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สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ชุดที่ 60 

ครั้งที่ 5/2563 
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 

*************************** 
คณะกรรมการดำเนินการ  15  คน 
กรรมการผู้มาประชุม 15  คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ สมยศ เสาวคนธ์ 

2.นายมะนาเซร์ แมแล รองประธานกรรมการ ที่ 1 มะนาเซร์ แมแล 

3.นายซากี สะมะแอ รองประธานกรรมการ ที่ 2 ซากี สะมะแอ 

4.นายนพ เนื้อน้อย กรรมการและเหรัญญิก นพ เนื้อน้อย 

5.นายพัชชระ เจริญศรี กรรมการ พัชชระ เจริญศรี 

6.นายเกตุ เสาร์เพชร กรรมการ เกตุ เสาร์เพชร 

7.นายอภินันท์ เบญจมามาศ กรรมการ อภินันท์ เบญจมามาศ 

8.นายจิรเดช กลิ่นขจร กรรมการ จิรเดช กลิ่นขจร 

9.นายจรัญ เหล็มเจริญ กรรมการ จรัญ เหล็มเจริญ 

10.นายนิยม ปักษีรักษ์ กรรมการ นิยม ปักษีรักษ์ 

11.นายบัณฑิต สาและ กรรมการ บัณฑิต สาและ 

12.นายรอมือลี หะมะ กรรมการ รอมือลี หะมะ 

13.นายบัณฑิต สติรักษ์ กรรมการ บัณฑิต สติรักษ์ 

14.นายอมร นาคปก กรรมการและเลขานุการ อมร นาคปก 

15.นายบัญชา แสนสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ บัญชา แสนสุข 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นางอารีย์ เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ อารีย์ เพ็ชรพรหม 

2.นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เกรียงไกร ศักระพันธุ์ 

3.นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พงษ์เทพ ไหมใจดี 
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ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

4.นายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 

สุธี บุญญะถิติ 

5.นายดนัย เส้งสีแดง รองผู้ อำนวยการสำนั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

ดนัย เส้งสีแดง 

6.นายธานินทร์ คงนวล  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ธานินทร์ คงนวล  

7.นายจรินทร์ พรหมดำ ผู้ตรวจสอบกิจการ จรินทร์ พรหมดำ 

8.นายจิระพงศ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ จิระพงศ์ ชูชื่น 

9.น.ส.รอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ รอฮานิง มะแซสะอิ 

10.นายมะสุกรี ยุนุ๊ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์
จังหวัดนราธิวาส 

มะสุกรี ยุนุ๊ 

11.นางฮุไซนี บอเถาะ นิติกรปฏิบัติการ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ฮุไซนี บอเถาะ 

12.นายวีระศักดิ์ ฐานะภักดี ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย วีระศักดิ์ ฐานะภักดี 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว นายสมยศ เสาวคนธ์ 
ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 1. เนื่องจากนายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ได้รับแต่งตั้ง
เป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการกีฬา ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่ายินดี ขอแสดงความยินดีกับท่าน 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 2.ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม 6 คน ได้แก่ 
  1.)นายสุธี บุญญะถิติ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      มัธยมศึกษา เขต 15 
  2.)นายดนัย เส้งสีแดง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
      การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
  3.)นายธานินทร์ คงนวล  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาสำนักงาน 
      เทศบาลเมืองนราธิวาส 
  4.)นายวีระศักดิ์ ฐานะภักดี ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย 
  5.)นายพงษ์เทพ ไหมใจดี  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  6.)นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 6 คน ได้แก่ 
  1.)นางอารีย์ เพ็ชรพรหม  ผู้จัดการ 
  2.)นายจิระพงศ์ ชูชื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  3.)นายจรินทร์ พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  4.)นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  5.)นายมะสุกรี ยุนุ๊  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ 
      จังหวัดนราธิวาส 
  6.)นางฮุไซนี บอเถาะ  นิติกรปฏิบัติการ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ประธานมอบให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 60 ครั้ง
ที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 60 ครั้งที่ 3 เมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2563 และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 

 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว 
 ในเดือนมีนาคม 2563 มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2563 ดังนี้ 
 1. สมาชิกสังกัดอำเภอระแงะ ผิดนัดชำระหนี้เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีทุนเรือนหุ้น 265,500.00 
บาท มีหนี้เงินกู้สามัญ 1,150,000.00 บาท 
 หมายเหตุ: ได้ทราบว่าสมาชิกได้ลาออกจากราชการแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 
 ได้ทำหนังสือถึงผู้กู้และผู้ค้ำประกันแล้วเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  และได้ทำหนังสือขอความ
อนุเคราะห์จากต้นสังกัดเรื่องการหักเงินบำเหน็จแล้ว 
 มติที่ประชุม ทำหนังสือถึงผู้กู้และผู้ค้ำประกัน 
 
