
 

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั ชุดที ่56 

คร้ังที ่12/2559 
วนัพฤหัสบดทีี ่20 ตุลาคม 2559 

*************************** 
คณะกรรมการดําเนินการ  15  คน 
กรรมการผู้มาประชุม 15  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. นายสะมะแอน วรรณาการ กรรมการ 
 14. นายสมชาติ นงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
 15. นายปรีดา แกว้พรหมลดั กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน 
 1. นายพงษเ์ทพ ไหมใจดี ผูจ้ดัการ 
 2. นายนพ เน้ือนอ้ย ผูต้รวจสอบกิจการ 
 3. นายบณัฑิต สติรักษ ์ ผูต้รวจสอบกิจการ 
 4. นายธวชั แซ่ฮํ่า ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 2 
 5. นายนฎัพงศ ์แก่นบุญ ผูอ้าํนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 
   การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 



 

 6. นายณฎัฐพ์ชัร์ ศรีสงัข ์ รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 1 
 7. นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์ ผูอ้าํนวยการ สกสค.นราธิวาส 
 8. นายสืบพงศ ์จนัทร์เดิม หวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคนิคนราธิวาส 
   มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
 9. นางสาวจรีลกัษณ์ สตัตบริพนัธ์  นกัวิชาการปฏิบติัการ สาํนกังานส่งเสริมการศึกษา 
   นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันราธิวาส 
 10. นายธนู นูนนอ้ย ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
   เขต 15 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเขา้ประชุมครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัแลว้ นายสมยศ เสาวคนธ์
ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดการประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดงัต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 
 1. เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 ศาลไดไ้กล่เกล่ียการฟ้องร้องเร่ืองการยดึประกนัสญัญา
ก่อสร้างอาคาร ปรากฏวา่ หา้งหุน้ส่วนรวมสินวสัดุ ยอมชดใชใ้หเ้พยีง 520,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 3 งวด 
เร่ิมจากเดือนตุลาคม 2559  
 2. ท่ีปรึกษาเขา้ร่วมการประชุม จาํนวน 7 ท่าน ไดแ้ก่ 
  2.1 นายธวชั แซ่ฮํ่า ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
  2.2 นายนฎัพงศ ์แก่นบุญ ผูอ้าํนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
    สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    นราธิวาส เขต 3 
  2.3 นายณฎัฐพ์ชัร์ ศรีสงัข ์ รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
  2.4 นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์ ผูอ้าํนวยการ สกสค.นราธิวาส 
  2.5 นายสืบพงศ ์จนัทร์เดิม หวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคนิค 
    นราธิวาสมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
  2.6 นางสาวจรีลกัษณ์ สตัตบริพนัธ์  นกัวิชาการปฏิบติัการ สาํนกังานส่งเสริม 
    การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
    อธัยาศยัจงัหวดันราธิวาส 
  2.7 นายธนู นูนนอ้ย ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    มธัยมศึกษา เขต 15 
 3. ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
  3.1 นายพงษเ์ทพ ไหมใจดี ผูจ้ดัการ 
  3.2 นายนพ เน้ือนอ้ย ผูต้รวจสอบกิจการ 
  3.3 นายบณัฑิต สติรักษ ์ ผูต้รวจสอบกิจการ 
 มติทีป่ระชุม   รับทราบ 



 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว 
 ประธานมอบใหเ้ลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
ชุดท่ี 56 คร้ังท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ชุดท่ี 56 
คร้ังท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 
 

