
สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั ชุดที ่59 

คร้ังที ่1/2562 

วนัพฤหัสบดีที ่7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

*************************** 

คณะกรรมการดําเนินการ  15  คน 

กรรมการผู้มาประชุม 14  คน 

 1. นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์ ประธานกรรมการ 

 2. นายสิทธิชยั อินทรวงค ์ รองประธานกรรมการ ท่ี 1 

 3. นายวมิาน หมดัเห กรรมการและเหรัญญิก 

 4. นายซากี สะมะแอ กรรมการ 

 5. นายสุทิน ปิยะรัตน์ กรรมการ 

 6. นายพชัระ เจริญศรี กรรมการ 

 7. นายบณัฑิต สติรักษ ์ กรรมการ 

 8. นายอภินนัท ์เบญจมามาศ  กรรมการ 

 9. นายนพ เน้ือนอ้ย กรรมการ 

 10. นายบลยา ไหรเจริญ กรรมการ 

 11. นายนิยม ปักษีรักษ ์ กรรมการ 

 12. นายอบัดุลรอเปอ สะอุดี กรรมการ 

 13. นายอมร นาคปก กรรมการและเลขานุการ 

 14. นายบญัชา แสนสุข กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  

กรรมการไม่มาประชุม 1 คน 

 1. นายมะนาเซร์ แมแล ติดราชการ 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 1  คน 

 1. นายพงษเ์ทพ ไหมใจดี ผูจ้ดัการ 

 

 

 

  

 



เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

 เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเขา้ประชุมครบองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัแลว้ นายเกรียงไกร 

ศกัระพนัธ์ุ ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดการประชุมและดาํเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 ประธานกรรมการ แจง้ท่ีประชุมทราบ ดงัน้ี 

 1. นายมะนาเซร์ แมแล  ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีได ้เน่ืองจากติดราชการ

ต่างจงัหวดั 

 2. นายวจิิตร เกตุแกว้ เชิญร่วมเป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่าในวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2562     

ณ วดัโบราณสถิตย ์อาํเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส 

 มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองเสนอให้ทีป่ระชุมทราบ 

 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองเสนอทีป่ระชุมพจิารณ 

 3.1 เร่ืองพจิารณาเลอืกตั้งตําแหน่งในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที ่59 

  ดว้ยท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2561 ไดเ้ลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ชุดท่ี 59 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั

จึงขอใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั้งระหวา่งกนัเองใหด้าํรงตาํแหน่งต่างๆ 

  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  ขอ้บงัคบั ขอ้ 72. ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการประกอบดว้ย ประธาน

กรรมการหน่ึงคน และกรรมการดาํเนินการอีกสิบส่ีคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

  ใหก้รรมการดาํเนินการเลือกตั้งในระหวา่งกนัเองข้ึนดาํรงตาํแหน่งรองประธาน

กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

และปิดประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั ณ สาํนกังานสหกรณ์ 

  ประเด็นที่เสนอ 

  เห็นสมควรใหมี้การเลือกตั้งรองประธานกรรมการ 2 คน เหรัญญิก 1 คน 

เลขานุการ 1 คน และผูช่้วยเลขานุการ  1  คน 
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  มติทีป่ระชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์เลือกตั้ง 

  1.  รองประธานกรรมการ  ท่ี 1 ไดแ้ก่ นายสิทธิชยั อินทรวงค ์

  2. รองประธานกรรมการ  ท่ี 2 ไดแ้ก่ นายมะนาเซร์ แมแล 

  3. เหรัญญิก   ไดแ้ก่ นายวมิาน หมดัเห 

  4. เลขานุการ   ไดแ้ก่ นายอมร นาคปก 

  5. ผูช่้วยเลขานุการ   ไดแ้ก่ นายบญัชา แสนสุข 
 

 3.2 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอาํนวยการ 

  ดว้ยคณะกรรมการอาํนวยการในคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 58 หมดวาระลง 

จึงขอใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 59 แต่งตั้งคณะกรรมการอาํนวยการชุดใหม่ เพื่อทาํหนา้ท่ีตาม

ขอ้บงัคบัต่อไป 

  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  ขอ้บงัคบั ขอ้ 81. คณะกรรมการดาํเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอาํนวยการจาก

คณะกรรมการดาํเนินการ จาํนวน 7 คน โดยใหป้ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก 

และเลขานุการของคณะกรรมการดาํเนินการเป็นกรรมการอาํนวยการ และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

ตั้งกรรมการดาํเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

  ใหป้ระธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการ เป็นประธาน และ

เลขานุการคณะกรรมการอาํนวยการตามลาํดบั 

  ประเด็นที่เสนอ 

  เห็นสมควรแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการ และประธาน

คณะกรรมการการศึกษาและประชาสมัพนัธ์เป็นคณะกรรมการอาํนวยการร่วมอีก 2 คน 

  มติทีป่ระชุม แต่งตั้งคณะกรรมการอาํนวยการ จาํนวน 7 คน ดงัน้ี 

  1. นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์ุ  ประธานกรรมการ 

  2. นายสิทธิชยั อินทรวงค ์  กรรมการ 

  3. นายมะนาเซร์ แมแล  กรรมการ 

  4. นายวมิาน หมดัเห  กรรมการ 

  5. นายสุทิน ปิยะรัตน์  กรรมการ 

  6. นายบญัชา แสนสุข  กรรมการ 

  7. นายอมร นาคปก   เลขานุการ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการ 

และประธานคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์เป็นคณะกรรมการอาํนวยการร่วมอีก  2  คน 
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 3.3 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

  ดว้ยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ในคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 

58 หมดวาระลง จึงขอใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 59 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพนัธ์ชุดใหม่เพื่อทาํหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัต่อไป 

  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  ขอ้บงัคบั ขอ้ 85. คณะกรรมการดาํเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 9 คน โดยใหมี้ตาํแหน่งเป็นประธานคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง นอกนั้น

เป็นกรรมการ 

  ประเด็นที่เสนอ 

  เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการดาํเนินการ จาํนวน 9 คน เป็นคณะกรรมการศึกษา

และประชาสัมพนัธ์   

  มติทีป่ระชุม   เห็นชอบดว้ยเสียงเป็นเอกฉนัท ์ แต่งตั้ง 

  1. นายสุทิน ปิยะรัตน์  ประธานกรรมการ 

  2. นายบลยา ไหรเจริญ  กรรมการ 

  3. นายพชัระ เจริญศรี  กรรมการ 

  4. นายอบัดุลรอเปอ สะอุดี  กรรมการ 

  5. นายนพ เน้ือนอ้ย   กรรมการ 

  6. นายนิยม ปักษีรักษ ์  กรรมการ 

  7. นายอภินนัท ์เบญจมามาศ  กรรมการ 

  8. นายบณัฑิต สติรักษ ์  กรรมการ 

  9. นายซากี สะมะแอ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 3.4 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ 

  ดว้ยคณะกรรมการเงินกูใ้นคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 58 หมดวาระลง จึง

ขอใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 59 แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูชุ้ดใหม่ เพื่อทาํหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบั

ต่อไป 

  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  ขอ้บงัคบั ขอ้ 83. คณะกรรมการดาํเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู ้จาก

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ จาํนวนไม่เกิน 15 คน โดยใหมี้ตาํแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง 

และเลขานุการคนหน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
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  ประเด็นที่เสนอ 

  เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการดาํเนินการ จาํนวน 11 คน เป็นคณะกรรมการเงินกู ้

  มติทีป่ระชุม เห็นชอบดว้ยเสียงเป็นเอกฉนัท ์แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู ้จาํนวน 

11 คน ดงัน้ี 

  1.  นายสิทธิชยั อินทรวงค ์  ประธานกรรมการ 

  2. นายบลยา ไหรเจริญ  กรรมการ 

  3. นายบญัชา แสนสุข  กรรมการ 

  4. นายซากี สะมะแอ  กรรมการ 

  5. นายอภินนัท ์เบญจมามาศ  กรรมการ 

  6. นายนพ เน้ือนอ้ย   กรรมการ 

  7. นายพชัชระ เจริญศรี  กรรมการ 

  8. นายบณัฑิต สติรักษ ์  กรรมการ 

  9. นายนิยม ปักษีรักษ ์  กรรมการ 

  10. นายอบัดุลรอเปอ สะอุดี  กรรมการ 

  11. นายมะนาเซร์ แมแล  กรรมการและเลขานุการ 
 

 3.5 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งทีป่รึกษาคณะกรรมการดําเนินการ 