 2. สมาชิกสังกัดอำเภอยี่งอ ผิดนัดชำระหนี้เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีทุนเรือนหุ้น 477,500.00 บาท 
มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 2,194,000.00 บาท 
 เงินที่ค้างชำระเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 6,000.00 บาท 
 หมายเหตุ: ได้ทำหนังสือถึงผู้กู้และผู้ค้ำประกันแล้ว และสมาชิกแจ้งว่าจะนำเงินมาชำระหนี้ส่วนที่
เหลือภายในสิ้นเดือนเมษายน 2563 
 ประธาน เห็นควรรอให้สมาชิกชำระส่วนที่เหลือตามท่ีสมาชิกได้แจ้ง 
 นายมะนาเซร์ แมแล จากข้อมูลข้างต้น สมาชิกค้างชำระของรอบเดือนกุมภาพันธ์ หมายความใน
รอบมีนาคมสามารถหักชำระได้ตามปกติใช่หรือไม่ 
 ผู้จัดการ ในรอบเดือนมีนาคมสามารถหักชำระผ่านบัญชีธนาคารได ้
 มติที่ประชุม ทำหนังสือถึงผู้กู้และผู้ค้ำประกัน 
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วาระที่ 4   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เรื่องการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 การประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2554 มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด 
ในเดือนเมษายน 2563 มีสมาชิกทำเรื่องขอโอนย้ายไปต่างจังหวัด จำนวน 3 ราย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก 
จำนวน 280 ราย เป็นเงิน  49,372,000.00 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3 เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

  ไม่มี 
 
 4.4 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 ประธานในที่ประชุมได้มอบให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
 นายจรินทร์ พรหมดำ การตรวจสอบทางด้านการจัดการภายในสหกรณ์นั้นเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตอนนี้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ยังคงทำงานกันตามปกติในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้ รับคำถามจาก
สมาชิกหลายๆ ท่านเรื่องมาตรการของสหกรณ์ จึงนำเรียนว่าสหกรณ์ควรดำเนินการทุกอย่างโดยยึดจาก
ระเบียบ ไม่จำเป็นที่จะดำเนินตามกระแสสังคม 
 นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ ทางด้านบัญชีนั้น ดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง และ
เอกสารครบถ้วน 
 
 4.5 เรื่องสมาชิกย้ายหน่วย 

ในเดือนเมษายน 2563 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 13 ราย  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.6 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้ทราบและ
เสนอแนะ 

 1.เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ 
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 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ส่งผล
กระทบต่อการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ ทำให้สมาชิกบางท่านไม่อาจส่งค่าหุ้นหรือชำระหนี้ให้แก่
สหกรณ์ได้ตามปกติ ดังนั้น เพื่อการแก้ไขปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท นายทะเบียนสหกรณ์จึงได้
ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ตามรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการต่อไป 
 นายมะสุกรี ยุนุ๊ คำแนะนำจากนายทะเบียนสหกรณ์นั้น สามารถแบ่งออกเป็นได้หลายทาง 1.
การถือหุ้น เสนอแนวทาง 3 แนวทาง ดังนี้ 1.)งดส่งค่าหุ้น 2.)ปรับลดอัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 3.)ให้
มีกาถือเงินค่าหุ้นตัดสัดส่วนของเงินกู้ 2.ส่วนของหนี้สิน 1.)ปรับโครงสร้างหนี้ 2.)การปรับอัตราดอกเบี้ย 3.)
พักชำระหนี้ 4.)ขยายงวดชำระหนี้ และเมื่อสหกรณไ์ด้ดำเนินการตามข้อใดแล้วจะต้องทำเป็นโครงการ เพื่อ
จะกำหนดแนวทางการตั้งค่าหนี้สงสัยจะสูญ 
 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 2.เรื่องข้อปฎิบัติการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และการ
ปฎิบัติให้เป็นไปตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐขอความร่วมมือ
จากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อน หรืองดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน
จำนวนมาก 
 ทั้งนี้ นายทะเบียนจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ
สหกรณ์ในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่สหกรณ์ได้ถือปฏิบัติ 
ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการต่อไป 
 นายมะสุกรี ยุนุ๊ เรื่องของการจัดประชุมใหญ่ในสถานการณ์ปัจจุบันนั้น เนื่องจากจะเป็นการ
รวมตัวคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งคัดจากคำสั่งของรัฐบาล ทั้งนี้ มีวาระที่ไม่สามารถพิจารณาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ คือ พิจารณางบการเงิน และการจัดสรรกำไรสุทธิ ทำให้บางสหกรณ์ที่ยังไม่ได้จัดให้มีการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำภายใน 150 วัน และไม่สามารถจัดได้ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ ใน
กรณนีี้จึงไม่ถือว่ามคีวามผิดของสหกรณ ์
 มติทีป่ระชมุ รบัทราบ 
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 4.7 เรื่องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. 
  ในเดือนเมษายน 2563 ไม่มีรายงานการทำธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ต่อ
สำนักงาน ปปง.  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.8 เรื่องท่ีปรึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
  