ระเบียบวาระที ่3  เร่ืองติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการคร้ังทีแ่ล้ว 
 ในเดือนตุลาคม2559 มีเร่ืองติดตามมติคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 56 คร้ังท่ี 11 เม่ือ
วนัท่ี 19 กนัยายน 2559 ดงัต่อไปน้ี 
 1. ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกัด กาํหนดให้ทาํประกันสินเช่ือ ซ่ึงมี
สมาชิกขาดความคุม้ครอง จาํนวน 165 ราย และไดท้าํหนงัสือแจง้สมาชิกทราบ พร้อมแนบคาํขอกูเ้งิน
เพื่อชาํระเบ้ียประกนัแลว้ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกนัยายน 2559) 
 2. ตามท่ีสหกรณ์ทาํหนงัสือแจง้ใหส้มาชิกทราบและดาํเนินการจ่ายเบ้ียประกนัภายใน
กาํหนดระยะเวลา ซ่ึงมีสมาชิกยงัไม่ไดช้าํระ จาํนวน 55 ราย  
   มติทีป่ระชุม ทาํหนงัสือถึงสมาชิก 

 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอทีป่ระชุมทราบ 
 4.1 เร่ืองการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 51 การประชุมคร้ังท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 
21 ธนัวาคม 2554 มอบอาํนาจใหผู้จ้ดัการ เป็นผูด้าํเนินการแทนในเร่ืองพิจารณาอนุมติัใหส้มาชิกโอนไป
ต่างจงัหวดั ในเดือนตุลาคม 2559 จาํนวน 1 ราย  
  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.2 เร่ืองแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
  ในเดือนตุลาคม 2559 ไม่มีสหกรณ์อ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
นราธิวาส จาํกดั  
    มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.3 เร่ืองแถลงรายการให้เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 
  ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 30 กนัยายน 2559 ผูจ้ดัการพิจารณาอนุมติัให้เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน
แก่สมาชิก จาํนวน 278 ราย เป็นเงิน 39,957,600.00 บาท  
    มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 



 

 4.4 เร่ืองติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 
  ไม่มี 
 

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

 4.6 เร่ืองสมาชิกย้ายหน่วย 
 ในเดือนตุลาคม 2559 มีสมาชิกยา้ยหน่วย จาํนวน 19 ราย 
    มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.7  เร่ืองแจ้งจํานวนสมาชิกคงเหลอืในวนัส้ินเดือนตุลาคม 2559  
 ผูจ้ดัการแจง้ยอดจาํนวนสมาชิกคงเหลือในวนัส้ินเดือน  ดงัน้ี 

สมาชิกยอดยกมา     7,018  คน 
สมาชิกเขา้ใหม่          12  คน 
สมาชิกลาออก             1  คน 
สมาชิกถึงแก่กรรม             2  คน 

    7,027  คน 

    มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.8 เร่ืองเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้
ทราบและเสนอแนะ 
  ไม่มี 
 

 4.9 เร่ืองทีป่รึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
  ไม่มี 
 
 
 
 
 



 

 4.10 เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
 ในเดือนตุลาคม 2559 ประธานกรรมการอนุมติัให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
จาํนวน  1 ราย เน่ืองจากไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อท่ีสหกรณ์ 
    มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.11 เร่ืองประมาณการรับจ่ายเงินสหกรณ์ในวนัส้ินเดือนตุลาคม2559 
 ในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 ประมาณการว่าจะมีการรับ – จ่ายเงิน จาํนวน 
71,085,625.00 บาท  
    มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

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

 4.13 เร่ืองแจ้งจํานวนสมาชิกเข้าโครงการประกนัชีวติกลุ่ม 
 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกัด มีโครงการให้สมาชิก สหกรณ์ฯ
ประกนัชีวิตกลุ่ม กบับริษทั กรุงไทยแอกซ่า และทางสหกรณ์ไดจ้ดัทาํประกนัเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงกรมธรรม์
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน 2559 ถึง 28 เมษายน 2560 
 บัดน้ี ได้ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า ณ วนัท่ี 7 ตุลาคม 2559 มีสมาชิกเข้า
โครงการประกนัชีวิตกลุ่ม จาํนวน 5,703 คน  
    มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.14 เร่ืองสมาชิกขอเพิม่เงินค่าหุ้นรายเดือน     
 ในเดือนตุลาคม 2559 มีสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน จาํนวน 1 ราย ทั้งน้ี ให้
เกบ็เงินค่าหุน้รายเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นตน้ไป 
    มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



 

