลาออกดงัน้ี 

1. ตอ้งการรับเงินเดือนเตม็  จาํนวน 3  ราย 
2. เป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน  จาํนวน 1  ราย 
3. ชาํระหน้ี   จาํนวน 2  ราย 
4. เหตุผลส่วนตวั    จาํนวน 3  ราย 

 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.11 เร่ืองประมาณการรับจ่ายเงินสหกรณ์ในวนัส้ินเดือนกนัยายน2559 
 ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ประมาณการว่าจะมีการรับ – จ่ายเงิน จาํนวน 
75,493,615.00 บาท  
 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.12 เร่ืองสมาชิกขอเปลีย่นแปลงผู้คํา้ประกนัเงินกู้ 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 51 คร้ังท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 
2554  มอบอาํนาจให้ผูจ้ดัการดาํเนินการแทนในเร่ืองพิจารณาใหส้มาชิกเปล่ียนแปลงผูค้ ํ้าประกนัเงินกู้
สามญัในเดือนกนัยายน 2559 มีสมาชิกขอเปล่ียนแปลงผูค้ ํ้าประกนัเงินกู ้จาํนวน 9 ราย  
 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.13 เร่ืองแจ้งจํานวนสมาชิกเข้าโครงการประกนัชีวติกลุ่ม 
 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั มีโครงการให้สมาชิก สหกรณ์ฯ
ประกนัชีวิตกลุ่ม กบับริษทั กรุงไทยแอกซ่า และทางสหกรณ์ไดจ้ดัทาํประกนัเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงกรมธรรม์
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน 2559 ถึง 28 เมษายน 2560 
 บดัน้ี ได้ตรวจสอบหลกัฐานปรากฏว่า ณ วนัท่ี 7 กันยายน 2559 มีสมาชิกเขา้
โครงการประกนัชีวิตกลุ่ม จาํนวน 5,680 คน  
 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 
 



 

 4.14 เร่ืองสมาชิกขอเพิม่เงินค่าหุ้นรายเดือน     
 ในเดือนกนัยายน 2559 มีสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน จาํนวน 2 ราย ทั้งน้ี 
ใหเ้กบ็เงินค่าหุน้รายเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2559 เป็นตน้ไป 
 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.15 เร่ืองสมาชิกขอเพิม่เงินงวดชําระหนี ้      
 ในเดือนกนัยายน 2559 มีสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชาํระหน้ี จาํนวน 8 ราย ทั้งน้ี ให้
เกบ็เงินงวดชาํระหน้ีใหม่ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2559 เป็นตน้ไป 
 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.16  เร่ืองสมาชิกถึงแก่กรรม 
 ในเดือนกันยายน 2559 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จาํนวน 5 ราย ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
  1. นายสิทธิ ตรงนิตย ์(12395) อาํเภอสุไหงปาดี ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 
2559 เป็นสมาชิกเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2539 เป็นสมาชิกประกันชีวิตกลุ่ม ทายาทมาติดต่อขอรับค่า
สินไหมทดแทนแลว้ 
  2. นายถาวร ทองคุปต์ (13394) อาํเภอสุไหงปาดี ถึงแก่กรรมเม่ือวันท่ี  23 
สิงหาคม 2559 เป็นสมาชิกเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2541 เป็นสมาชิกประกนัชีวิตกลุ่ม ทายาทมาติดต่อขอรับ
ค่าสินไหมทดแทนแลว้ 
  3. นายสุวิทย ์เทพขุน (9071) อาํเภอสุไหงปาดี ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 
2559 เป็นสมาชิกเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2531 เป็นสมาชิกประกนัชีวิตกลุ่ม ทายาทมาติดต่อขอรับเงินค่า
สินไหมทดแทนแลว้ 
  4. นายไกรศร พร้อมมูล (6547) อาํเภอแวง้ ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 
เป็นสมาชิกเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2525 เป็นสมาชิกประกนัชีวิตกลุ่ม ทายาทมาติดต่อขอรับเงินค่าสินไหม
ทดแทนแลว้ 
  5. นายเด่ือง คงชูดวง (7329) จงัหวดั ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2559 เป็น
สมาชิกเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2527 เป็นสมาชิกประกนัชีวิตกลุ่ม ทายาทมาติดต่อขอรับเงินค่าสินไหม
ทดแทนแลว้ 

  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
  
 
 
 



 

 4.17  เร่ืองการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 ในระหว่างวนัท่ี 1 - 5 กนัยายน 2559 มีสมาชิกกูเ้งินสามญัทัว่ไป จาํนวน 78 ราย 
เป็นเงินจาํนวน 87,369,000.00 บาท 
 ในระหว่างวันท่ี 8 สิงหาคม – 7 กันยายน 2559 มีสมาชิกกู้เ งินสามัญเพื่อ
การศึกษา จาํนวน 14 ราย  เป็นเงินจาํนวน 750,000.00 บาท 
 ในระหว่างวันท่ี 8 สิงหาคม – 7 กันยายน 2559 มีสมาชิกกู้เ งินสามัญเพื่อ
ความกา้วหนา้ จาํนวน 1 ราย  เป็นเงินจาํนวน 50,000.00 บาท 
 ในระหว่างวนัท่ี 8 สิงหาคม – 7 กันยายน 2559 มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพื่อการ
เอนกประสงคจ์าํนวน 27 ราย เป็นเงินจาํนวน 2,602,048.03 บาท 