  ไม่มี 
 

4.9 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
  ในเดือนเมษายน 2563 ประธานกรรมการอนุมัติให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ จำนวน 
17 ราย จำแนกตามสาเหตุการลาออกได้ ดังนี้ 
  1.ต้องการรับเงินเดือนเต็ม  จำนวน 10 คน 
  2.เกษียณอายุราชการ  จำนวน   2 คน 
  3.เหตุผลทางการเงิน  จำนวน   1 คน 
  4.มีเหตุผลส่วนตัว  จำนวน   1 คน 
  5.นำไปลงทุนทางด้านอื่น  จำนวน   1 คน 
  6.ย้ายต่างจังหวัด   จำนวน    1 คน 
  7.โอนย้ายราชการ  จำนวน    1 คน 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.10 เรื่องประมาณการรับจ่ายเงินสหกรณ์ในวันสิ้นเดือนเมษายน 2563 
  ในว ันที ่ 30  เมษายน  2563 ประมาณ การว ่าจะม ีการร ับ  – จ ่าย เง ิน  จำนวน     
91,912,711.28 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.11 เรื่องสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 
มอบอำนาจให้ผู้จัดการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญในเดือน
เมษายน 2563 มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 107 ราย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.12 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประกันชีวิต
กลุ่ม กับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมธรรม์มีผล
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ถึง 28 เมษายน 2563 
  บัดนี้ ได้ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า มีสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม จำนวน       
6,295 คน ณ วันที่ 1 เมษายน  2563  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.13 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน     
  ในเดือนเมษายน 2563 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บ
เงินค่าหุน้รายเดือนใหม่ตั้งแตเ่ดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.14 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้       
  ในเดือนเมษายน 2563 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บ
เงินงวดชำระหนี้รายเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป 
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
 

4.15  เรื่องสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในเดือนเมษายน 2563  มีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 4 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1.นายณภัทร  สุขพาส (12017)   สังกัดหน่วย อำเภอสุไหงโก-ลก ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4  
มีนาคม 2563 เป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2538 ได้รับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับสหกรณ์ 
มีข้อผูกพันและได้รับเงินสวัสดิการจากสหกรณ์ ฯ  

 
 2.นายมะอูเซ็ง  มูดอ (06786) บำนาญ สพป.นธ. เขต 1 อำเภอเมือง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2525 ได้รับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับ
สหกรณ ์มีข้อผูกพันและ ได้รับเงินสวัสดิการจากสหกรณ์ ฯ  
 

 3.นายณรงค์ ทองขำ (08774) สังกัดหน่วย อำเภอสุไหงปาดี ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 13 
เมษายน 2563 เป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 ได้รับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับ
สหกรณ์ มีข้อผูกพันและได้รับเงินสวัสดิการจากสหกรณ ์ฯ 
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 4.นางนวลอนงค์ ยศกิจ (11773) สังกัด อำเภอแว้ง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 เมษายน  
2563 เป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2538 ได้รับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับสหกรณ์  มีข้อ
ผูกพันและ ได้รับเงินสวัสดิการจากสหกรณ์ ฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.16 เรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก 
  ในเดือนเมษายน 2563  สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 2 ราย 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1.นายณภัทร สุขพาส (12017) สังกัดหน่วย อำเภอสุไหงโก-ลก ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4  
มีนาคม 2563 สหกรณ์ ฯ ได้จ่ายเงินสวัสดิการแล้ว 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 2.นายมะอูเซ็ง มูดอ (06786) บำนาญ สพป.นธ. เขต 1 อ.เมือง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ ฯ ไดจ้่ายเงินสวัสดิการแก่ทายาทแล้ว 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
4.17  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือนมีนาคม 2563 

  ในเดือนมีนาคม 2563 มีสมาชิกยื่นกู้สามัญ จำนวน 153 ราย เป็นเงิน 211,820,000.00
บาท ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 เงินจัดสรร 
 

เงินจัดสรร 
จำนวน 
ผู้ขอกู้ 

จำนวนเงิน 
ขอกู้ 

หนี้ค้าง ซื้อหุ้นเพิ่ม 
ประกัน
สินเชื่อ 

จ่ายจริง 

46,568,500  153 211,820,000.00  161,639,573.09  4,045,040.00  71,143.61  46,064,243.30  
   

 คณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิก 153 ราย เป็นเงิน 

211,820,000.00 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.18  เรื่องสมาชิกกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
 ในเดือนมีนาคม 2563 คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติให้สมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป เพ่ือ

ชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น จำนวน 3 ราย  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.19  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

  ในระหว่างวันที่  5 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2563 มีสมาชิกกู้เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จำนวน 6 ราย  เป็นเงินจำนวน 260,000.00บาท 
 ในระหว่างวันที่  5 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2563 มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพ่ือการ
อเนกประสงค์ จำนวน 7 ราย  เป็นเงินจำนวน 5,028,700.00บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.20 เรื่องรายการจ่ายเงินงบประมาณในรอบ 3 เดือน 
  รายการจ่ายเงินงบประมาณของสหกรณ์ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