  ดว้ยท่ีปรึกษาคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 58 ตอ้งพน้จากตาํแหน่งเพื่อให้

เป็นไปตามขอ้บงัคบั จึงขอใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 59 แต่งตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็น

ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 59 ต่อไป 

  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  ขอ้บงัคบั ขอ้ 101 ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ คณะกรรมการดาํเนินการ

อาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงทรงคุณวุฒิและมีความสามารถเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษา และท่ี

ปรึกษากิตติมศกัด์ิได ้เพื่อให้ความเห็นแนะนาํในการดาํเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบท่ีสหกรณ์กาํหนด 

  ประเด็นที่เสนอ 

  เห็นสมควรเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็นท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ

คณะกรรมการดาํเนินการ  จาํนวน 10 คน 

  มติทีป่ระชุม เห็นชอบดว้ยเสียงเป็นเอกฉนัทใ์หเ้ชิญบุคคลผูมี้รายช่ือดงัต่อไปน้ี

เป็นท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั  

1. นายณฏัฐพ์ชัร์  ศรีสังข ์  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

      ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 4 



2. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

      ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

3. นายณทักร แกว้ประชุม  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

      ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

4. นายสุธี บุญญะถิติ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

      มธัยมศึกษา เขต 15 

5. นายธานินท ์คงนวล  ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาเทศบาลเมือง 

      นราธิวาส 

6. นายสุนทร เพช็รคง  ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาเทศบาลเมือง 

      สุไหงโกลก 

7. นายสืบพงศ ์จนัทร์เดิม  หวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

      วทิยาลยัเทคนิคนราธิวาส 

8. นายพงษเ์ทพ ไหมใจดี  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

9. นายสมยศ เสาวคนธ์  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

10.  นายวรีะศกัด์ิ ฐานะภกัดี  ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
 

 3.6 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 

  ตามท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2561 อนุมติังบประมาณในการจดัซ้ือพสัดุ

ครุภณัฑต่์างๆ เพื่อใหก้ารดาํเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาวธีิการ

จดัซ้ือ จดัจา้งและแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  รายการซ้ือ    

  โดยวธีิตกลงราคา 

  1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จาํนวน 4 เคร่ือง งบประมาณ  125,000 บาท 

  2. เคร่ืองพิมพส์มุดเงินฝาก จาํนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ    50,000 บาท 

  3. เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ จาํนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ    15,000 บาท 

  4. กลอ้งวงจรปิด จาํนวน 1 ชุด  งบประมาณ      7,000 บาท 

  โดยวธีิสอบราคา 

  1. กรมธรรมป์ระกนัชีวติกลุ่ม  

  2. กรมธรรมป์ระกนัสินเช่ือ 

 

 5 



  รายการจ้าง 

  โดยวธีิตกลงราคา 

1. พิมพร์ายงานกิจการ   งบประมาณ 84,000 บาท 

2. พิมพแ์ผนปฏิบติัการ   งบประมาณ    3,500 บาท 

3. วางแนวท่อประปา ท่อนํ้าทิ้ง และซิงค ์ งบประมาณ   9,500 บาท 

4. งานตีเส้นจราจรภายในบริเวณสาํนกังาน  งบประมาณ 18,570 บาท 

5. งานซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ  งบประมาณ 37,500 บาท 

6. งานปรับปรุงแสงสวา่งบริเวณโถงบริการ งบประมาณ 12,700 บาท 

7. งานก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์  งบประมาณ 69,000 บาท 

  โดยวธีิสอบราคา 

  งานซ่อมแซมอาคารสาํนกังาน  งบประมาณ   2,000,000 บาท 

  นายนพ เน้ือน้อย  จากข้อเสนอแนะท่ีประชุมหน่วยจงัหวดัให้ตั้ งงบประมาณ

ซ่อมแซมไว ้2,000,000 บาท และใหด้าํเนินการตามระเบียบแต่งตั้งกรรมการ แต่จาํไดว้า่สหกรณ์จงัหวดั

เคยแนะนาํไวว้า่ ควรเป็นคณะกรรมการ เพราะเป็นความรับผดิชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ  

  นายวมิาน หมดัเห กรณีท่ีสหกรณ์จงัหวดัแนะนาํนั้นเป็นกรณีการขายสาํนกังาน 

  ผู ้จ ัดการ ข้อเสนอแนะของสหกรณ์จังหวดันั้ นเป็นกรณีการขายอาคาร ซ่ึง

ขอ้บงัคบักาํหนดให้เป็นคณะกรรมการดาํเนินการ ทั้งน้ี เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการ เพราะท่ีผา่นมา

สหกรณ์ไดแ้ต่งตั้งเป็นบุคคลภายนอกแต่ปรากฎวา่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ตม็ท่ี 

  นายอมร นาคปก ท่ีประชุมหน่วยจงัหวดั ให้ดาํเนินการจดัจา้งตามระเบียบวา่ดว้ย

การพสัดุ โดยให้ประกาศประกวดราคา/สอบราคา โดยเห็นชอบให้คณะกรรมการ หรือบุคคลภายนอก 

ก็ควรจะเป็นผู ้ชํานาญการ ขั้นตอนคือให้ผู ้รับเหมาเข้ามาประเมินเน้ืองานและเสนอราคา แล้ว

คณะกรรมการดาํเนินการก็แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผล ทั้งน้ี ให้มีเง่ือนไขประกนั

สัญญา……ปี 

  ประธานกรรมการ ก่อนท่ีจะประกาศสหกรณ์ควรมีกาํหนดแบบกรอบงานแล้ว

ใหผู้รั้บเหมาเสนอราคา 

  นายอมร นาคปก ก็ใหผู้รั้บเหมาเขา้มาดูหนา้งาน และเสนอราคา 

  ประธานกรรมการ สหกรณ์ตอ้งมีขอ้มูลก่อนท่ีจะประกาศสอบราคาซ่อมแซม 

  ผูจ้ดัการ เห็นดว้ยกบัประธานใหมี้การเชิญผูรู้้มาทาํการประมาณการ และประเมิน

การสอบราคา 

  นายอมร นาคปก เสนอให้ตั้งคณะกรรมการทั้งคณะเป็นผูพ้ิจารณาผลไดห้รือไม่

เพราะจะตอ้งรับผดิชอบร่วมกนั 
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  นายสุทิน ปิยะรัตน์ โดยปกติก็อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยู่แลว้ 

ทั้งน้ี การแต่งตั้งตามคาํสั่งของคณะกรรมการดาํเนินการให้ผูใ้ดเป็นผูด้าํเนินการ แต่อยา่งไรก็ตามก็อยู

ภายใตค้วามรับผดิชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ 

  นายบญัชา แสนสุข การท่ีจะตั้งคณะกรรมการดาํเนินการทั้งคณะนั้นได ้แต่ตาม

ระเบียบงานพสัดุนั้นไม่สามารถทาํเช่นนั้นได ้

  นายสุทิน ปิยะรัตน์ การแต่งตั้ งบุคคลภายนอกเป็นผูช้ ํานาญการอาจให้เป็น

กรรมการตรวจรับงาน หรือผูค้วบคุมงานจา้ง และจะตอ้งมีคาํสั่งแต่งตั้งผูค้วบคุมงานจา้งอีกดว้ย 

  ประธานกรรมการ เห็นสมควรให้ถอนเร่ืองงานซ่อมแซมอาคารสํานกังานก่อน

และใหน้าํเสนอในคราวการประชุมคราวถดัไป 

  คณะกรรมการรับซอง  (รายการจดัซ้ือโดยวธีิสอบราคา) ประกอบดว้ย   

  1. นางทุมมา  แก่นบุญ 

  2. นางธมน  ทวสุีข       

  คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผลจัดซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม/