  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.18  เร่ืองกาํหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังต่อไปนี ้
 กาํหนดการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ประจาํเดือนตุลาคม 2559 ใน       
วนัพฤหสับดีท่ี 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองเสนอทีป่ระชุมพจิารณา 
 5.1  เร่ืองรายงานกจิการสหกรณ์ 
 ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 สหกรณ์มีสินทรัพย ์4,735,156,241.82 บาท หน้ีสิน 
2,393,255,671.04 ทุน 2,219,044,664.64 บาท รายได ้196,684,835.62 บาท ค่าใชจ่้าย 73,828,929.48 บาท           
 มติที่ประชุม รับรองรายงานกิจการสหกรณ์ประจาํเดือนกรกฎาคม 2559 ตามท่ี
เสนอ 
 

 5.2    เร่ืองแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
   รายการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2559 
เป็นเงิน 87,719,881.89 บาท 
   มติที่ประชุม รับรองการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 
31 สิงหาคม 2559 
 
 
 
 
 



 

 5.3 เร่ืองการรับสมาชิกสามัญเข้าใหม่ 
   ในเดือนกนัยายน 2559 มีผูย้ื่นใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญั จาํนวน 25 ราย ซ่ึง
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่ มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
   มติทีป่ระชุม อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกสามญัของสหกรณ์ จาํนวน 25 ราย ทั้งน้ี ให้
เกบ็เงินค่าหุน้รายเดือนตั้งแต่เดือนกนัยายน 2559 เป็นตน้ไป 
 

 5.4 เร่ืองการรับสมาชิกโอนระหว่างสหกรณ์ 
  ตามท่ีสมาชิกสมัครขอโอนสมาชิกภาพไปยงัสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จาํกดั แต่สมาชิกรายน้ีมีภาระผกูพนักบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมส่งเสริมการเกษตร จาํกดั นั้น 
  ในการน้ี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จาํกัด จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั เม่ือรับสมาชิกรายน้ีเป็นสมาชิกแลว้ โปรดแจง้ให้
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมส่งเสริมการเกษตร จาํกดั ทราบเพื่อนาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา
โอนสมาชิกไปยงัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ทั้งนี ้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร 
จํากดั ต้องได้รับชําระหนีค้รบถ้วนก่อน แล้วจึงจะโอนเงินค่าหุ้นให้ต่อไป 
  มติทีป่ระชุม ใหท้าํหนงัสือแจง้ระเบียบวิธีปฏิบติัวา่ดว้ยการโอนสมาชิกภาพระหว่าง
สหกรณ์แก่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมส่งเสริมการเกษตร จาํกดั เพื่อให้ปฏิบติัตามระเบียบของสหกรณ์ แลว้
นาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมคราวถดัไป 
 

 5.5 เร่ืองการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
  ในเดือนกันยายน 2559 มีผูย้ื่นใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ จาํนวน 7 ราย ซ่ึง
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่ มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์  
      มติทีป่ระชุม อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จาํนวน 7 ราย ทั้งน้ี ใหเ้กบ็
เงินค่าหุน้รายเดือนตั้งแต่เดือนกนัยายน 2559 เป็นตน้ไป 
 

 5.6   เร่ืองการพจิารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 
  ในเดือนกนัยายน 2559 มีสมาชิกยื่นกูส้ามญั จาํนวน 69 ราย เป็นเงิน 91,085,400  
บาท  
  มติที่ประชุม อนุมติัให้เงินกู ้จาํนวน 69 ราย เป็นเงิน 91,085,400.00 บาท และ
อนุมติัให้เงินกูต้น้เดือนตุลาคม 2559 ทั้งน้ี ให้รับคาํขอกูต้ ั้งแต่วนัท่ี 10 – 23 กนัยายน 2559 และมอบให้
ผูจ้ดัการมีอาํนาจวินิจฉัยให้เงินกูส้ามญั ตั้งแต่วนัถดัจากวนัจ่ายเงินเดือนกนัยายนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 และนาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการคราวถดัไปทราบ  
 



 

 5.7 เร่ืองพจิารณาสมาชิกกู้เงินชําระหนีส้ถาบันการเงินอืน่ 
  ในเดือนกนัยายน 2559 มีสมาชิกขอกูเ้งินสามญัทัว่ไปเพื่อชาํระหน้ีเงินกูส้ถาบนั
การเงินอ่ืน จาํนวน 1 ราย เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบแลว้มีความสามารถในการชาํระหน้ีได ้
  มติทีป่ระชุม  อนุมติั 
 

 5.8 เร่ืองสมาชิกขอผ่อนผนัการส่งเงินสหกรณ์ 
  ในเดือนกนัยายน 2559 มีสมาชิกขอผ่อนผนัการส่งเงินสหกรณ์ จาํนวน 2 ราย 
ดงัต่อไปน้ี 
  1. สมาชิก พนกังานบริการ โรงเรียนตนัหยงมสั อาํเภอระแงะ ขอผอ่นผนัการส่ง
เงินสหกรณ์ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 เน่ืองจากลาออกจากราชการดว้ยปัญหา
สุขภาพ และรอรับบาํเหน็จรายเดือน ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 มีทุนเรือนหุ้น 219,200 บาท และมีหน้ี
เงินกูส้ามญัคงเหลือ 381,000 บาท หน้ีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินคงเหลือ 89,155.83 บาท 
   มติทีป่ระชุม อนุมติัใหผ้อ่นผนัเป็นเวลา 3 เดือน 
  2. ภรรยาของนายอบัดุลเลาะ อาบู สมาชิกสังกดัหน่วยอาํเภอรือเสาะ ซ่ึงถึงแก่
กรรม มีความประสงคข์อผ่อนผนัการชาํระหน้ีของนายอบัดุลเลาะ อาบู ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2559 ถึง
เดือนพฤศจิกายน 2559 เน่ืองจากนายอบัดุลเลาะ อาบู ถึงแก่กรรมแต่ยงัไม่ไดรั้บบาํเหน็จตกทอด ณ วนัท่ี 
25 สิงหาคม 2559 มีหน้ีเงินกูส้ามญัคงเหลือ 97,941.54 บาท  
   มติทีป่ระชุม อนุมติัใหผ้อ่นผนัเป็นเวลา 3 เดือน 
 