ที ่ หมวดรายจ่าย 
ปี 2563 งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ จ่าย คงเหลือ  

1 รวมงบบคุลากร 54,159,810.00 1,487,320.00 52,672,490.00   

2 รวมงบดำเนินงาน 20,363,020.00 5,134,641.50 15,228,378.50   

3 รวมงบลงทุน 169,600.00 41,300.00 128,300.00   

 รวมทั้งสิ้น 74,692,430.00 6,663,261.50 68,029,168.50   

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.21 เรื่องฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสหกรณ์ไตรมาสที่ 1 
  ผู้จัดการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพ่ือที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้ 

ฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ไตรมาสที่ 1 ( 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 ) 

รายการ 1 ม.ค. 2563 (บาท) 31 มี.ค. 2563 (บาท) + เพ่ิม / - ลด (บาท) ร้อยละ 

สินทรัพย์ 5,931,645,566.63 5,919,989,115.76 - 11,656,450.87 - 0.20 
หนี้สิน 2,724,504,779.64 2,797,273,258.61 72,768,478.97 + 2.67 
ทุน 2,978,502,864.08 3,059,170,346.99 80,667,482.91 + 2.71 

 
ผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

ไตรมาสที่ 1 เปรียบเทียบปี 2562 กับท่ี 2563 
รายการ 31 มี.ค. 2562 (บาท) 31 มี.ค. 2563 (บาท) + เพ่ิม / - ลด (บาท) ร้อยละ 

รายได้ 88,568,164.59 83,651,193.55 - 4,916,971.04 - 5.55 
รายจ่าย 37,500,601.63 20,105,683.39 - 17,394,918.24 - 46.39 
กำไร 51,067,562.96 63,545,510.16 12,477,947.20 + 24.43 

 

หมายเหตุ  ในส่วนของทุนไม่ได้นำกำไรเข้าไปรวม 
  นายนพ เนื้อน้อย ขอสอบถามเรื่องการลดลงของสินทรัพยว์่าเป็นผลมาจากอะไรบ้าง 
  ผู้จดัการ ในส่วนนี้ต้องพิจารณาควบคู่กับงบทดลอง 
    1.)ผลจากเงินฝากธนาคารลดลง ประมาณ 15,000,000 บาท 
    2.)ลูกหนี้เงินกู้ในไตรมาสแรกน้อยลง 
    3.)เงนิสดลดลง เนื่องจากสหกรณ์ได้นำเงินสดไปชำระหนี้ 
    4.)เงินฝากจากสมาชิกลดลง 
  นายนพ เนื้อน้อย เพราะการขยายตัวของสินเชื่ออยู่ในอัตราน้อยลงด้วยใช่หรือไม ่
  นายพงษ์เทพ ไหมใจดี หากพิจารณาจากงบแสดงฐานะทางการเงิน แบ่งออกได้ 3 ส่วน คือ 
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เป็นปีแรกทีส่หกรณ์มีสินทรัพย์ลดลง ทั้งนี้ รายได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่าย
ลดลงในอัตราที่มากกว่า ทำให้ผลกำไรของสหกรณ์สูงขึ้น แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากเดิมสหกรณ์
จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้แก่สมาชิกในไตรมาสแรก แต่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2562 ทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ยังไม่ปรากฎ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 



 16 

 4.22 เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไปนี้ 
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ในวันพุธ ที่ 20 
พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
วาระท่ี 5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 

5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์ 
 ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 สหกรณ์ มีสินทรัพย์  5 ,919,989,115.76 บาท หนี้ สิน 
2,797,273,258.61 บาท ทุน 3,059,170,346.99 บาท รายได้ 83,651,193.55 บาท ค่าใช้จ่าย 
20,105,683.39 บาท 
 มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานกิจการสหกรณ์ประจำเดอืนเมษายน 2563 ตามท่ีเสนอ 
 

5.2   เรื่องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
 รายการรับ – จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มีนาคม 2563 
เป็นเงิน 73,272,113.22 บาท 
  มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 2-
31 มีนาคม 2563 
 
  5.3  เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  
 ในเดือนเมษายน 2563 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 34 ราย 
 มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 34 ราย ทั้งนี้  ให้
เปลี่ยนแปลงเงินคา่หุ้นรายเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป  
 
 5.4 เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ 
 ในเดือนเมษายน 2563 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 3 ราย 
 มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้สมาชิกลดการส่งเงิน งวดชำระหนี้  จำนวน 3 ราย ทั้ งนี้  ให้
เปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้รายเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
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5.5 เรื่องการรับสมาชิกสามัญเข้าใหม่ 
   ในเดือนเมษายน 2563 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 23 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
   มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 23 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่า
หุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป 
 
 5.6 เรื่องการรับสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อื่น 
   ในเดือนเมษายน 2563 มีผู้โอนเข้ามาเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 3 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์  
   มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้น
รายเดอืนตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป 