ประกนัสินเช่ือ   

  1. นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์  ประธานกรรมการ 

  2. นายพชัชระ เจริญศรี  กรรมการ 

  3. นายวมิาน หมดัเห    กรรมการ 

  4. นายมะนาเซร์ แมแล      กรรมการ 

  5. นายสุทิน ปิยะรัตน์         กรรมการ 

  6. นายอมร นาคปก   กรรมการ 

  7. นายนพ เน้ือนอ้ย      กรรมการ 

  8. นายสิทธิชยั อินทรวงค ์   กรรมการ 

  9. นายอภินนัท ์เบญจมามาศ  กรรมการ 

  10. นายบญัชา แสนสุข   กรรมการ 

  11. นายซากี สะมะแอ  กรรมการ 

  12. นายอบัดุลรอเปอ สะอุดี  กรรมการ 

  13. นายบณัฑิต สติรักษ ์  กรรมการ 

  14. นายนิยม ปักษีรักษ ์  กรรมการ 

  15. นายบลยา ไหรเจริญ  กรรมการ 

  16. หน่วยจงัหวดั   ไดแ้ก่ นายกิตติ ศิริไพรวนั 

  17. หน่วยอาํเภอเมือง  ไดแ้ก่ นายผดุงศกัด์ิ ศูนยค์ลา้ย 

  18. หน่วยอาํเภอรือเสาะ  ไดแ้ก่ นายจรัญ เหล็มเจริญ 
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  19. หน่วยอาํเภอศรีสาคร  ไดแ้ก่ นายเกตุ  เสาร์เพชร 

  20. หน่วยอาํเภอบาเจาะ  ไดแ้ก่ นายรอมือลี หะมะ 

  21. หน่วยอาํเภอยีง่อ   ไดแ้ก่ นายการีม โตะเฮง็ 

  22. หน่วยอาํเภอสุไหงปาดี  ไดแ้ก่ นายจิรเดช กล่ินขจร 

  23. หน่วยอาํเภอสุคิริน  ไดแ้ก่ นายวรีะศกัด์ิ เวทโอสถ 

  24. หน่วยอาํเภอระแงะ  ไดแ้ก่ นายสะมะแอน วรรณาการ 

  25. หน่วยอาํเภอเจาะไอร้อง  ไดแ้ก่ นายอุสมาน สะมะแอ 

  26. หน่วยอาํเภอสุไหงโกลก  ไดแ้ก่ นายถวลิ ดาแกว้ 

  27. หน่วยอาํเภอแวง้   ไดแ้ก่ นายซาการียา เลาะนะ 

  28. หน่วยอาํเภอตากใบ  ไดแ้ก่ นายประสาน พรหมฉํ่า 

  29. หน่วยอาํเภอจะแนะ  ไดแ้ก่ นายมะนุ๊ ดือเระ 

  กาํหนดรับเอกสารสอบราคาซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตกลุ่ม ระหว่างวนัท่ี 4 – 6 

มีนาคม 2562 และยืน่ซองเสนอราคาในวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. เปิดซองพิจารณา

ผลในวนัเดียวกนัเวลา 10.30 น.  

  มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

 3.7เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผล   

  ดว้ยแผนปฏิบติัการ ประจาํปี 2562 กาํหนดให้จดัตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เดือนกรกฎาคม 2562 และระยะท่ี 2 

เดือนธันวาคม 2562 ดังนั้น เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรแต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จาํนวน 5 คน  

  มติที่ประชุม เห็นชอบดว้ยเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผล จาํนวน 5 คน ดงัน้ี 

  1. นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์  ประธานกรรมการ 

  2. นายนพ เน้ือนอ้ย   กรรมการ 

  3. นายอมร นาคปก   กรรมการ 

  4. นายสุทิน ปิยะรัตน์  กรรมการ 

  5. นางอารีย ์เพช็รพรหม  กรรมการ และเลขานุการ 
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 3.8 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งคณะทาํงานควบคุมภายใน 

  ดว้ยแผนปฏิบติัการ ประจาํปี 2562 กาํหนดให้จดัตั้งคณะทาํงานควบคุมภายใน

การดาํเนินงานของสหกรณ์เป็น 3 คร้ัง ดงันั้น เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงเห็น

ควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล จาํนวน 3 คน  

  มติที่ประชุม เห็นชอบดว้ยเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งคณะทาํงานควบคุมภายใน 

จาํนวน 3 คน ดงัน้ี 

  1. นายรํารี สะมารา   ประธานกรรมการ 

  2. นายสวา่ง ชินพงษ ์  กรรมการ 

  3. นายอภิชาติ ขาวสุริจนัทร์  กรรมการ 
 

 3.9 เร่ืองขายทีด่ินพร้อมอาคารสํานักงานสหกรณ์ 

  ประธานฯ เสนอท่ีประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการขายอาคารสํานักงานได้

พิจารณาอนุมติัให้ขายท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 382 เล่ม 4 หน้า 82 เลขท่ีดิน 3 หน้าสํารวจ 331 ตาํบล     

บางนาค อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส  เน้ือท่ี  –  ไร่ 1 งาน 09
10
6

วา พร้อมส่ิงปลูกสร้างเป็นอาคาร

สํานกังานสหกรณ์ฯ เลขท่ี 5 ถนนตรีรัตน์ ตาํบลบางนาค อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส ขนาดกวา้ง 12 

เมตร ยาว 16 เมตร ในราคา 8,500,000.00 บาท (แปดลา้นห้าแสนบาทถว้น) ให้แก่ นายมะอุเซ็ง อุมา 

และนางสารอ ยโุซะ นั้น 

  เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ

เพื่อพิจารณา 

  มติที่ประชุม ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้ขายท่ีดิน

พร้อมอาคารสํานักงานแปลงดงักล่าวข้างต้นตามท่ีคณะกรรมการขายอาคารสํานักงานเสนอ และ

มอบหมายให้ นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์ุ ประธานกรรมการ และนายพงษ์เทพ ไหมใจดี ผูจ้ดัการ เป็น   

ผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือในการจดทะเบียนขายท่ีดินพร้อมอาคารสาํนกังานแทนสหกรณ์ 
 

 3.10เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งผู้มีอาํนาจลงลายมือช่ือถอนเงินฝากธนาคาร 

  ด้วยคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ชุดท่ี 58 

หมดวาระลง ฉะนั้ น เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ชุดท่ี 59 แต่งตั้งผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือ

ถอนเงินฝากธนาคารต่อไป 
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  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  ระเบียบวา่ดว้ยการลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ขอ้ 5 “การลงลายมือช่ือ

แทนสหกรณ์ การลงลายมือช่ือเพื่อให้มีผลผกูพนัสหกรณ์ในกิจการอนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก เวน้แต่

จะกาํหนดไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบั” ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

  (1) หนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู ้การจาํนอง

ซ่ึงสหกรณ์เป็นผูจ้าํนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะตอ้งลงลายมือช่ือของ

ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการท่ีไดรั้บ

มอบหมาย หรือผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายรวมเป็นสองคน 

  (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้ งปวง นอกจากท่ีกล่าวไวใ้น (1) 

ขา้งบนน้ีจะตอ้งลงลายมือช่ือของผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

  อน่ึง ในหนงัสือกูย้ืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัว๋สัญญาใช้

เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นสําคญัดว้ย สําหรับเช็คไม่ตอ้ง

ประทบัตราของสหกรณ์ 

  ประเด็นทีเ่สนอ 

  เห็นสมควรแต่งตั้งผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากธนาคาร จาํนวน 5 คน  ไดแ้ก่ 

  1. นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์  ประธานกรรมการ 

  2. นายวมิาน หมดัเห  เหรัญญิก 

  3. นายอมร นาคปก   เลขานุการ 

  4. นางอารีย ์เพช็รพรหม  ผูจ้ดัการ 

  5. นางสาวโชติกา วรรณวงศ ์ รองผูจ้ดัการ 

  ในการสั่งจ่ายให้ถือ 2 ใน 5 โดยให้มีประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือ

เลขานุการ คนใดคนหน่ึง และผูจ้ดัการ หรือรองผูจ้ดัการ คนใดคนหน่ึง และจะตอ้งมีตราของสหกรณ์ฯ 

ประทบัอยูเ่ป็นสาํคญั ยกเวน้เช็คไม่ตอ้งมีตราประทบั 

  มติทีป่ระชุม มอบหมายผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากธนาคาร จาํนวน 5 คน 