 4.15 เร่ืองสมาชิกขอเพิม่เงินงวดชําระหนี ้      
 ในเดือนตุลาคม 2559 มีสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชาํระหน้ี จาํนวน 3 ราย ทั้งน้ี ใหเ้ก็บ
เงินงวดชาํระหน้ีใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นตน้ไป 
    มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.16 เร่ืองสมาชิกถึงแก่กรรม 
 ในเดือนตุลาคม 2559 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จาํนวน 2 ราย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. นายเฉ้ียง ศรีสิทธ์ิพิศาล (86) จงัหวดั ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2559 
เป็นสมาชิกเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2504 เป็นสมาชิกประกันชีวิตกลุ่ม ทายาทมาติดต่อขอรับเงินค่า
สินไหมทดแทนแลว้ 
 2. นายจิตร ลีนิน (10705) จงัหวดั ถึงแก่กรรมเม่ีอวนัท่ี 25 กนัยายน 2559 เป็น
สมาชิกเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2536 เป็นสมาชิกประกนัชีวิตกลุ่ม ทายาทมาติดต่อขอรับเงินค่าสินไหม
ทดแทนแลว้ 
    มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.17เร่ืองสมาชิกขอรับเงินสวสัดิการอายุครบ 60 ปี 
 ในเดือนตุลาคม 2559 มีสมาชิกขอรับเงินสวสัดิการอายคุรบ 60 ปี จาํนวน 22 ราย 
เป็นเงิน 340,000 บาท 
    มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.18 เร่ืองรายงานการจ่ายเงินงบประมาณในรอบ 9 เดือน  
 รายการจ่ายเงินงบประมาณของสหกรณ์ตั้งแต่เดือนมกราคม – กนัยายน 2559 ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 

ที ่ หมวดรายจ่าย 
ปี 2557 งบประมาณ 

ตั้งไว้ จ่าย คงเหลอื 
 1 รวมงบบุคลากร 7,896,514.00 5,868,270.00 2,028,244.00 
 2 รวมงบดาํเนินงาน 13,639,795.00 9,721,644.20 3,918,150.80 
 3 รวมงบลงทุน 959,940.00 721,516.00 238,424.00 
  รวมทั้งส้ิน 22,496,249.00 16,311,430.20 6,184,818.80 

    มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
   
 



 

 4.19เร่ืองหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ 
 ตามท่ีสหกรณ์จัดสวสัดิการแก่สมาชิก และการบริการเงินรับฝากจากสมาชิก 
ดงันั้น เพื่อใหก้ารแต่งตั้งผูรั้บผลประโยชน์ของสมาชิกมีขอ้มูลเป็นปัจจุบนั และใหห้นงัสือแต่งตั้งถูกตอ้ง
ตามกฎหมายตามแบบพินยักรรม  
 ในการน้ี เพื่อให้ขอ้มูลการแต่งตั้งผูรั้บผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นไปดว้ยความ
ถูกตอ้งเรียบร้อย สหกรณ์จึงไดส้าํรวจขอ้มูล จาํนวน 3 รายการ ดงัน้ี 

1. ผูรั้บผลประโยชน์สวสัดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 
2. คาํขอและหนงัสือแต่งตั้งผูรั้บผลประโยชน์ประกนัชีวิตกลุ่ม 
3. หนงัสือแต่งตั้งผูรั้บผลประโยชน์เงินฝาก 

    มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.20เร่ืองการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 ในระหวา่งวนัท่ี 28 – 30 กนัยายน 2559 มีสมาชิกกูเ้งินสามญัทัว่ไป จาํนวน 19 ราย 
เป็นเงินจาํนวน 24,305,000 บาท 
 ในระหว่างวนัท่ี 8 – 30 กนัยายน 2559 มีสมาชิกกูเ้งินสามญัเพื่อการศึกษา จาํนวน 
3 ราย  เป็นเงินจาํนวน 190,000 บาท 
 ในระหว่างวนัท่ี 8 – 30 กนัยายน 2559 มีสมาชิกกูเ้งินพิเศษเพื่อการเอนกประสงค ์
จาํนวน 2 ราย  เป็นเงินจาํนวน 353,158.40 บาท 
    มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