 
 5.7 เรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
   ในเดือนเมษายน 2563 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน 1 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ดังรายละเอียด
แนบท้ายนี้ 
   มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้น
รายเดอืนตั้งแต่เดอืนเมษายน 2563 เป็นต้นไป 

 
 5.8 เรื่องสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 

 ในเดือนเมษายน 2563 มีสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน  1 ราย  
 1.สมาชิกสังกัดบำนาญกรมบัญชีกลาง สพม.15 สังกัดจังหวัด มีความประสงค์ของดส่งเงินค่า
หุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป 

มีเงินทุนเรือนหุ้น 4,457,010.00 บาท ส่งมาแล้ว 349 งวด และไม่มีหนี้สหกรณ์ 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

 5.9  เรื่องพิจารณาจ่ายเงินของสมาชิกถึงแก่กรรม 
  ในเดือนเมษายน 2563 มีผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมขอรับเงินที่สมาชิกมีอยู่
ในสหกรณ์ จำนวน 1 ราย  
  มติที่ประชุม อนุมัต ิ
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 5.10  เรื่องสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ 
   ในเดือนมีนาคม 2563 มีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้ 
   1.สมาชิกสังกัดเทศบาลตำบลต้นไทร อำเภอบาเจาะ ผิดนัดชำระหนี้เดือนมีนาคม 2563 มี
ทุนเรือนหุ้น 569,550.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญ 1,549,709.41 บาท 
   มีหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 21,000.00 บาท  
   เงินที่ต้องชำระให้แก่สหกรณ์รายเดือน 33,646.70 บาท (เงินค่าหุ้นรายเดือน 2,000 บาท 
เงินกู้สามัญ เดือนละ 25,648.90 บาท เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา เดือนละ 1,227.80 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉิน เดือนละ 3,890.00 บาท เงินฝากออมทรัพย์ 700.00 บาท และค่าสมาคมฌาปนกิจ 180.00 บาท) 
   ผู้จัดการ สมาชิกท่านนี้ลาออกจากราชการ และจากการทวงถามของสินเชื่อ สมาชิกแจ้งว่า
ป่วยและมกัจะชำระหนี้ล่าช้า ต้องทวงถามทุกเดือน 
   นายพงษ์เทพ ไหมใจดี เห็นควรทำหนังสือเชิญสมาชิกมาทำเรื่องยินยอมหักเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร เพื่อทีจ่ะหักบางส่วนได้บ้าง 
   นายมะสุกรี ยุนุ๊ ปกตหิักสมาชิกได้หรือไม่ หรือมีการชำระบางส่วนหรือไม ่
   ผู้จัดการ ปกติทางสหกรณ์ส่งยอดชำระเต็มไปทางตน้สังกัด 
   นายมะสุกรี ยุนุ๊ เสนอให้เชิญทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันมารับทราย และแจ้งถึงมาตรการในการ
ชำระหนี้ในครั้งต่อไป 
   ประธาน เนื่องจากตอนนี้สมาชิกท่านนี้ยังผิดนัดในเดือนแรก ต้องรอให้ผิดครั้งครบ 3 ครั้ง 
จึงจะดำเนินการตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ได้ ทั้งนี้ ฝากกรรมการหน่วยติดตามสมาชิกท่านนี้ 
   นางฮุไซนี บอเถาะ รบกวนติดตามอย่างเคร่งครัด 
   ประธาน เห็นควรให้แจ้งให้สมาชิกมาทำหนังสือยินยอมให้หักชำระหนี้ผ่านบัญชีธนาคาร 
เพ่ือให้สามารถหกัชำระหนี้บางส่วนได้ตามที่ที่ปรึกษาเสนอมา 
   มติที่ประชุม เห็นควรแจ้งใหส้มาชิกมาทำหนังสือยินยอมให้หักชำระหนี้ผ่านบัญชีธนาคาร 
 
   2. สมาชิกสังกัดอำเภอระแงะ ผิดนัดชำระหนี้ งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเดือน
มีนาคม 2563 มีทุนเรอืนหุ้น 265,500.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามญั 1,150,000.00 บาท 
   มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 282,918.54 บาท  
   เงินที่ต้องชำระให้แก่สหกรณ์ 37,971.93 บาท (เงินค่าหุ้นรายเดือน 3,000 บาท เงินกู้
สามัญ 22,371.93 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 11,680 บาท เงินฝากออมทรัพย์ 600 บาท และค่าฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 320 บาท) โดยคำนวณดอกเบี้ยถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
   หมายเหตุ: ได้ทราบว่าสมาชิกได้ลาออกจากราชการแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 
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   ได้ทำหนังสือถึงผู้กู้และผู้ค้ำประกันครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
10 เมษายน 2563 และได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากต้นสังกัดเรื่องการหักเงินบำเหน็จเพ่ือชำระหนี้
สหกรณ์ฯ เมือ่วันที่ 17 เมษายน 2563 แล้ว 
   นายมะสุกรี ยุนุ๊ ผู้กู้ได้ติดต่อกลับมาหาสหกรณ์บ้างหรือไม่ ถ้าผู้กู้ไม่ได้มาติดต่อ จะเข้าสู่
กระบวนการเชิญผู้ค้ำประกันมารับทราบ และติดตามไปยังผู้กู้ เพราะหากผู้กู้ไม่มาชำระหนี้ ผู้ค้ำประกัน
จะต้องรับภาระหนี้ส่วนนี้ และขอสอบถามเรื่องการให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินของสหกรณ์ว่ายอดสูงสุดเท่าไร 
และผ่อนชำระสูงสุดกี่งวด 
  ผู้จัดการ ไม่เกิน 300,000.00 บาท และผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวด 
  นายมะสุกรี ยุนุ๊  ค่อนข้างสูง เงินกู้เพ่ือฉุกเฉินควรที่จะไม่เกิน 12 งวด (1 ปี) มีผู้ค้ำประกัน
เพียง 1 ท่าน สหกรณ์จะต้องรับความเสี่ยงค่อนข้างสูง 
  มติที่ประชุม ทำหนังสือถึงผู้กู้และผู้ค้ำประกัน และทำหนังสือเชิญผู้ค้ำประกันมารับทราบ 
 