  1. นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์  ประธานกรรมการ 

  2. นายวมิาน หมดัเห   เหรัญญิก 

  3. นายอมร นาคปก   เลขานุการ 

  4. นางอารีย ์เพช็รพรหม  ผูจ้ดัการ 

  5. นางสาวโชติกา วรรณวงศ ์ รองผูจ้ดัการ 

  ในการสั่งจ่ายให้ถือ 2 ใน 5 โดยให้มีประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือ

เลขานุการ คนใดคนหน่ึง และผูจ้ดัการ หรือรองผูจ้ดัการ คนใดคนหน่ึง และจะตอ้งมีตราของสหกรณ์ฯ 

ประทบัอยูเ่ป็นสาํคญั ยกเวน้เช็คไม่ตอ้งมีตราประทบั 
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 3.9 เร่ืองพจิารณาทบทวนมติคณะกรรมการดําเนินการทีผ่่านมา 
 

มติคณะกรรมการดาํเนินการที่ ถือใชใ้นปัจจุบนั 
 
1. การสง่คาํรอ้งตอ่สหกรณ ์
 ใหส้มาชิกส่งคาํร้องต่าง ๆ ภายในวนัท่ี 1 ของเดือน เพื่อฝ่ายบญัชีและคอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อ

ส่งรายการหักเงิน และฝ่ายจดัการนาํบรรจุเขา้ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการใน

เดือนนั้น ส่วนคาํร้องท่ีส่งหลงัจากวนัท่ี 1 ของเดือน ให้ฝ่ายจดัการนาํบรรจุเขา้ระเบียบวาระการประชุม

ในเดือนถดัไป 
 
2. เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 2.1 การย่ืนคาํขอกู ้
  2.1.1 สมาชิกเขา้ใหม่ท่ีมีความประสงค์จะกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ยื่นคาํขอกูไ้ดเ้ม่ือหักเงินค่า

หุน้รายเดือนครบ 3 งวด และตอ้งผา่นการอบรมสมาชิกเขา้ใหม่ 

  2.1.2 สมาชิกท่ีไม่มีหน้ีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ใหย้ืน่คาํขอกูแ้ละรับเงินกูไ้ดต้ลอดทั้งเดือน 

  2.1.3 สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินคา้งชาํระ ให้ยื่นคาํขอกูแ้ละรับเงินกูไ้ดต้ั้งแต่วนัจ่าย

เงินเดือนถึงวนัท่ี 1 ของเดือนถดัไป 

  2.1.4 สมาชิกท่ีสมคัรเขา้กรณีพิเศษ ตอ้งส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนครบ 6 เดือน จึงสามารถกูเ้งิน

เพื่อเหตุฉุกเฉินได ้

  2.1.5 สมาชิกท่ีกูเ้งินจากสถาบนัการเงินอ่ืน สามารถกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินได ้กรณีมีปัญหา

การหกัเงิน ในการกูค้ร้ังต่อไปให้นาํหนงัสือรับรองการหกัเงินจากผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดัแนบคาํขอกู้

ดว้ย 

 2.2 การรบัเงินกู ้
  2.2.1 ในกรณีท่ีสมาชิกมารับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินดว้ยตวัเอง ใหส้หกรณ์จ่ายเป็นเงินสด  

  2.2.2 ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้ ้ฝากให้สมาชิกด้วยกนัมารับเงินกู้ ให้สหกรณ์โอนเงินเขา้บญัชี

ของสมาชิกผูกู้ ้

  2.2.3 ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้ม้อบอาํนาจให้กรรมการมารับเงินกู ้ให้สหกรณ์โอนเขา้บญัชีของ

สมาชิกผูกู้ ้
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 2.3 การหกัเงินและการชาํระหน้ี 
  2.3.1 สมาชิกท่ีไดรั้บเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินไม่เกินวนัท่ี 1 ของเดือน สหกรณ์จะออกใบเสร็จ

หกัเงินในวนัส้ินเดือน 

  2.3.2 สมาชิกท่ีไดรั้บเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินตั้งแต่วนัท่ี 2 ของเดือน สหกรณ์จะออกใบเสร็จหกั

เงินในวนัส้ินเดือนถดัไป 

  2.3.3 สมาชิกท่ีตอ้งการชาํระหน้ีก่อนกาํหนด สามารถชาํระไดไ้ม่เกินวนัท่ี 1 ของเดือน  

 

 3. เงินกูส้ามญั    
 3.1 การย่ืนคาํขอกู ้
  3.1.1 สมาชิกเขา้ใหม่ท่ีมีความประสงค์จะกู้เงินสามญั ยื่นคาํขอกู้ไดเ้ม่ือหักเงินค่าหุ้นราย

เดือนครบ 4 งวด และตอ้งผา่นการอบรมสมาชิกเขา้ใหม่ 

  3.1.2 เงินกูส้ามญัประจาํเดือน ให้สมาชิกท่ียื่นคาํขอกูไ้ดไ้ม่เกินวนัท่ี 9 ของเดือน จะไดรั้บ

เงินกูส้ามญัตั้งแต่วนัจ่ายเงินเดือนจนถึงวนัท่ี 1 ของเดือนถดัไป ทั้งน้ี หากวนัท่ี 1 ตรงกบัวนัหยุดราชการ

ใหก้ารรับเงินกูเ้สร็จส้ินก่อนวนัท่ี 1 

  3.1.3 เงินกูส้ามญัตน้เดือน ให้สมาชิกยื่นคาํขอกูไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี 10 ถึงวนัท่ี 23 ของเดือน จะ

ไดรั้บเงินกูส้ามญันบัถดัจากวนัจ่ายเงินเดือนจนถึงวนัท่ี 1 ของเดือนถดัไป ทั้งน้ี หากวนัท่ี 1 ตรงกบั

วนัหยดุราชการใหก้ารรับเงินกูเ้สร็จส้ินก่อนวนัท่ี 1 

  3.1.4 สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกู้สามญัอยู่แล้ว และมีความประสงค์ท่ีจะกู้ใหม่จะตอ้งชําระหน้ี

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 งวด จึงมีสิทธ์ิกูใ้หม่ได ้(คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 57 คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 

22 พฤษภาคม 2560) 

  3.1.5 สมาชิกท่ีเขา้ใหม่กรณีพิเศษ หากมีความประสงคข์อกูเ้งินสามญั จะตอ้งส่งเงินค่าหุ้น

รายเดือนครบ 6 เดือน และตอ้งผา่นการอบรมสมาชิกเขา้ใหม่ จึงสามารถกูเ้งินประเภทสามญัได ้ 

  3.1.6 สมาชิกที่มีการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น ให้มีสิทธ์ิกู้ได้ตามสิทธ์ิของ

ฐานข้อมูลเงินได้รายเดือนก่อนมีการปรับโครงสร้างหนี้ (คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 58 คร้ังที ่

11/2561 เมื่อวนัที ่22 ตุลาคม 2561) 

 3.2 วงเงินกูส้ามญั 
  3.2.1 สมาชิกสามารถกูเ้งินสามญัไดไ้ม่เกินวงเงินตามท่ีระเบียบกาํหนด 

  3.2.2 สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกูพ้ฒันาชีวิตครู โครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินครู (ธกส.) และเงินกู้

เพื่อการเคหสงเคราะห์ (กบข.)  และตอ้งแนบหลกัฐานเพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี 

   1) สลิปเงินเดือนจากธนาคาร ยอ้นหลงั 3 เดือน 
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   2) รายละเอียดการหักเงิน ณ ท่ีจ่าย ประจาํเดือนก่อนยื่นคาํขอกู้ รับรองสําเนาโดย

เจา้หนา้ท่ีการเงิน และผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ 

   3) หนงัสือรับรองเงินเดือนตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด รับรองโดยเจา้หน้าท่ีการเงิน 

และผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ พร้อมทั้งประทบัตราโรงเรียน/หน่วยงานนั้นๆ  

  3.2.3 สมาชิกท่ีมีหน้ีพฒันาชีวิตครู โครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินครู (ธกส.) และเงินกู้เพื่อ