 4.21 เร่ืองกาํหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังต่อไปนี ้
 กาํหนดการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2559 ใน 
วนัจนัทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 
    มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองเสนอทีป่ระชุมพจิารณา 
 5.1 เร่ืองรายงานกจิการสหกรณ์ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 สหกรณ์มีสินทรัพย ์4,758,808,605.79 บาท หน้ีสิน 
2,372,426,746.19 ทุน 2,251,516,954.64 บาท รายได ้222,828,264.54 บาท ค่าใชจ่้าย 87,963,359.58บาท           
 มติที่ประชุม รับรองรายงานกิจการสหกรณ์ประจาํเดือนกนัยายน 2559 ตามท่ี
เสนอ 



 

 5.2    เร่ืองแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
   รายการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 30 กนัยายน 2559 
เป็นเงิน 95,087,757.07 บาท 
   มติที่ประชุม รับรองการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 
30 กนัยายน 2559 
 

 5.3  เร่ืองสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  
   ในเดือนตุลาคม 2559 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุน้รายเดือน จาํนวน 1 ราย  
   มติที่ประชุม อนุมติัให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จาํนวน 1 ราย ทั้งน้ี 
ใหเ้กบ็เงินค่าหุน้รายเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นตน้ไป 
 

 5.4 เร่ืองสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชําระหนี ้
   ในเดือนตุลาคม 2559 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชาํระหน้ี จาํนวน 1 ราย  
   มติที่ประชุม อนุมติัให้สมาชิกลดการส่งเงินงวดชาํระหน้ี จาํนวน 1 ราย ทั้งน้ี ให้
เกบ็เงินงวดชาํระหน้ีใหม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นตน้ไป 
 

 5.5 เร่ืองการรับสมาชิกสามัญเข้าใหม่ 
   ในเดือนตุลาคม 2559 มีผูย้ื่นใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญั จาํนวน 12 ราย ซ่ึง
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่ มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์  
      มติที่ประชุม อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกสามญัของสหกรณ์ จาํนวน 12 ราย ทั้งน้ี ให้
เกบ็เงินค่าหุน้รายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นตน้ไป 
 

 5.6 เร่ืองการรับสมาชิกโอนระหว่างสหกรณ์ 
  ตามท่ีสมาชิกขอโอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จาํกดั นั้น 
  สหกรณ์ออมทรัพยก์รมส่งเสริมการเกษตร จาํกดั ไดแ้จง้ใหท้ราบว่าสมาชิกรายน้ี
มีภาระผกูพนัอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยส่์งเสริมการเกษตร จาํกดั ดงัน้ี 
  1. มีเงินค่าหุน้      95,400.00 บาท 
  2. มีหน้ีเงินกูค้า้งชาํระ 839,934.72 บาท 
  3. อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.70 ต่อปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 จนถึงวนัท่ีชาํระ
หน้ีครบถว้น 
  4. ไม่มีภาระคํ้าประกนัสมาชิกรายอ่ืน 



 

  5. เป็นสมาชิกตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 รวมเป็นสมาชิกมาแลว้ 6 ปี 9 เดือน 
  ในการน้ี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จาํกัด จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั เม่ือรับสมาชิกรายน้ีเป็นสมาชิกแลว้ โปรดแจง้ให้
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมส่งเสริมการเกษตร จาํกดั ทราบเพื่อนาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา
โอนสมาชิกไปยงัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 
  มติทีป่ระชุม   อนุมติั 
 