 5.9  เร่ืองพจิารณาข้อเสนอแนะของสมาชิก 
  สืบเน่ืองจากขอ้เสนอแนะจากการจดัอบรมสมาชิกเขา้ใหม่ คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 23 
กรกฎาคม 2559 มีสมาชิกเสนอแนะว่า “ให้คณะกรรมการพิจารณาการกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิก
เขา้ใหม่ไดน้บัตั้งแต่ไดสิ้ทธ์ิการเป็นสมาชิกโดยไม่ตอ้งรอถึง 4 เดือน” นั้น 
  คณะกรรมการอาํนวยการ เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 พิจารณาแลว้ว่า เห็นชอบ
ตามมติคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2559 เสนอให้ปรับลดระยะเวลา
สิทธ์ิการกูเ้งินของสมาชิกเขา้ใหม่ ดงัน้ี 
  1. ใหมี้สิทธ์ิกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เม่ือส่งเงินค่าหุน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
  2. ใหมี้สิทธ์ิกูเ้งินสามญั เม่ือส่งเงินค่าหุน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 เดือน 
  มติทีป่ระชุม อนุมติั ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน 2559 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 



 

 5.10 เร่ืองพจิารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยสวสัดิการเกือ้กลูสมาชิกอาวุโส 
  ตามท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2558 อนุมติัโครงการส่งเสริมสวสัดิการใหแ้ก่
สมาชิกและครอบครัว เพื่อให้สหกรณ์จดัสวสัดิการแก่สมาชิก จาํนวน 11 รายการ ซ่ึงสวสัดิการเก้ือกูล
สมาชิกอาวุโสเป็นสวสัดิการท่ีสหกรณ์ไดด้าํเนินการตั้งแต่ปี 2558 มีผลกระทบต่องบประมาณ ดงันั้น ท่ี
ประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2558 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2559 จึง
เห็นสมควรใหป้รับแนวทางการจ่ายเงินสวสัดิการเก้ือกลูสมาชิกอาวโุสนั้น 
  คณะกรรมการอาํนวยการ เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 เห็นควรเสนอร่างระเบียบฯ 
วา่ดว้ยสวสัดิการเก้ือกลูสมาชิกอาวโุส ดงัต่อไปน้ี 
  มติทีป่ระชุม อนุมติัใหถื้อบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน 2559 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รา่งระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดั วา่ดว้ย
สวสัดกิารเก้ือกูลสมาชกิอาวุโส พ.ศ.2559 
 

 
 
 
 
 

 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ขอ้ 79(8) และขอ้ 
107(11) ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 54 คร้ังท่ี 11/2559 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 ได้
กาํหนดระเบียบวา่ดว้ยสวสัดิการเก้ือกลูสมาชิกอาวโุส พ.ศ. 2559 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกัด ว่าด้วยสวสัดิการ
สมาชิกอาวโุส พ.ศ. 2559” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ...................................... เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ว่าดว้ยสวสัดิการเก้ือกูลสมาชิก
อาวุโส พ.ศ. 2557 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศหรือคาํสั่งอ่ืนใด ท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ให้ใช้
ระเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 
  “สมาชิก”  หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จากดั 
  “สมาชิกอาวุโส” หมายความว่า สมาชิกท่ีมีอายคุรบ 65 ปี 70 ปี 75 ปี 80 ปี 85 ปี 90 ปี 95 ปี 
100 ปี และเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 20 ปี นบัถึงส้ินปีบญัชีของทุกปี”  
 ขอ้ 5. สมาชิกท่ีจะขอรับเงินสวสัดิการเก้ือกลูสมาชิกอาวุโส จะตอ้งยืน่แบบขอรับเงินสวสัดิการ
เก้ือกลูสมาชิกอาวโุสภายใน 60 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บสิทธ์ิ  
       ขอ้ 6. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการเก้ือกลูสมาชิกอาวโุส ดงัน้ี 
  6.1 อายคุรบ 65 ปี      ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน 1,000 บาท 
  6.2 อายคุรบ 70 ปี 75 ปี 80 ปี 85 ปี 90 ปี 95 ปี ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน    500 บาท 
  6.3 อายคุรบ 100 ปี     ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน 1,000 บาท 
       ขอ้ 7. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการเพื่อเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส ตามขอ้ 6 ในวนัท่ี 1 ตุลาคมของปี 
โดยการโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากของสมาชิกท่ีเปิดไวก้ับสหกรณ์ (ถ้าวนัท่ี 1 ตุลาคมตรงกับ
วนัหยดุราชการ สหกรณ์จะจ่ายในวนัเปิดทาํการถดัไป) 
 ขอ้ 8. สมาชิกอาวุโส ท่ีผิดนัดชําระหน้ีในรอบ 2 ปี บัญชีนับถึงวนัมีสิทธ์ิไม่มีสิทธ์ิรับเงิน
สวสัดิการตามระเบียบน้ี 
       ขอ้ 9. ทุนสวสัดิการน้ีใหจ้ดัสรรจากกาํไรสุทธิประจาํปี หรืองบประมาณประจาํปี 



 