5.11  เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนเมษายน 2563 

ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนเมษายน 2563 ดังนี ้

 สมาชิกยอดยกมา        7,378  คน 
สมาชิกเข้าใหม่ (เข้าใหม่-โอนมา)  26  คน 
สมาชิกเข้าใหม่ (สมาชิกสมทบ) 1  คน 
สมาชิกลาออก   17  คน 

 สมาชิกถึงแก่กรรม   4  คน 

     7,384  คน 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

5.12 เรื่องสมาชิกขออนุญาตชำระหนี้ส่วนที่ขาดด้วยตนเอง 
 ด้วยสมาชิกสังกัดจังหวัด ได้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยได้รับเงิน
บำนาญเดือนละ 25,000.00 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้กับทางสหกรณ์ฯ และได้นำเงินมาชำระหนี้
ในส่วนที่เหลือให้แก่สหกรณ์ฯ ด้วยตนเองทุกวันสิ้นเดือนนั้น 
 ทั้งนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้สามารถนำเงินมาชำระหนี้ส่วนที่ขาดด้วยตนเองทุก
วันสิ้นเดือน 
 คณะกรรมการอำนวยการครั้งที ่3/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 มีมติอนุมัต ิ
 มติที่ประชุม อนุมัต ิ
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5.13 เรื่องพิจารณาจัดจ้างบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
   เนื่องจากเจ้าหน้าที่ลาออก 1 คน ทำให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีอัตราว่างลง 1 อัตรา ดังนั้น 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องคัดเลือกและจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 
อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จึงมีความ
จำเป็นต้องคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้ 
   1. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา  
    1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังต่อไปนี้ 
     (1)มีสัญชาติไทย 
     (2)เป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดนราธิวาส อย่างน้อย 1 ปี หรือเคยศึกษาในจังหวัด
นราธิวาส ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
     (3)มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ ์
     (4)เป็นผู้ เลื่ อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ ใจ 
     (5)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบทั้ง
ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษ
สุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติด 
     (6)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
     (7)ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
     (8)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ สหกรณ์
อ่ืน องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาล หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
     (9)ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุ
โทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
     (10)ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทำผิดวินัย ซึ่งจะได้รับโทษไล่
ออกหรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัยการสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
     (11) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
     (12) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการตามมาตรา 22(4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
   1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
     (1) ผู้มีพ้ืนความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเทียบเท่า
ได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่ง ทาง บัญชี, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, 
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คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และต้องลงทะเบียนเรียนวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     (2) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  Microsoft office, 
โปรแกรมสำเร็จรูป 
   1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     (1)งานด้านธุรการ 
     (2)งานประชาสัมพันธ์ 
     (3)ดูแลเว็บไซตส์หกรณ ์
     (4)งานด้านสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ 
     (5)งานด้านทำประกันชีวิต 
      (6)ปฏิบัติงานอืน่ ๆ  ตามท่ีหัวหน้าฝ่ายธุรการหรือผู้จัดการมอบหมาย 
  1.4  อัตราค่าจ้างต่อเดือน 
     (1) เงินเดือน 12,000 บาท 
 2. การรับสมัครคัดเลือก 
  2.1 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
   2.1.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (80 คะแนน) 
    โดยพิจารณาจากการจัดทำเอกสารนำเสนอตัวเอง (Resume) (20 คะแนน) 
    โดยวิธีการสอบข้อเขียน (60 คะแนน) 
    - กฎหมายที่เกีย่วข้องกับสหกรณ์ 
    - กฎหมาย ปปง. 
    - ความรู้ทั่วไปสำหรับสหกรณ์ 
    - ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
   2.1.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (20 คะแนน) 
    การสัมภาษณ์ โดยการพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน
ของผู้เข้าสอบ เป็นต้น 
  2.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด เลขท่ี 50 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 7-8 พฤษภาคม 
2563 ในเวลาทำการ หรือสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 073-511-535 ต่อ 108 ,109 