การเคหสงเคราะห์ (กบข.) ซ่ึงตอ้งการกูเ้งินสหกรณ์เพื่อชาํระหน้ีเงินกูด้งักล่าวขา้งตน้ ให้มีวงเงินกูต้าม

สิทธ์ิท่ีพึงกูไ้ด ้ตอ้งแนบหลกัฐานเพิ่มเติม และภายใตห้ลกัเกณฑเ์ง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 

   1) การอนุมติัเงินกูเ้พื่อชาํระหน้ีดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัเงินกู้

จากคณะกรรมการเงินกูทุ้กราย 

   2) การจ่ายชาํระหน้ี สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินให้แก่เจา้หน้ีท่ีเป็นสถาบนัการเงินโดยตรง

เท่านั้น 

   3) สมาชิกจะตอ้งยินยอมให้สถาบนัการเงินเจา้หน้ี สํานกังาน สก.สค. และหน่วยงาน

ตน้สังกดัเปิดเผยขอ้มูลท่ีสหกรณ์ตอ้งการทราบต่อสหกรณ์ 

   4) เม่ือสมาชิกกูส้หกรณ์เพื่อชาํระหน้ีดงักล่าวขา้งตน้ สมาชิกจะตอ้งไม่ดาํเนินการกูเ้งิน

จากสถาบนัการเงินเดิมภายในระยะเวลา 5 ปี เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมจากสหกรณ์เท่านั้น 

   5) วงเงินท่ีกูช้าํระหน้ีนั้นๆ จะตอ้งไม่เกินวงเงินกูส้ามญัท่ีมีสิทธ์ิอยูใ่นสหกรณ์  

  หลกัฐานทางการเงินท่ีใชป้ระกอบการกูเ้งิน ดงัต่อไปน้ี 

  1. หนงัสือรับรองหน้ีจากสถาบนัการเงินเดิม 

  2. Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน 

  3. รายละเอียดการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายรายเดือนของเดือนสุดทา้ยท่ียืน่กู ้

  4. อ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 3.3 การคํา้ประกนัเงินกูส้ามญั 
  การตรวจสอบผูค้ ํ้ าประกนั ตอ้งให้ผูค้ ํ้ าประกนัเซ็นยินยอมในคาํขอกูก่้อน เจา้หน้าท่ีจึงจะ

ตรวจสอบให ้

 3.4 การรบัเงินกูส้ามญั 
  ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้ไ้ม่สามารถรับเช็คเงินกูส้ามญัไดด้ว้ยตนเอง ให้มอบอาํนาจการรับเช็ค

เงินกูก้บักรรมการเท่านั้น จะมอบอาํนาจใหส้มาชิกผูอ่ื้นมารับเช็คเงินกูแ้ทนไม่ได ้

  กรณีท่ีสมาชิกผูกู้ ้ไม่สามารถรับเช็คเงินกู้ได้ด้วยตนเอง และฝากส่งสัญญามากับผูอ่ื้น 

สหกรณ์จะโอนเงินเขา้บญัชีผูกู้ ้  
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4. เงินกูพ้เิศษ  
 4.1 เงินกูพ้ิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห ์หรือเงินกูพ้ิเศษเพ่ือซ้ือยานพาหนะ หรือ

เงินกูพ้เิศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชพี หรือเงินกูพ้เิศษเพ่ือเหตุจาํเป็นอนัรา้ยแรง 
  การย่ืนคาํขอกู ้
  1. สมาชิกท่ีมีความประสงคจ์ะกูเ้งินพิเศษ ใหย้ืน่คาํขอกูต้ ั้งแต่วนัท่ี 1-5 ของเดือน 

  2. สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกูพ้ิเศษอยูแ่ลว้และมีความประสงคท่ี์จะกูเ้งินพิเศษใหม่จะตอ้งชาํระหน้ี

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 36 งวด จึงจะมีสิทธ์ิกูใ้หม่ได ้

  3. สมาชิกท่ีมีอายเุกินกวา่ 55 ปี ไม่มีสิทธ์ิกูเ้งินพิเศษ 

  หลกัประกนัสาํหรบัเงินกูพ้เิศษ 
  1. อสังหาริมทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนัเงินกูพ้ิเศษ จะตอ้งเป็นโฉนด หรือ น.ส. 3 ก เท่านั้น โฉนด 

ท่ีดินหรือ น.ส. 3 ก 1 แปลง สามารถใชค้ ํ้าประกนัเงินกูพ้ิเศษสมาชิกไดเ้พียง 1 รายเท่านั้น 

  2. สําหรับหลักทรัพยท่ี์นาํมาคํ้ าประกันเงินกู้พิเศษท่ีอยู่ต่างจงัหวดั ให้ใช้หลักทรัพยค์ ํ้ า

ประกนัท่ีอยูใ่น 14 จงัหวดัภาคใตเ้ท่านั้น 

  3. กรณีท่ีสมาชิกนําหลักทรัพย์เก่ามาคํ้ าประกันเงินกู้พิเศษใหม่ และหลักทรัพย์นั้ นอยู่

ต่างจงัหวดั หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่สามารถจดทะเบียนไถ่ถอน และจดจาํนองให้แลว้

เสร็จภายในวนัเดียวกนัได ้สมาชิกตอ้งชาํระหน้ีส่วนท่ีเหลือให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงไปจดทะเบียน

จาํนองคํ้าประกนัเงินกูพ้ิเศษ 

  การจา่ยเงินกูพ้เิศษ 
  เงินกูพ้ิเศษท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ เม่ือมีการทาํนิติกรรมจาํนอง 

และทาํสัญญาเงินกูเ้รียบร้อยแลว้ สหกรณ์จะจ่ายเช็คเงินกูใ้หใ้นวนัจ่ายเงินเดือนของเดือนท่ีไดรั้บอนุมติั 

  วิธปีฏิบตัใินการกูพ้เิศษ 
  1. ใหส้มาชิกยืน่คาํขอกูต้ ั้งแต่วนัท่ี 1-5 ของเดือน 

  2. ให้กรรมการตรวจอสังหาริมทรัพย ์ไปทาํการตรวจสอบตั้งแต่วนัท่ี 6-10 ของเดือน และ

ส่งผลการตรวจใหฝ่้ายสินเช่ือไม่เกินวนัท่ี 10 ของเดือน 

  3. ให้ ฝ่ายสินเช่ือส่งข้อมูลให้ ฝ่ายธุรการเพื่อจัดพิมพ์เข้าระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการประจาํเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 11-12 ของเดือน 

  4. การเขียนคาํขอกู้ให้สมาชิกผูกู้ ้มาเขียนคาํขอกู้ท่ีสหกรณ์พร้อมกบันําเอกสารหลักฐาน

ประกอบการขอกูม้าใหพ้ร้อม 

  5. การออกไปตรวจอสังหาริมทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูพ้ิเศษ ใหผู้กู้ถ่้ายรูปท่ีดินทั้ง 4 ดา้น พร้อม

แผนท่ีพอสังเขป โดยให้กรรมการตรวจอสังหาริมทรัพยแ์ละผูกู้เ้ซ็นช่ือหลงัภาพถ่ายท่ีดินและแผนท่ี

แนบมาประกอบการพิจารณาดว้ยทุกราย 
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  6. การออกไปตรวจอสังหาริมทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูพ้ิเศษ ให้หัวหนา้ฝ่ายสินเช่ือมีหนา้ท่ีนดั

กรรมการและผูกู้เ้พื่อออกไปตรวจอสังหาริมทรัพย ์

  7. การตรวจท่ีดินและการทาํนิติกรรมจาํนองหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูพ้ิเศษท่ีอยูต่่างจงัหวดั 

ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลกัทรัพยจ์ากหลกัฐานเอกสารต่างๆ เพื่ออนุมติัเป็นหลกัการไว ้

หรือพิจารณาหลกัทรัพยเ์พิ่มเติมได ้เม่ือผา่นท่ีประชุมแลว้จึงตรวจหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูพ้ิเศษ และ

ทาํนิติกรรมจาํนองในคราวเดียว โดยกรรมการตรวจหลกัทรัพยแ์ละกรรมการทาํนิติกรรมจาํนองท่ี

ประชุม จะแต่งตั้งเป็นคราว ๆ ไป แลว้แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบในเดือนถดัไป 