       ขอ้ 10. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการดาํเนินการหรือมีเหตุจาํเป็นสมควรยกเวน้การปฏิบติัตาม
ระเบียบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ มีอาํนาจวินิจฉยัช้ีขาด 
 ขอ้ 11. ให้ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั เป็นผูรั้กษาการ
ตามระเบียบน้ี 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ้ 12. สมาชิกอาวโุสใหห้มายรวมถึงสมาชิกท่ีมีอายคุรบ 65 ปี นบัถึงส้ินปี 2558 ดว้ย 
 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 19 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 
 
 
 

        (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
                 ประธานกรรมการ 
             สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5.11 เร่ืองพจิารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการมงคลสมรสสมาชิก 
  ตามท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2558 อนุมติัโครงการส่งเสริมสวสัดิการให้แก่
สมาชิกและครอบครัว เพื่อให้สหกรณ์จดัสวสัดิการแก่สมาชิก จาํนวน 11 รายการ ซ่ึงในปี 2559 ท่ีประชุม
ใหญ่สามญัอนุมติัสวสัดิการใหม่ คือ สวสัดิการมงคลสมรสสมาชิก โดยกาํหนดให้จ่ายสมาชิกเพื่อการมงคล
สมรสรายละไม่เกิน 1,000 บาท ดงันั้น เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพนัธ์ เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2559 เสนอร่างกาํหนดระเบียบฯ ว่าดว้ยสวสัดิการมงคลสมรส
สมาชิก พ.ศ. 2559  
  คณะกรรมการอาํนวยการ เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 เห็นควรเสนอร่างระเบียบฯ
วา่ดว้ยสวสัดิการมงคลสมรสสมาชิก พ.ศ. 2559 ดงัต่อไปน้ี 
  มติทีป่ระชุม อนุมติัใหถื้อบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน 2559 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รา่งระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดั วา่ดว้ย
สวสัดกิารมงคลสมรสสมาชกิ พ.ศ.2559 
 

 
 
 
 

 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ขอ้ 79(8) และขอ้ 
107(11) ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 56 คร้ังท่ี 11/2559 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 ได้
กาํหนดระเบียบวา่ดว้ยสวสัดิการมงคลสมรสสมาชิก พ.ศ. 2559 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ว่าดว้ยสวสัดิการมงคล
สมรสสมาชิก พ.ศ. 2559” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี..............................เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3. ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
นราธิวาส จาํกดั 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส 
จาํกดั 
  “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 
  “สมาชิก”  หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั และเป็นสมาชิก
สหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี นบัถึงวนัท่ีมีสิทธ์ิ 
 ขอ้ 4. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการมงคลสมรสให้แก่สมาชิกท่ีจดทะเบียนสมรสถูกตอ้งตาม
กฎหมาย คู่ละ 1,000 บาท ในกรณีคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งคู่จะจ่าย 2,000 บาท 
 ขอ้ 5. การขอรับเงินมงคลสมรส 
  5.1 สมาชิกแสดงความประสงคข์อรับเงินมงคลสมรสตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด 
  5.2 สมาชิกตอ้งแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ , 
สาํเนาหนงัสือทะเบียนสมรส พร้อมแสดงเอกสารหนงัสือทะเบียนสมรสฉบบัจริงใหส้หกรณ์ตรวจสอบ 
  5.3 สมาชิกมีสิทธิขอรับเงินมงคลสมรสไดเ้พียงคร้ังเดียว  
  5.4 สมาชิกตอ้งขอรับเงินมงคลสมรสภายใน 60 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนสมรส เม่ือ
พน้กาํหนดน้ีแลว้เป็นอนัหมดสิทธ์ิ 
 ขอ้ 6. ทุนสวสัดิการน้ีใหจ้ดัสรรจากกาํไรสุทธิประจาํปี หรืองบประมาณประจาํปี 
 ขอ้ 7. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบติัตามระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจ
วินิจฉยัช้ีขาด 



 

 ขอ้ 8. ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผูจ้ดัการ พิจารณาอนุมติัจ่ายเงิน
สวสัดิการมงคลสมรสสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และเสนอคณะกรรมการทราบในการประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการคราวถดัไป 

  
  ประกาศ ณ วนัท่ี ................................................. 
 
 
 