 5.7   เร่ืองการพจิารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 
  ในเดือนตุลาคม 2559 มีสมาชิกยื่นกูส้ามญั จาํนวน 90 ราย เป็นเงิน 110,587,100 
บาท  
  มติที่ประชุม อนุมติัให้เงินกู ้จาํนวน 90 ราย เป็นเงิน 110,587,100 บาท และ
อนุมติัให้เงินกูต้น้เดือนพฤศจิกายน 2559 ทั้งน้ี ให้รับคาํขอกูต้ ั้งแต่วนัท่ี 10 – 21 ตุลาคม 2559 และมอบ
ให้ผู ้จัดการมีอํานาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ ตั้ งแต่วันถัดจากวันจ่ายเงินเดือนกันยายนถึงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2559 และนาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการคราวถดัไปทราบ  
 

 5.8 เร่ืองพจิารณาสมาชิกกู้เงินชําระหนีส้ถาบันการเงินอืน่ 
  ในเดือนตุลาคม 2559 มีสมาชิกขอกูเ้งินสามญัทัว่ไปเพ่ือชาํระหน้ีเงินกูส้ถาบนั
การเงินอ่ืน จาํนวน 7 ราย เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบแลว้มีความสามารถในการชาํระหน้ี 
  มติทีป่ระชุม  อนุมติั 
 

 5.9 เร่ืองสมาชิกขอผ่อนผนัการส่งเงินสหกรณ์ 
 ในเดือนตุลาคม 2559 มีสมาชิกขอผ่อนผนัการส่งเงินสหกรณ์ จาํนวน 17 ราย 
เน่ืองจากเกษียณอายรุาชการ 
 มติที่ประชุม อนุมติัให้สมาชิกบาํนาญองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผ่อนผนัได้
เป็นเวลา 3 เดือน ส่วนสมาชิกบาํนาญ สพฐ. เงินบาํนาญออกแลว้สามารถหกั ณ ท่ีจ่ายได ้
 

 5.10 เร่ืองสมาชิกโอนไปต่างจังหวดั 
 ในเดือนตุลาคม 2559 มีสมาชิกโอนไปต่างจังหวดัเกินระยะเวลาท่ีระเบียบ
กาํหนดไว ้จาํนวน 5 ราย ซ่ึงสมาชิกโอนเงินมาชาํระหน้ีด้วยตนเอง แต่ขาดส่งชาํระหน้ีประจาํเดือน
กนัยายน 2559  
 มติทีป่ระชุม ทาํหนงัสือถึงผูกู้แ้ละผูค้ ํ้าประกนั 
 
 



 

 5.11 เร่ืองสมาชิกผดินัดชําระหนี ้
 ในเดือนตุลาคม 2559 มีสมาชิกผดินดัชาํระหน้ีสหกรณ์ จาํนวน 2 ราย ดงัต่อไปน้ี 
 1.  สมาชิก สังกดัพนักงานราชการวิทยาลยัการอาชีพสุไหงโกลก อาํเภอสุไหง  
โกลก ผดินดัชาํระหน้ีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2559 เน่ืองจากลาออกจากพนกังานราชการ 
เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 สมาชิกมาติดต่อและชาํระดอกเบ้ียบางส่วนเป็นเงิน 1,672.42 วนัท่ี 26 กนัยายน 
2559 ไดโ้อนเงินมาชาํระเงินตน้ 5,616 บาท และดอกเบ้ีย 343.65 บาท ชาํระค่าหุ้น 950 บาท ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2559 มีภาระผกูพนักบัสหกรณ์ ดงัน้ี 
  มีเงินทุนเรือนหุน้ 48,850 บาท  
  หน้ีเงินกูส้ามญัเลขท่ี 1217/2558 คงเหลือ 123,383.65 บาท  
  นางนฤมล เพญ็มาศ (18145) วิทยาลยัการอาชีพสุไหงโกลก นายสุรชยั จนัทร์นุ่น 
(20242) สมาชิกส่งเอง และนายปกรณ์ เจ๊ะมะ (20758) สมาชิกส่งเอง ผูค้ ํ้าประกนั 
  มติทีป่ระชุม ทาํหนงัสือถึงผูกู้แ้ละผูค้ ํ้าประกนั 
 2.  สมาชิก สงักดัพนกังานราชการโรงเรียนบา้นตาํเสา อาํเภอแวง้ ผดินดัชาํระหน้ี
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2559 เน่ืองจากลาออกจากพนกังานราชการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 มีภาระผกูพนักบัสหกรณ์ ดงัน้ี 
  มีเงินทุนเรือนหุน้ 18,000 บาท  
  หน้ีเงินกูส้ามญัเลขท่ี 1475/2558 คงเหลือ 129,100 บาท  
  นางอารีนา มะนอ (16701) นางสาวซยันะ สอนิ (18164) และนางสาวนุชนาถ 
สบัหลี โรงเรียนบา้นตาํเสา ผูค้ ํ้าประกนั 
  มติทีป่ระชุม ทาํหนงัสือถึงผูกู้แ้ละผูค้ ํ้าประกนั 
 