 4.2 เงินกูพ้เิศษเพ่ือการเอนกประสงค ์ 
  สมาชิกท่ีมีความประสงคจ์ะกูเ้งินพิเศษเพื่อการเอนกประสงค ์สามารถกูไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งรอให้

ครบ 6 งวด ให้ยื่นคาํขอกูไ้ม่เกินวนัท่ี 1 ของเดือน และไม่ตอ้งแนบหนงัสือรับรองเงินเดือน และคาํ

อนุมติัของผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ก็ได ้ส่วนสมาชิกท่ีไม่มีหน้ีสามารถยืน่คาํขอกูไ้ดต้ลอด 

 4.1 สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเอนกประสงคค์า้งชาํระ ให้ยื่นคาํขอกูแ้ละไดรั้บเงินกู้

ตั้งแต่วนัจ่ายเงินเดือนถึงวนัท่ี 1 ของเดือนถดัไป 

 4.2 สมาชิกท่ีไม่มีหน้ีเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเอนกประสงค ์ใหย้ืน่คาํขอกูแ้ละรับเงินกูไ้ดต้ลอดทั้ง

เดือน 

 4.3 สมาชิกท่ีไดรั้บเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเอนกประสงคไ์ม่เกินวนัท่ี 1 ของเดือน สหกรณ์จะออก

ใบเสร็จหกัเงินในวนัส้ินเดือน 

 4.4 สมาชิกท่ีไดรั้บเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเอนกประสงคต์ั้งแต่วนัท่ี 2 ของเดือน สหกรณ์จะออก

ใบเสร็จหกัเงินในวนัส้ินเดือนถดัไป 

 
5. การใหเ้งินกูแ้กพ่นักงานราชการ (ระหวา่งรอตอ่สญัญาจา้ง) 

5.1 ให้แนบหนงัสือรับรองสภาพการเป็นพนกังานราชการของผูกู้ใ้นระหวา่งรอทาํสัญญาจา้งโดย

ผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั 

5.2 ใหเ้จา้หนา้ท่ีคาํนวณและหกัเงินกูส่้วนหน่ึงฝากไวใ้นบญัชีเงินฝากของสมาชิกและเขียนใบถอน

มอบอํานาจให้เจ้าหน้าท่ีถอนมาชําระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ทั้ งน้ี หากไม่มีระยะเวลารอตกเบิก

ค่าตอบแทนก็จะไม่มีการถอนเงินดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
6. การกูยื้มของสมาชกิที่มปัีญหากรณีตา่งๆ 
 การกู้เงินของสมาชิกท่ีมีปัญหากรณีต่างๆ ให้เจ้าหน้าท่ีถือปฏิบติัโดยไม่ตอ้งนาํเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการดงัน้ี 

 6.1 สมาชิกท่ีผดินดัการชาํระหน้ีเงินกู ้1 คร้ัง ไม่ใหกู้ทุ้กประเภทเป็นเวลา 1 ปี 
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 6.2 สมาชิกท่ีผดินดัการชาํระหน้ีเงินกู ้2 คร้ัง ไม่ใหกู้ทุ้กประเภทเป็นเวลา 2 ปี 

 6.3 กรณีประนอมการชาํระหน้ี 

  สมาชิกท่ีมีการประนอมหน้ีการชาํระหน้ีกบัสหกรณ์ หากมีความประสงคท่ี์จะกูเ้งินให้ผูกู้แ้ละ

ผูค้ ํ้าประกนั พร้อมทั้งคู่สมรสมาทาํสัญญาเงินกูท่ี้สํานกังานสหกรณ์ต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ และให้มี

หนงัสืออนุญาตและหนงัสือรับรองการหกัเงินจากผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีการเงินตน้สังกดัแนบ

ประกอบการขอกู ้หากไม่มีปัญหา ในคร้ังต่อไปใหถื้อเป็นสมาชิกปกติ 

 6.4 กรณีสมาชิกถูกศาลสั่งอายดัทุนเรือนหุน้ 

  สมาชิกท่ีถูกศาลสั่งอายดัทุนเรือนหุน้คณะกรรมการดาํเนินการจะไม่อนุมติัให้กูเ้งินทุกประเภท 

และไม่มีสิทธ์ิคํ้าประกนัสมาชิกรายอ่ืนจนกวา่จะมีคาํสั่งถอนบงัคบัคดีก่อน  

 6.5 กรณีสมาชิกมีภาระรับผดิชอบในฐานะผูค้ ํ้าประกนั 

  สมาชิกท่ีมีภาระรับผิดชอบในฐานะผูค้ ํ้ าประกนั และยินยอมให้หักชาํระหน้ีนั้น หากมีความ

ประสงค์ท่ีจะกูเ้งินสามญัหรือ กูเ้งินพิเศษ ให้กู้ได้โดยไม่ตอ้งหักรวมหน้ีท่ีรับผิดชอบในฐานะผูค้ ํ้ า

ประกนัก็ได ้ 

 6.6 กรณีสมาชิกท่ีมีอายุเกิน 70 ปี ซ่ึงยงัไม่มีการทาํประกนัสินเช่ือ (เง่ือนไขของบริษทัสมาชิกเขา้

ใหม่ระหวา่งปีสมาชิกอายุไม่เกิน 70 ปี) ให้เงินกูส้ามญัไดเ้ท่ากบัทุนเรือนหุน้บวกดว้ยเงินสวสัดิการท่ี

สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์ (มติคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 56 คร้ังท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 

2559) 

 

7. การจา่ยเงินปันผลตามหุน้และเงินเฉลี่ยคืน 
 7.1 กรณีสมาชิกมีหน้ีคา้งชาํระกบัสหกรณ์ ให้โอนเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉล่ียคืนมาชาํระหน้ี

ใหก้บัสหกรณ์ 

 7.2 กรณีสมาชิกท่ีทาํเร่ืองขอโอนไปต่างจงัหวดั และยงัดาํเนินการไม่เรียบร้อยตั้งแต่ 4 เดือนข้ึนไป 

นบัจากไดท้าํเร่ืองขอโอน ใหโ้อนเงินปันผลตามหุน้และเงินเฉล่ียคืนมาชาํระหน้ีใหก้บัทางสหกรณ์ 
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มตคิณะกรรมการดาํเนินการเรือ่งท่ัวไป 
 
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 59 ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2562 

1. กรณีบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับงบประมาณจากรัฐประสบเหตุจากความไม่สงบให้

กรรมการหน่วยมอบของเยี่ยมวงเงินไม่เกิน 1,000 ส่วนกรณีเสียชีวิตให้นําพวงหรีด/ผา้ห่อศพไป

ร่วมงานศพวงเงินไม่เกิน 500 บาท 

2. โรงเรียนท่ีถูกเพลิงไหม/้ลอบวางเพลิง คณะกรรมการดาํเนินการมีมติอนุมติัมอบให้ฝ่ายจดัการ

อนุมติัจ่ายไดท้นัที โรงละ 2,000 บาท และเสนอใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบในเดือนนั้นๆ 

 

คณะกรรมการอํานวยการ ชุดท่ี 56 ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2559 

กาํหนดเกณฑค์วามใหค้วามช่วยเหลือ โดยพิจารณาจากมูลค่าความเสียหาย ดงัน้ี 

1) ความเสียหายไม่เกิน 40,000 บาท   ใหไ้ดรั้บความช่วยเหลือ 2,000 บาท 

2) ความเสียหายเกินกวา่ 40,000 – 60,000 บาท  ใหไ้ดรั้บความช่วยเหลือ 3,000 บาท 

3) ความเสียหายเกินกวา่ 60,000 บาท ข้ึนไป ใหไ้ดรั้บความช่วยเหลือ 4,000 บาท 

ทั้งน้ี ใหด้าํเนินการตามระเบียบฯ วา่ดว้ยการใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกประสบภยัร้ายแรง 

 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 59 ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2562 

ในการจดักิจกรรมวนัครู ใหส้นบัสนุนงบประมาณหน่วยละ 2,000 บาท โดยให้กรรมการหน่วยเป็น

ผูรั้บเงิน  

ในการจ่ายเงินค่าพวงหรีด หรือค่าผา้ห่อศพให้แก่สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมให้จ่ายไดร้ายละไม่เกิน 

1,000 บาท 
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3.1 เร่ืองกาํหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังต่อไป 

  กาํหนดการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 59 ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ใน

วนัพฤหสับดีท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาสจาํกดั 

 มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองอืน่ๆ 

 ไม่มี 

 

เลิกประชุมเวลา 12.05 น. 