       (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
          ประธานกรรมการ 
                   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5.12 เร่ืองพจิารณากาํหนดการดําเนินงานสหกรณ์ 
  สืบเน่ืองจากส่วนราชการได้ปรับเปล่ียนระบบการจ่ายตรงเงินเดือนจาก
กรมบญัชีกลาง ซ่ึงสหกรณ์จะตอ้งประมวลผลและส่งยอดหักเงิน ณ ท่ีจ่ายไม่เกินวนัท่ี 5 ของเดือน ส่งผลให้
สหกรณ์ตอ้งปรับเปล่ียนแนวทางดาํเนินงานดงัน้ี 
  1. การส่งคาํร้องต่างๆ 
   ให้สมาชิกส่งคาํร้องต่าง ๆ ภายในวนัท่ี 1 ของเดือน เพื่อฝ่ายบญัชีและ
คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพ่ือส่งรายการหักเงิน และฝ่ายจดัการนาํบรรจุเขา้ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการในเดือนนั้น ส่วนคาํร้องท่ีส่งหลงัจากวนัท่ี 1 ของเดือน ใหฝ่้ายจดัการนาํบรรจุ
เขา้ระเบียบวาระการประชุมในเดือนถดัไป 
  2. การกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
   2.1 สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินคา้งชาํระ ให้ยื่นคาํขอกูแ้ละรับเงินกูไ้ด้
ตั้งแต่วนัจ่ายเงินเดือนถึงวนัท่ี 1 ของเดือนถดัไป 
   2.2 สมาชิกท่ีไม่มีหน้ีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ยืน่คาํขอกูแ้ละรับเงินกูไ้ดต้ลอด
ทั้งเดือน 
   2.3 สมาชิกท่ีไดรั้บเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินไม่เกินวนัท่ี 1 ของเดือน สหกรณ์จะ
ออกใบเสร็จหกัเงินในวนัส้ินเดือน 
   2.4 สมาชิกท่ีไดรั้บเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินตั้งแต่วนัท่ี 2 ของเดือน สหกรณ์จะออก
ใบเสร็จหกัเงินในวนัส้ินเดือนถดัไป 
   2.5 สมาชิกท่ีตอ้งการชาํระหน้ีก่อนกาํหนด สามารถชาํระไดไ้ม่เกินวนัท่ี 1 ของ
เดือน  
  3. การกูเ้งินสามญั 
   3.1 เงินกูส้ามญัประจาํเดือน ใหส้มาชิกท่ียืน่คาํขอกูไ้ดไ้ม่เกินวนัท่ี 9 ของเดือน 
จะไดรั้บเงินกูส้ามญัตั้งแต่วนัจ่ายเงินเดือนจนถึงวนัท่ี 1 ของเดือนถดัไป ทั้งน้ี หากวนัท่ี 1 ตรงกบั
วนัหยดุราชการใหก้ารรับเงินกูเ้สร็จส้ินก่อนวนัท่ี 1 
   3.2 เงินกูส้ามญัตน้เดือน ใหส้มาชิกยืน่คาํขอกูไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี 10 ถึงวนัท่ี 23 ของ
เดือน จะไดรั้บเงินกูส้ามญันบัถดัจากวนัจ่ายเงินเดือนจนถึงวนัท่ี 1 ของเดือนถดัไป ทั้งน้ี หากวนัท่ี 1 ตรง
กบัวนัหยดุราชการใหก้ารรับเงินกูเ้สร็จส้ินก่อนวนัท่ี 1 
   3.3 สมาชิกท่ีไม่มีหน้ีเงินกูส้ามญั ใหย้ืน่คาํขอกูแ้ละรับเงินกูไ้ดต้ลอดทั้งเดือน 
   3.4 ในกรณีท่ีสมาชิกไดรั้บเงินกูต้ ั้งแต่วนัท่ี 2 ให้หักเงินส่วนหน่ึงฝากไวใ้น
บญัชีเงินฝากของสมาชิกและเซ็นใบถอนไวใ้หแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพื่อนาํชาํระดอกเบ้ียเดือนแรก 
 



 

  4. การกูเ้งินพิเศษเพื่อการเอนกประสงค ์
   4.1 สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเอนกประสงคค์า้งชาํระ ใหย้ืน่คาํขอกูแ้ละ
ไดรั้บเงินกูต้ ั้งแต่วนัจ่ายเงินเดือนถึงวนัท่ี 1 ของเดือนถดัไป 
   4.2 สมาชิกท่ีไม่มีหน้ีเงินกูพ้ิเศษเพ่ือการเอนกประสงค ์ให้ยื่นคาํขอกูแ้ละรับ
เงินกูไ้ดต้ลอดทั้งเดือน 
   4.3 สมาชิกท่ีไดรั้บเงินกูพ้ิเศษเพ่ือการเอนกประสงคไ์ม่เกินวนัท่ี 1 ของเดือน 
สหกรณ์จะออกใบเสร็จหกัเงินในวนัส้ินเดือน 
   4.4 สมาชิกท่ีไดรั้บเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเอนกประสงคต์ั้งแต่วนัท่ี 2 ของเดือน 
สหกรณ์จะออกใบเสร็จหกัเงินในวนัส้ินเดือนถดัไป 
  มติทีป่ระชุม อนุมติัใหถื้อปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน 2559 เป็นตน้ไป 
 

 5.13 เร่ืองพจิารณาการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ 
  ดว้ยสัญญาจา้งของพนกังานราชการจะส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายนของทุกปี และจะ
มีการทาํสัญญาจา้งใหม่ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายนของปีถดัไป ซ่ึงสัญญาเป็นส่วนหน่ึง
ของเอกสารประกอบคาํขอกู้ และเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการอาจจะตอ้งรอการตกเบิก ทาํให้
ระหว่างนั้นสหกรณ์ไม่สามารถหักเงิน ณ ท่ีจ่ายได ้ดงันั้น สหกรณ์จึงจาํเป็นตอ้งระงบัการให้เงินกูทุ้ก
ประเภทแก่พนกังานราชการตั้งแต่เดือนกนัยายนจนกวา่พนกังานราชการจะมีสญัญาจา้งฉบบัใหม่ 
  ในการน้ี คณะกรรมการอาํนวยการเห็นควรให้พนกังานราชการสามารถกูเ้งินได้
ตามปกติ แต่ตอ้งมีแนวทางท่ีไม่เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
  ผูจ้ดัการ เสนอใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
  1. ใหแ้นบหนงัสือรับรองสภาพการเป็นพนกังานราชการของผูกู้ใ้นระหว่างรอทาํ
สญัญาจา้งโดยผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดั 
  2. ให้เจา้หนา้ท่ีคาํนวณและหักเงินกูส่้วนหน่ึงฝากไวใ้นบญัชีเงินฝากของสมาชิก
และเขียนใบถอนมอบอาํนาจใหเ้จา้หนา้ท่ีถอนมาชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ทั้งน้ี หากไม่มีระยะเวลารอ
ตกเบิกค่าตอบแทนกจ็ะไม่มีการถอนเงินดงักล่าวแต่อยา่งใด 
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบใหด้าํเนินการตามท่ีเสนอ 
 