 5.12 เร่ืองสมาชิกขอชําระด้วยตนเอง 
  ดว้ยสมาชิกเทศบาลเมืองนราธิวาส สังกดัจงัหวดั มีความประสงคข์อชาํระหน้ี
ดว้ยตนเอง เน่ืองจากตอ้งโอนไปรับเงินบาํนาญ ณ จงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นตน้
ไป  
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีภาระผกูพนัดงัน้ี 
  มีทุนเรือนหุน้  289,070.00 บาท ค่าหุน้รายเดือน 2,000 บาท 
  มีหน้ีเงินกูส้ามญัคงเหลือ 462,500.00 บาท เงินตน้เดือนละ 2,500 บาท 
  หน้ีในฐานะผูค้ ํ้าประกนั   80,599.81 บาท 
  เงินฝากเดือนละ         100.00 บาท 



 

  ประธานฯ เงินบาํนาญแมว้่าจะยา้ยกลบัไปอาศยัท่ีภูมิลาํเนาเดิมก็สามารถขอรับ
เงินบาํนาญท่ีนราธิวาสได ้
  นายสุทิน ปิยะรัตน์ การขอรับเงินบาํนาญเจา้ตวัจะขอรับจงัหวดัใดก็ได ้สหกรณ์
ไม่สามารถระงบัได ้
  นายกิตติ ศิริไพรวนั ก็ต้องอนุมัติ แต่หากขาดส่งเม่ือใดก็ให้ดําเนินการตาม
ระเบียบ 
  นายนพ เน้ือน้อย ถา้ให้สมาชิกทาํหนังสือให้สหกรณ์หักเงินผ่านบญัชีท่ีรับเงิน
บาํนาญไดห้รือไม่ 
  ผูจ้ดัการ ก็คิดว่าจะให้ดาํเนินการหักผ่านบญัชีธนาคาร แต่การหักเงินผ่านบญัชี
ธนาคารตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของบญัชี 
  มติทีป่ระชุม   อนุมติั 
 

 5.13 เร่ืองพจิารณาการให้เงินกู้ปันผล 
  ตามท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2558 อนุมติัโครงการใหสิ้นเช่ือแก่สมาชิก นั้น 
  เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เห็นควรพิจารณารายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
  1.  สหกรณ์ฯ จะคิดเงินปันผลตามหุ้นให้กบัสมาชิกในอตัราร้อยละ 5 แห่งค่าหุ้น
ของสมาชิกท่ีชาํระแลว้ ยอดสุดทา้ย 7 ตุลาคม 2559 โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา ในรอบ 12  เดือน 
  2.  สหกรณ์ฯ ให้สมาชิกกู้ได้เท่ากับเงินปันผลท่ีได้รับตามข้อ 1 ลบด้วยเบ้ีย
ประกนัสินเช่ือตามอตัราเบ้ียประกนัรายปีท่ีสอบราคาไดต้ามวงเงินสินเช่ือ  
  3.  สมาชิกสามารถกูไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 
  4.  สหกรณ์ฯ คิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5.25 ต่อปี 
  5. สหกรณ์ฯ จะหกัเงินปันผลชาํระคืนภายในกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผล ประจาํปี  
  6.  สมาชิกท่ีคา้งชาํระเงินตน้ หรือดอกเบ้ีย หรือถูกอายดัเงินปันผลไม่มีสิทธ์ิกู ้
เวน้แต่ผูท่ี้ขอผอ่นผนัการชาํระเงินสหกรณ์ เน่ืองดว้ยเกษียณอายรุาชการ (60 ปี) 
  7.  อตัราเงินปันผลท่ีสหกรณ์ฯ คิดใหต้ามขอ้ 1 เป็นอตัราโดยประมาณเท่านั้น   
  มติทีป่ระชุม   อนุมติั 
 