2.3 ค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก 
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    ผู้สมัครคัดเลือกต้องชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 200 บาท (ค่าธรรมเนียมนี้สหกรณ์ฯ จะ
ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
  2.4  หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 
    (1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริง และฉบับสำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 
1 ฉบับ (ฉบับจริงจะคืนเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว) 
    (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
    (3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
    (4) หนังสือรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำงาน 
    (5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
    (6) เอกสารแนะนำตัวเอง (Resume) 
    (7) สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
  3.  กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
  4. ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
 
    ประเด็นที่เสนอ 
 
  เห็นควรให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้น 5 คณะ จากคณะกรรมการ
ดำเนินการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการคน
หนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง 
 คณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

1. กรรมการรับสมัคร 
     1.) นางทุมมา แก่นบุญ 
     2.) นางณิชาดา ทิพย์เทพ 
  2. คณะกรรมการออกข้อสอบ 
     1.) นายจรัญ  เหล็มเจริญ ประธานกรรมการ 
     2.) นายซากี สะมะแอ  กรรมการ 
     3.) นายบัณฑติ สาและ กรรมการ 
     4.) นายบัณฑิต สติรักษ์ กรรมการ 
     5.) นางสาวนูรฟิรดา ดือเระ กรรมการ 
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     6.) นางสาวปราณปรียา หรีรักษ์ เลขานุการ 
  3. กรรมการตรวจข้อสอบ 
     1.) นายบัญชา แสนสุข กรรมการ 
     2.) นายเกตุ เสาร์เพชร  กรรมการ 
  4. กรรมการควบคุมการสอบ 
     1.) นายรอมือลี หะมะ กรรมการ 
     2.) นายนพ เนื้อน้อย กรรมการ 
  5. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารแนะนำตัวเอง (Resume) 
     1.) นายอภินันท์ เบญจมามาศ ประธานกรรมการ 
     2.) นายพัชชระ เจริญศรี  กรรมการ 
     3.) นายจิรเดช กลิ่นขจร กรรมการ 
     4.) นายนิยม ปักษีรักษ์ เลขานุการ 
  6. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
     1.) นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ 
     2.) นายมะนาเซร์ แมแล กรรมการ 
     5.) นายอมร นาคปก เลขานุการ 
  มติที่ประชุม เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 
 