 

 

      ลงช่ือ เกรียงไกร ศกัระพนัธ์ุ   ประธานกรรมการ 

             (นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์ุ) 

      ลงช่ือ      อมร นาคปก         เลขานุการ 

                  (นายอมร นาคปก) 
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	2. นายวิจิตร เกตุแก้ว เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562     ณ วัดโบราณสถิตย์ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
	มติที่ประชุม รับทราบ
	ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
	ไม่มี
	ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณ
	3.1 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59
	ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ชุดที่ 59 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับจึงขอให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเองให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
	ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	ข้อบังคับ ข้อ 72. ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
	ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์
	ประเด็นที่เสนอ
	เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งรองประธานกรรมการ 2 คน เหรัญญิก 1 คน เลขานุการ 1 คน และผู้ช่วยเลขานุการ  1  คน
	มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้ง
	1.  รองประธานกรรมการ  ที่ 1 ได้แก่ นายสิทธิชัย อินทรวงค์
	2. รองประธานกรรมการ  ที่ 2 ได้แก่ นายมะนาเซร์ แมแล
	3. เหรัญญิก   ได้แก่ นายวิมาน หมัดเห
	4. เลขานุการ   ได้แก่ นายอมร นาคปก
	5. ผู้ช่วยเลขานุการ   ได้แก่ นายบัญชา แสนสุข
	3.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
	ด้วยคณะกรรมการอำนวยการในคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 หมดวาระลง จึงขอให้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่ เพื่อทำหน้าที่ตามข้อบังคับต่อไป
	ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	ข้อบังคับ ข้อ 81. คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอำนวยการจากคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการเป็นกรรมการอำนวยการ และให้คณะกรรมการดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการอื่นเป็น...
	ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ เป็นประธาน และเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการตามลำดับ
	ประเด็นที่เสนอ
	เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ และประธานคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นคณะกรรมการอำนวยการร่วมอีก 2 คน
	มติที่ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ จำนวน 7 คน ดังนี้
	1. นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์  ประธานกรรมการ
	2. นายสิทธิชัย อินทรวงค์  กรรมการ
	3. นายมะนาเซร์ แมแล  กรรมการ
	4. นายวิมาน หมัดเห  กรรมการ
	5. นายสุทิน ปิยะรัตน์  กรรมการ
	6. นายบัญชา แสนสุข  กรรมการ
	7. นายอมร นาคปก   เลขานุการ
	3.3 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
	ด้วยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 หมดวาระลง จึงขอให้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ชุดใหม่เพื่อทำหน้าที่ตามข้อบังคับต่อไป
	ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	ข้อบังคับ ข้อ 85. คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 คน โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
	ประเด็นที่เสนอ
	เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 9 คน เป็นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
	มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  แต่งตั้ง
	1. นายสุทิน ปิยะรัตน์  ประธานกรรมการ
	2. นายบลยา ไหรเจริญ  กรรมการ
	3. นายพัชระ เจริญศรี  กรรมการ
	4. นายอับดุลรอเปอ สะอุดี  กรรมการ
	5. นายนพ เนื้อน้อย   กรรมการ
	6. นายนิยม ปักษีรักษ์  กรรมการ
	7. นายอภินันท์ เบญจมามาศ  กรรมการ
	8. นายบัณฑิต สติรักษ์  กรรมการ
	9. นายซากี สะมะแอ  กรรมการและเลขานุการ
	3.4 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
	ด้วยคณะกรรมการเงินกู้ในคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 หมดวาระลง จึงขอให้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ชุดใหม่ เพื่อทำหน้าที่ตามข้อบังคับต่อไป
	ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	ข้อบังคับ ข้อ 83. คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวนไม่เกิน 15 คน โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
	ประเด็นที่เสนอ
	เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 11 คน เป็นคณะกรรมการเงินกู้
	มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จำนวน 11 คน ดังนี้
	1.  นายสิทธิชัย อินทรวงค์  ประธานกรรมการ
	2. นายบลยา ไหรเจริญ  กรรมการ
	3. นายบัญชา แสนสุข  กรรมการ
	4. นายซากี สะมะแอ  กรรมการ
	5. นายอภินันท์ เบญจมามาศ  กรรมการ
	6. นายนพ เนื้อน้อย   กรรมการ
	7. นายพัชชระ เจริญศรี  กรรมการ
	8. นายบัณฑิต สติรักษ์  กรรมการ
	9. นายนิยม ปักษีรักษ์  กรรมการ
	10. นายอับดุลรอเปอ สะอุดี  กรรมการ
	11. นายมะนาเซร์ แมแล  กรรมการและเลขานุการ
	3.5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
	ด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ต้องพ้นจากตำแหน่งเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ จึงขอให้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 แต่งตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ต่อไป
	ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	ข้อบังคับ ข้อ 101 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิและมีความสามารถเหมาะสมเป็นที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้ เพื่อให้ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม...
	ประเด็นที่เสนอ
	เห็นสมควรเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการดำเนินการ  จำนวน 10 คน
	มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้เชิญบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด
	3.6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ – จัดจ้าง
	ตามที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้
	รายการซื้อ
	โดยวิธีตกลงราคา
	1. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 4 เครื่อง งบประมาณ  125,000 บาท
	2. เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ    50,000 บาท
	3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ    15,000 บาท
	4. กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด  งบประมาณ      7,000 บาท
	โดยวิธีสอบราคา
	1. กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม
	2. กรมธรรม์ประกันสินเชื่อ
	รายการจ้าง
	โดยวิธีตกลงราคา
	1. พิมพ์รายงานกิจการ   งบประมาณ 84,000 บาท
	2. พิมพ์แผนปฏิบัติการ   งบประมาณ    3,500 บาท
	3. วางแนวท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง และซิงค์ งบประมาณ   9,500 บาท
	4. งานตีเส้นจราจรภายในบริเวณสำนักงาน  งบประมาณ 18,570 บาท
	5. งานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  งบประมาณ 37,500 บาท
	6. งานปรับปรุงแสงสว่างบริเวณโถงบริการ งบประมาณ 12,700 บาท
	7. งานก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์  งบประมาณ 69,000 บาท
	โดยวิธีสอบราคา
	งานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน  งบประมาณ   2,000,000 บาท
	นายนพ เนื้อน้อย  จากข้อเสนอแนะที่ประชุมหน่วยจังหวัดให้ตั้งงบประมาณซ่อมแซมไว้ 2,000,000 บาท และให้ดำเนินการตามระเบียบแต่งตั้งกรรมการ แต่จำได้ว่าสหกรณ์จังหวัดเคยแนะนำไว้ว่า ควรเป็นคณะกรรมการ เพราะเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ
	นายวิมาน หมัดเห กรณีที่สหกรณ์จังหวัดแนะนำนั้นเป็นกรณีการขายสำนักงาน