 5.14 เร่ืองพจิารณาสมาชิกเข้าใหม่ไม่ผ่านการอบรม 
  ตามท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2558 อนุมติัโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ 
พฒันาความรู้แก่สมาชิก นั้น 



 

  สหกรณ์ไดจ้ดัอบรมสมาชิกเขา้ใหม่มาแลว้ 2 คร้ัง แต่มีสมาชิกท่ีไม่ไดเ้ขา้รับการ
อบรม จาํนวน 65 ราย 
  มติที่ประชุม ไม่อนุมติัให้เงินกูทุ้กประเภทจนกว่าจะผา่นการอบรม และทาํหนงัสือ
แจง้สมาชิกเขา้รับการอบรม 
 

 5.15 เร่ืองสมาชิกครบกาํหนดชําระเบีย้ประกนัสินเช่ือ 
  มีสมาชิกครบกาํหนดชาํระเบ้ียประกนัสินเช่ือ วนัท่ี 1 ธันวาคม 2559  จาํนวน 147 
ราย (ทุนประกนัและอตัราเบ้ียประกนัติดต่อฝ่ายสินเช่ือ 073-511535 ต่อ 105,106) 
  มติทีป่ระชุม ทาํหนงัสือแจง้สมาชิกทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองอืน่ๆ 
 6.1 นายกิตติ ศิริไพรวนั จากการเปล่ียนแปลงการดาํเนินงานให้สอดรับการปฏิบติังาน
ของระบบจ่ายเงินค่าตอบแทนของขา้ราชการ สหกรณ์ประสบปัญหาหรือไม่ อยา่งไร 
  ผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า ไม่มีปัญหาอะไร สมาชิกก็สามารถรับบริการไดต้ามปกติ แต่ใน
ส่วนของเคร่ืองประเมินความพึงพอใจจากสมาชิกเดือนถดัไปจะประมวลผลแลว้แจง้ใหท้ราบต่อไป 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 6.2 ผูจ้ดัการ หารือเร่ืองการหกัเงินปันผลสมาชิกเพื่อชาํระเบ้ียประกนัสินเช่ือ ซ่ึงโดยมติ
คณะกรรมการดาํเนินการสามารถกระทาํได ้แต่ขอความคิดเห็นจากท่ีประชุม 
  ประธานฯ ให้เป็นมติคณะกรรมการดาํเนินการว่าสหกรณ์จะหักเบ้ียประกนัสินเช่ือ
จากเงินปันผลของสมาชิก ทั้งน้ี ให้รวมถึงสมาชิกท่ีมีสัญญาต่อเน่ือง และสมาชิกท่ีขาดความคุม้ครองจาก
บริษทักรุงไทยแอกซ่าดว้ย  
  มติที่ประชุม คณะกรรมการดาํเนินการมีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้สหกรณ์หักเงินปันผล 
ประจาํปีของสมาชิกท่ีมีสัญญาต่อเน่ืองกรมธรรม์เดิม และสมาชิกท่ีขาดความคุม้ครองสินเช่ือจากบริษทั
กรุงไทยแอกซ่า เพื่อชําระเบ้ียประกันสินเช่ือรายปี  ทั้ งน้ี  ให้ทําหนังสือแจ้งแก่สมาชิกทราบ และ
ประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

เลิกประชุมเวลา 11.55 น. 
 
      ลงช่ือ สมยศ เสาวคนธ์   ประธานกรรมการ 
              (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
      ลงช่ือ สมชาติ นงรัตน์   เลขานุการ 
              (นายสมชาติ นงรัตน์) 