 5.14 เร่ืองพจิารณาเกณฑ์คดัเลอืกบุคลากรดีเด่น ประจําปี 2559 
  การพัฒนาบุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นส่ิงสําคัญสําหรับการพัฒนาองค์กร 
โดยเฉพาะสหกรณ์เป็นองค์กรท่ีประกอบด้วยกลุ่มคนขนาดใหญ่ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันภายใต้
อุดมการณ์สหกรณ์ ซ่ึงการดาํเนินการต่างๆ ในองค์กรจะประสบความสําเร็จตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมี
คุณภาพ และมีความพร้อมท่ีจะไดรั้บการพฒันาอยูเ่สมอ สหกรณ์ฯ จึงจดัโครงการเสริมสร้างและพฒันา



 

ศกัยภาพของบุคลากรข้ึน เพื่อเป็นการส่งเสริมขวญัและกาํลงัใจ คือ การให้บริการสวสัดิการ การยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติ ฯลฯ ดงันั้น สหกรณ์จึงดาํเนินโครงการน้ีเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์รให้ดี
ยิง่ข้ึน โดยมีเป้าหมายดงัน้ี 
 1) คณะกรรมการดาํเนินการท่ีได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ จาํนวน 2 คน ได้แก่ 
ประธานกรรมการดีเด่น กรรมการดีเด่น 
 2) ผูต้รวจสอบกิจการท่ีไดรั้บการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ จาํนวน 1 คน 
 3) เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ จาํนวน 1 คน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีดีเด่น 
 4) ผูแ้ทนสมาชิกท่ีไดรั้บการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ จาํนวน 1 คน  
 5) สมาชิกไดรั้บการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ จาํนวน 14 คน (หน่วยละ 1 คน) 
 6) กรรมการท่ีมีคุโณปการในรอบปี 2559 จาํนวน 7 คน ไดแ้ก่ กรรมการท่ีพน้
วาระจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 7 คน 
 งบประมาณ  (ทุนสาธารณประโยชน์)    เป็นเงินทั้งส้ิน  41,600 บาท 
 - ค่าโล่ และประกาศเกียรติคุณ จาํนวน 26 ชุดๆ ละ 1,600 บาท เ ป็นเ งิน  41,600 
บาท 
 ในการน้ี เพื่อใหก้ารดาํเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรพิจารณา
กาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกบุคลากรดีเด่น ประจาํปี 2559 
 คณะกรรมการอาํนวยการ เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 มีมติเห็นชอบตามเกณฑ์
พิจารณาคดัเลือก คือ 1) – 4) ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 5) ใหก้รรมการหน่วยเป็นผู ้
พิจารณาคดัเลือก 6) มอบใหแ้ก่กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 7 คน และเห็นควรใหจ้ดัทาํ
เป็นเกียรติบตัรพร้อมกรอบ งบประมาณชุดละ 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 15,600 บาท 
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบอนุมติัชุดละ 700 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 18,200 บาท 
 

 5.15 เร่ืองสมาชิกครบกาํหนดชําระเบีย้ประกนัสินเช่ือ 
 มีสมาชิกครบกาํหนดชาํระเบ้ียประกนัสินเช่ือ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559  จาํนวน 
106 ราย (ทุนประกนัและอตัราเบ้ียประกนัติดต่อฝ่ายสินเช่ือ 073-511535 ต่อ 105,106) 
  มติทีป่ระชุม ทาํหนงัสือถึงสมาชิก 
 

 5.16 เร่ืองพจิารณาทบทวนมติคณะกรรมการดําเนินการ 
  ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2559 มีมติขอ
ทบทวนมติคณะกรรมการดาํเนินการใหก้ารจ่ายเงินค่าพวงหรีด หรือค่าผา้ห่อศพใหแ้ก่สมาชิกถึงแก่กรรม 
โดยขอใหเ้บิกจ่ายไดร้ายละไม่เกิน 1,000 บาท นั้น 



 

  คณะกรรมการอาํนวยการ เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 มีมติเห็นควรให้จ่ายเงินค่า
พวงหรีด หรือค่าผา้ห่อศพไดร้ายละไม่เกิน 700 บาท 
  มติทีป่ระชุม    อนุมติั 
 

 5.17 เร่ืองขอเชิญร่วมสัมมนาไตรภาควีชิาการ ประจําปี 2559 
  ดว้ยไตรภาคีอนัประกอบดว้ย สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จาํกดั 
สหกรณ์ออมท รัพย์พนัก ง านธนาคารแ ห่ งประ เทศไทย  จํา กัด  และสหกรณ์ออมท รัพย์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จาํกัด ได้กาํหนดจดัสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจาํปี 2559 เร่ือง “ภาวะ
เศรษฐกิจและทิศทางอตัราดอกเบ้ีย ปี 2560” ข้ึน ในระหว่างวนัท่ี 11 – 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม
ฮอลิเดย ์อินน์ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูบ้ริหารสหกรณ์ไดรั้บทราบ
เก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอตัราดอกเบ้ียปี 2560 และบทบาทของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 
  จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก 
กรรมการ ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมสัมมนาดงักล่าว ทั้งน้ี โปรดแจง้ความจาํนงภายใน
วนัท่ี 14 ตุลาคม 2559  
  - ค่าลงทะเบียน (ไม่รวมค่าท่ีพกั) คนละ 3,000 บาท 
  - ค่าท่ีพกั  หอ้งพกัแบบซูพีเรีย  ราคาหอ้งละ 1,800 บาท 
    หอ้งพกัแบบเดอลกัซ์ ริเวอร์วิว ราคาหอ้งละ 2,100 บาท 
  มติทีป่ระชุม    ไม่อนุมติั 
 