	ผู้จัดการ ข้อเสนอแนะของสหกรณ์จังหวัดนั้นเป็นกรณีการขายอาคาร ซึ่งข้อบังคับกำหนดให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ทั้งนี้ เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการ เพราะที่ผ่านมาสหกรณ์ได้แต่งตั้งเป็นบุคคลภายนอกแต่ปรากฎว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่
	นายอมร นาคปก ที่ประชุมหน่วยจังหวัด ให้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ โดยให้ประกาศประกวดราคา/สอบราคา โดยเห็นชอบให้คณะกรรมการ หรือบุคคลภายนอก ก็ควรจะเป็นผู้ชำนาญการ ขั้นตอนคือให้ผู้รับเหมาเข้ามาประเมินเนื้องานและเสนอราคา แล้วคณะกรรมการดำเนิ...
	ประธานกรรมการ ก่อนที่จะประกาศสหกรณ์ควรมีกำหนดแบบกรอบงานแล้วให้ผู้รับเหมาเสนอราคา
	นายอมร นาคปก ก็ให้ผู้รับเหมาเข้ามาดูหน้างาน และเสนอราคา
	ประธานกรรมการ สหกรณ์ต้องมีข้อมูลก่อนที่จะประกาศสอบราคาซ่อมแซม
	ผู้จัดการ เห็นด้วยกับประธานให้มีการเชิญผู้รู้มาทำการประมาณการ และประเมินการสอบราคา
	นายอมร นาคปก เสนอให้ตั้งคณะกรรมการทั้งคณะเป็นผู้พิจารณาผลได้หรือไม่เพราะจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน
	นายสุทิน ปิยะรัตน์ โดยปกติก็อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยู่แล้ว ทั้งนี้ การแต่งตั้งตามคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการให้ผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการ แต่อย่างไรก็ตามก็อยูภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ
	นายบัญชา แสนสุข การที่จะตั้งคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะนั้นได้ แต่ตามระเบียบงานพัสดุนั้นไม่สามารถทำเช่นนั้นได้
	นายสุทิน ปิยะรัตน์ การแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้ชำนาญการอาจให้เป็นกรรมการตรวจรับงาน หรือผู้ควบคุมงานจ้าง และจะต้องมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้างอีกด้วย
	ประธานกรรมการ เห็นสมควรให้ถอนเรื่องงานซ่อมแซมอาคารสำนักงานก่อนและให้นำเสนอในคราวการประชุมคราวถัดไป
	คณะกรรมการรับซอง  (รายการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา) ประกอบด้วย
	1. นางทุมมา  แก่นบุญ
	2. นางธมน  ทวีสุข
	คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผลจัดซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม/ประกันสินเชื่อ
	1. นายเกรียงไกร ศักระพันธ์  ประธานกรรมการ
	2. นายพัชชระ เจริญศรี  กรรมการ
	3. นายวิมาน หมัดเห    กรรมการ
	4. นายมะนาเซร์ แมแล      กรรมการ
	5. นายสุทิน ปิยะรัตน์         กรรมการ
	6. นายอมร นาคปก   กรรมการ
	7. นายนพ เนื้อน้อย      กรรมการ
	8. นายสิทธิชัย อินทรวงค์    กรรมการ
	9. นายอภินันท์ เบญจมามาศ  กรรมการ
	10. นายบัญชา แสนสุข   กรรมการ
	11. นายซากี สะมะแอ  กรรมการ
	12. นายอับดุลรอเปอ สะอุดี  กรรมการ
	13. นายบัณฑิต สติรักษ์  กรรมการ
	14. นายนิยม ปักษีรักษ์  กรรมการ
	15. นายบลยา ไหรเจริญ  กรรมการ
	16. หน่วยจังหวัด   ได้แก่ นายกิตติ ศิริไพรวัน
	17. หน่วยอำเภอเมือง  ได้แก่ นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย
	18. หน่วยอำเภอรือเสาะ  ได้แก่ นายจรัญ เหล็มเจริญ
	19. หน่วยอำเภอศรีสาคร  ได้แก่ นายเกตุ  เสาร์เพชร
	20. หน่วยอำเภอบาเจาะ  ได้แก่ นายรอมือลี หะมะ
	21. หน่วยอำเภอยี่งอ   ได้แก่ นายการีม โตะเฮ็ง
	22. หน่วยอำเภอสุไหงปาดี  ได้แก่ นายจิรเดช กลิ่นขจร
	23. หน่วยอำเภอสุคิริน  ได้แก่ นายวีระศักดิ์ เวทโอสถ
	24. หน่วยอำเภอระแงะ  ได้แก่ นายสะมะแอน วรรณาการ
	25. หน่วยอำเภอเจาะไอร้อง  ได้แก่ นายอุสมาน สะมะแอ
	26. หน่วยอำเภอสุไหงโกลก  ได้แก่ นายถวิล ดาแก้ว
	27. หน่วยอำเภอแว้ง   ได้แก่ นายซาการียา เลาะนะ
	28. หน่วยอำเภอตากใบ  ได้แก่ นายประสาน พรหมฉ่ำ
	29. หน่วยอำเภอจะแนะ  ได้แก่ นายมะนุ๊ ดือเระ
	กำหนดรับเอกสารสอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562 และยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. เปิดซองพิจารณาผลในวันเดียวกันเวลา 10.30 น.
	มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
	3.7เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผล
	ด้วยแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2562 และระยะที่ 2 เดือนธันวาคม 2562 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมกา...
	มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล จำนวน 5 คน ดังนี้
	1. นายเกรียงไกร ศักระพันธ์  ประธานกรรมการ
	2. นายนพ เนื้อน้อย   กรรมการ
	3. นายอมร นาคปก   กรรมการ
	4. นายสุทิน ปิยะรัตน์  กรรมการ
	5. นางอารีย์ เพ็ชรพรหม  กรรมการ และเลขานุการ
	3.8 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายใน
	ด้วยแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 กำหนดให้จัดตั้งคณะทำงานควบคุมภายในการดำเนินงานของสหกรณ์เป็น 3 ครั้ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล จำนวน 3 คน
	มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายใน จำนวน 3 คน ดังนี้
	1. นายรำรี สะมารา   ประธานกรรมการ
	2. นายสว่าง ชินพงษ์  กรรมการ
	3. นายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์  กรรมการ
	3.9 เรื่องขายที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานสหกรณ์
	ประธานฯ เสนอที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการขายอาคารสำนักงานได้พิจารณาอนุมัติให้ขายที่ดินตามโฉนดเลขที่ 382 เล่ม 4 หน้า 82 เลขที่ดิน 3 หน้าสำรวจ 331 ตำบล     บางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  เนื้อที่  –  ไร่ 1 งาน 09วา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารสำนัก...
	เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา
	มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขายที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานแปลงดังกล่าวข้างต้นตามที่คณะกรรมการขายอาคารสำนักงานเสนอ และมอบหมายให้ นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ประธานกรรมการ และนายพงษ์เทพ ไหมใจดี ผู้จัดการ เป็น   ผู้มีอำนาจล...
	3.10เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากธนาคาร
	ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ชุดที่ 58 หมดวาระลง ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ชุดที่ 59 แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากธน...
	ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	ระเบียบว่าด้วยการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ข้อ 5 “การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับ” ให้ปฏิบัติดังนี้
	(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่ได้รับมอ...
	(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
	อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นสำคัญด้วย สำหรับเช็คไม่ต้องประทับตราของสหกรณ์
	ประเด็นที่เสนอ
	เห็นสมควรแต่งตั้งผู้มีอำนาจถอนเงินฝากธนาคาร จำนวน 5 คน  ได้แก่
	1. นายเกรียงไกร ศักระพันธ์  ประธานกรรมการ
	2. นายวิมาน หมัดเห  เหรัญญิก
	3. นายอมร นาคปก   เลขานุการ
	4. นางอารีย์ เพ็ชรพรหม  ผู้จัดการ
	5. นางสาวโชติกา วรรณวงศ์ รองผู้จัดการ
	ในการสั่งจ่ายให้ถือ 2 ใน 5 โดยให้มีประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการ คนใดคนหนึ่ง และผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ คนใดคนหนึ่ง และจะต้องมีตราของสหกรณ์ฯ ประทับอยู่เป็นสำคัญ ยกเว้นเช็คไม่ต้องมีตราประทับ
	มติที่ประชุม มอบหมายผู้มีอำนาจถอนเงินฝากธนาคาร จำนวน 5 คน
	1. นายเกรียงไกร ศักระพันธ์  ประธานกรรมการ
	2. นายวิมาน หมัดเห   เหรัญญิก
	3. นายอมร นาคปก   เลขานุการ
	4. นางอารีย์ เพ็ชรพรหม  ผู้จัดการ
	5. นางสาวโชติกา วรรณวงศ์ รองผู้จัดการ
	ในการสั่งจ่ายให้ถือ 2 ใน 5 โดยให้มีประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการ คนใดคนหนึ่ง และผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ คนใดคนหนึ่ง และจะต้องมีตราของสหกรณ์ฯ ประทับอยู่เป็นสำคัญ ยกเว้นเช็คไม่ต้องมีตราประทับ
	3.9 เรื่องพิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการดำเนินการที่ผ่านมา