 5.18 เร่ืองขอเชิญร่วมโครงการสัมมนา 
  ดว้ยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบัชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคใต ้ไดก้าํหนดแผนขบัเคล่ือนขบวนการสหกรณ์ออมทรัพยใ์นพื้นท่ีภาคใต ้โดยให้มีการจดักิจกรรม
อบรมสัมมนาให้ความรู้และรณรงคเ์สริมสร้างความเขม้แขง็ให้ขบวนการสหกรณ์ในโครงการหลกัสูตร
ผูน้าํสหกรณ์ระดบัสูง เร่ือง “รวมมิตรพิชิตกฎหมายสหกรณ์ สาํหรับผูน้าํระดบัสูง” ในระหว่างวนัท่ี 23 – 
24 กนัยายน 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติค อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูน้าํ
สหกรณ์ได้มีความรู้เก่ียวกับกฎหมายต่างๆ ท่ีสําคญัสําหรับการบริหารงานสหกรณ์ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ไม่เกิดความเสียหาย เท่าทนัเหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีกฎหมายมีผลกระทบกับการบริหารงาน
สหกรณ์โดยตรงค่อนขา้งมาก และเป็นการสร้างมาตรฐานให้กบัผูน้าํสหกรณ์ในภาคใตไ้ดท้ดัเทียมใน
ระดบัประเทศ 



 

  ชมรมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญสหกรณ์เขา้ร่วมกิจกรรมขา้งตน้ สหกรณ์ละ 2 ท่าน โดย
ไม่มีค่าลงทะเบียน และหากมีผูส้นใจเพ่ิมเติมสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมไดโ้ดยมีค่าใชจ่้ายลงทะเบียน
ท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าท่ีพกัและค่าเดินทาง) 
  มติทีป่ระชุม    ไม่อนุมติั 
 

 5.19 เร่ืองการคดัเลอืกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจําปี 2559 
  ดว้ยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดจดัให้มีการคดัเลือกนัก
สหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่น ประจาํปี 2559 สาขานกัวิชาการ สาขานกับริหาร และสาขานกัปฏิบติัการ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติสาํหรับกรรมการสหกรณ์ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์
ท่ีเสียสละทุ่มเทกาํลงักายสติปัญญา ในการพฒันาสหกรณ์ออมทรัพย ์และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย ์
ตลอดจนชุมนุมและสงัคม 
  ชุมนุมฯ ขอความร่วมมือสหกรณ์สมาชิกในการเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อ
คดัเลือกเป็นนักสหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่น ประจาํปี 2559 โดยกรอกขอ้มูลในแบบเสนอช่ือและจดัทาํ
เอกสารประกอบขอ้มูลผลงานต่างๆ ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดงัน้ี 
  1. แบบเสนอช่ือ 
  2. รูปถ่าย ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป 
  3. เอกสารประกอบ แผนงาน ผลการดาํเนินงาน เรียงลาํดบัขอ้มูลตามหวัขอ้แบบ
ประเมินการใหค้ะแนน 
  4. ภาพถ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5. วีซีดี หรือวีดิโอ เป็นภาพเคล่ือนไหว นําเสนอผลงานของนักสหกรณ์ออม
ทรัพยดี์เด่น 
  มติทีป่ระชุม   ประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

 5.20 เร่ืองการคดัเลอืกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจําปี 2559 
  ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดจัดให้มีการคดัเลือก
สหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่น ประจาํปี 2559 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการยกยอ่งความสาํเร็จของสหกรณ์ 
พร้อมทั้ งให้สหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนสามารถนําไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความ
เจริญกา้วหนา้  
  ชุมนุมฯ ขอความร่วมมือสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น 
ประจาํปี 2559 โดยกรอกขอ้มูลและตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดงัน้ี 
  1. แบบกรอกขอ้มูลสหกรณ์ 



 

  2. เอกสารประกอบ แผนงาน ผลการดาํเนินงาน  
  3. ภาพถ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4. รายงานกิจการยอ้นหลงั 3 ปี 
  5. วีซีดี หรือวีดิโอ เป็นภาพเคล่ือนไหว ประเภทท่ีส่งเขา้ประกวด นาํเสนอผลงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่น 
  6. ประเภทของสหกรณ์ท่ีเขา้ประกวด ดา้นบริหาร ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดา้นสวสัดิการ 
  โดยจดัส่งถึงชุมนุมฯ ภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559  
  มติทีป่ระชุม  ไม่อนุมติั 
 

 5.21 เร่ืองพจิารณากาํหนดการเปิดซองพจิารณาสอบราคาซ้ือกรมธรรม์ประกนัสินเช่ือ 
  สืบเน่ืองจากสหกรณ์กาํหนดให้กรมธรรมป์ระกนัสินเช่ือส้ินสุดวนัคุม้ครองวนัท่ี 
31 มีนาคม 2560 โดยจะหักเบ้ียประกนัสินเช่ือในปีถดัไปจากเงินปันผลของสมาชิก ดงันั้น เพื่อให้การ
ดาํเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สหกรณ์จึงตอ้งสอบราคาซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสินเช่ือเพื่อทราบ
อัตราเบ้ียประกันรายปี และดาํเนินการหักเบ้ียประกันสินเช่ือต่อไป จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา
กาํหนดการจดัซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสินเช่ือ ดงัต่อไปน้ี 
 คณะกรรมการรับซอง  (รายการจดัซ้ือ) ประกอบดว้ย   

1. นางทุมมา  แก่นบุญ 
 2. นางธมน  แกลว้สงคราม       
 

 คณะกรรมการเปิดซองและพจิารณาผลจัดซ้ือกรมธรรม์ประกนัสินเช่ือ   
 1. นายสมยศ เสาวคนธ์  ประธานกรรมการ 
 2. นายวเิชียร สุวรรณศรี    กรรมการ 
 3. นายวิมาน หมดัเห     กรรมการ 
 4. นายการีม โตะเฮง็       กรรมการ 
 5. นายสุทิน ปิยะรัตน์         กรรมการ 
 6. นายสมชาติ นงรัตน์  กรรมการ 
 7. นายกิตติ ศิริไพรวนั     กรรมการ 
 8. นายสิทธิชยั อินทรวงค ์   กรรมการ 
 9. นายถวิล ดาแกว้   กรรมการ 
 10. นายสะมะแอน วรรณาการ   กรรมการ 
 11. นายอุสมาน สะมะแอ  กรรมการ 



 

 12. นายมะนุ๊ ดือเระ   กรรมการ 
 13. นายซาการียา เลาะนะ  กรรมการ 
 14. นายปรีดา แกว้พรหมลดั    กรรมการ 
 15. นายบลยา ไหรเจริญ  กรรมการ 
 16. หน่วยจงัหวดั   ไดแ้ก่ นายนพ เน้ือนอ้ย 
 17. หน่วยอาํเภอเมือง   ไดแ้ก่ นายอมร นาคปก 
 18. หน่วยอาํเภอรือเสาะ  ไดแ้ก่ นายจรัญ เหลม็เจริญ 
 19. หน่วยอาํเภอศรีสาคร  ไดแ้ก่ นายวีระ วิริยะอตัถาวร 
 20. หน่วยอาํเภอบาเจาะ  ไดแ้ก่ นายรอมือลี หะมะ 
 21. หน่วยอาํเภอยีง่อ   ไดแ้ก่ นายมะนาเซร์ แมแล 
 22. หน่วยอาํเภอสุไหงปาดี  ไดแ้ก่ นายจิรเดช กล่ินขจร 
 23. หน่วยอาํเภอสุคิริน   ไดแ้ก่ นายพรวิทย ์เพชรสลบัแกว้ 
 24. หน่วยอาํเภอระแงะ   ไดแ้ก่ นายนิพนธ์ ชินไชยชนะ 
 25. หน่วยอาํเภอเจาะไอร้อง  ไดแ้ก่ นายอานูวา อาบะ๊ 
 26. หน่วยอาํเภอสุไหงโกลก  ไดแ้ก่ นายขวญัชยั สมสิน 
 27. หน่วยอาํเภอแวง้   ไดแ้ก่ นายบณัฑิต สติรักษ ์
 28. หน่วยอาํเภอตากใบ  ไดแ้ก่ นายนิยม ปักษีรักษ ์
 29. หน่วยอาํเภอจะแนะ  ไดแ้ก่ นายบณัฑิต สาและ 
 กาํหนดรับเอกสารระหว่างวนัท่ี 10 – 14 ตุลาคม 2559 และยื่นซองเสนอราคาในวนัท่ี 
25 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 10.00 น. เปิดซองพิจารณาผลในวนัเดียวกนัเวลา 10.30 น.  
 หลกัประกนัซอง   
 ผูเ้สนอราคาตอ้งมอบหลกัประกนัซองเป็นเงินสดจาํนวน 50,000 บาท และสหกรณ์จะ
คืนหลกัประกนัซองใหผู้เ้สนอราคาโดยไม่มีดอกเบ้ียใหต่้อเม่ือไดท้าํสญัญาหรือขอ้ตกลงเรียบร้อยแลว้ 
 มติทีป่ระชุม เห็นชอบใหด้าํเนินการตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองอืน่ๆ 
 6.1 ประธานแจง้วา่ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย แจง้วา่ สาํหรับกรรมการและผูต้รวจสอบกิจการท่ีมีอายเุกิน 60 ปี ใหสิ้ทธิพิเศษสามารถสมคัรเป็น
สมาชิกได ้
       มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
 



 

 6.2 นายนพ เน้ือน้อย จากการเขา้ร่วมการอบรมหลกัสูตรตรวจสอบกิจการ มีสาระ
แนวโนม้วา่จะโอนสหกรณ์ออมทรัพยไ์ปภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงการคลงั และอีกเร่ืองท่ีกาํลงั
อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งมีวุฒิบตัรรับรองมาตรฐาน            
ผูต้รวจสอบ และเจา้หนา้ท่ีบญัชีก็ตอ้งจบปริญญาตรีสาขาบญัชี ทั้งน้ี ผูท่ี้มีคุณสมบติัไม่ตรงตามท่ีกาํหนด
ไวก้อ็นุโลมใหภ้ายในระยะเวลาภายใน 3 ปี  
      ประธานฯ  แนวโน้มท่ีจะมีการโอนสหกรณ์ให้ไปอยู่ภายใต้กํากับดูแลของ
กระทรวงการคลงันั้นเป็นไปได ้และคาดการณ์กนัว่าการดาํเนินงานจะดีข้ึน แต่การให้เงินกูแ้ก่สมาชิก
อาจจะยุง่ยากพอสมควร 
       มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
 6.3 นายซาการียา เลาะนะ เม่ือระเบียบแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ขอใหฝ่้ายจดัการส่งในไลน์
กลุ่มกรรมการดว้ย เพื่อจะไดศึ้กษาต่อไป 
       มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
     ลงช่ือ สมยศ เสาวคนธ์    ประธานกรรมการ 
              (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
     ลงช่ือ  สมชาติ นงรัตน์    เลขานุการ 
              (นายสมชาติ นงรัตน์) 
 
 