 5.14 เรื่องมาตรการช่วยเหลือสมาชิกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโชคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 
 สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในขณะนี้ และ
ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ ์ดังนี้ 
 1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท จากร้อยละ 6.25 เหลือ 6.00 เป็นเวลา 3 
เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 
 2. ให้สมาชิกท่ีมีความประสงค์ของดส่งเงินงวดชำระหนี้ (เฉพาะต้นเงิน) ยื่นคำร้องของดส่ง
เงินงวดชำระหนี้เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 โดยยื่นคำร้องพร้อม
แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
 3. ปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับสมาชิกที่มีปัญหาหักเงิน ณ ที่จ่าย เกินกว่า 70% ของเงินได้
รายเดือน 
 คณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบตาม
เสนอ 
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 ประธาน สอบถามยังสหกรณ์จังหวัด หากสหกรณ์ทำโครงการนี้ก่อน และนำเสนอที่
ประชุมเพ่ืออนุมัติในคราวถัดไปได้หรือไม่ 
 นายมะสุกรี ยุนุ๊  เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่ใหญ่มาก จึงสามารถอาศัยอำนาจของ
คณะกรรมการดำเนินการได้ เพียงแต่นำเสนอที่ประชุมใหญ่ทราบในคราวถัดไป 
 นายนพ เนื้อน้อย เนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยนั้นจะส่งผลต่อรายได้ของสหกรณ ์
 ประธาน แต่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือสมาชิก ที่ประชุมใหญ่สามัญคงจะทราบ และน่าจะ
สามารถให้เงินปันผลเท่าเดิมได้ อาจจะกระทบเพียงอัตราเงินเฉลี่ยคนื 
 นายนพ เนื้อน้อย ทั้งนี้ จะให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าประสงค์ อาจจะต้องมีการงด
ทำบางโครงการไป 
 ประธาน ในหลาย ๆ โครงการที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก น่าจะต้องงดไปก่อน
ตามคำสั่งของรัฐบาล รวมถึงจำนวนครั้งของการประชุมผู้แทนสมาชิกของแต่ละหน่วยที่จะต้องลดจาก 6 
ครั้งต่อปี เป็นประมาณ 4 ครั้งต่อปี 
 นายนพ เนื้อนอ้ย เห็นด้วยกบัข้อเสนอที่ประธานเสนอมา 
 นายมะสุกรี ยุนุ๊ ในแบบคำขอพักชำระหนี้ของสหกรณ์นั้น ไม่ได้ระบุว่าจะมีการขยายงวด
ชำระหนี้จาก 240 งวด เป็น 243 งวด 
 ประธาน เรื่องจากสหกรณ์ไม่ได้ให้สมาชิกขยายงวดชำระหนี้ เป็นเพียงการพักชำระหนี้
ในช่วง 3 เดือน และเงินต้นที่เหลือจะตอ้งชำระในงวดสุดท้าย 
 นางฮุไซนี บอเถาะ เพ่ือไมใ่หเ้กดิปัญหาทางด้านการฟ้องร้องของผู้ค้ำประกัน ควรมีส่วนให้
ผู้ค้ำประกันยินยอม 
 ประธาน มาตรการสุดท้าย การปรับโครงสร้างหนี้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
วา่ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563 
 นางฮุไซนี บอเถาะ เนื่องจากระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกระบุงวดการชำระหนี้
สูงสุด 240 งวด หากมีการขยายเงินงวดชำระหนี้จะต้องแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกให้
สอดคล้องกัน 
 ประธาน หากยึดตามจำนวนงวดเดิมในระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะไม่
ส่งผลต่อการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกมาก การขยายจำนวนงวดขำระหนี้เป็น 300 งวดนั้น เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563 เท่านั้น และสมาชิกท่ีเข้าโครงการนี้
จะสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่มีผลต่อการขอกูก้ับสหกรณ์ในครั้งอ่ืน 
 นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ตามที่ท่านประธานได้แจ้ง ทางสหกรณ์เองมีความประสงค์ที่จะ
ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสมาชิก
บางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ ว่าด้วยให้เงินกู้แก่สมาชิกเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการหักเงินได้รายเดือนของข้าราชการในสังกัด ไม่ใช้การกู้ เงินใหม่ 
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(Refinance) แต่อย่างใด แต่ย่อมขัดกับคำแนะนำของนายทะเบียนที่พยายามให้สหกรณ์ลดจำนวนงวด
ชำระหนี้ลง 
 นางฮุไซนี บอเถาะ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนการปรับโครงสร้างหนี้ให้ยึดตาม
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิก เดิมที่สหกรณ์ถือใช้อยู่ แต่เนื่องจากทางคณะกรรมการได้มีความ
คิดเห็นว่าการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้จำนวนงวดเดิมจะไม่ส่งผลต่อการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกมาก
นั้น ทั้งนี้ เบื้องต้นให้สหกรณ์ดำเนินการตามสมควร ดิฉันจะนำเรียนเพ่ือหารือกับทางกรมส่งเสริมกับ
สหกรณ์ในภายหลัง 
 นายบัณฑิต สติรักษ์ ในระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้นั้น จะนำแค่หนี้ที่สมาชิกมี
กับสหกรณใ์ช่หรือไม ่
 นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ตามข้อ 6. ที่ได้แสดงเจตนาถึงหนี้ที่สมาชิกมีกับสหกรณ์เท่านั้น 
และข้อ 11. นั้น เพ่ือให้สมาชิกสามารถเลือกรูปแบบของการชำระหนี้ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แนะนำ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินของ
สมาชิกในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ COVID-19 ตามเสนอ อนุมัติโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤติเชื้อโควิด-19 ตามเสนอ และถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการปรับ
โครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563 ตามเสนอ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 
เป็นต้นไป 
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(ร่าง) 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ COVID-19 

 

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ชุดที่ 60     
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563 ได้มีมติกำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 
  1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท จากร้อยละ 6.25 ต่อปี เหลือ 6.00 ต่อปี 
เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 
  2. ให้สิทธิ์สมาชิกขอพักชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไปหรือเงินกู้พิเศษ (เฉพาะต้นเงิน) 
เป็นเวลา 3 เดือน ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ทั้งนี้ สมาชิกท่ีมีความประสงค์จะขอ
พักชำระหนี้ต้องยื่นคำขอพักชำระหนี้ต่อคณะกรรมการดำเนินการ โดยสามารถขอรับแบบคำร้องได้ตาม
ช่องทางบริการ ดังต่อไปนี้ 

1.) เว็บไซต์สหกรณ์ www.krunaracoop.com 

2.) Line สหกรณ์ ID: krunaracoop 

3.) ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

4.) กรรมการประจำหน่วย 

  เอกสารประกอบคำร้อง ดังนี้ 
1.) แบบคำขอพักชำระต้นเงินกู้ ประเภทเงินกู้สามัญทัว่ไป/เงินกู้พิเศษ 

2.) บันทึกแนบท้ายสัญญาเงินกู้สามัญทั่วไป/เงนิกู้พิเศษ 

3.) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ค้ำประกัน (เฉพาะเงินกู้สามัญท่ัวไป) 

   4.) สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา) 
   5.) สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (เฉพาะเงินกู้สามัญทั่วไป) จำนวน 1 ฉบับ 
(พร้อมรับรองสำเนา) 

 ยื่นคำขอภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จะมีผลพักเงินงวดเดือนมิถุนายน 2563 
 ยื่นคำขอภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563   จะมีผลพักเงินงวดเดือนกรกฎาคม 2563 
 ยื่นคำขอภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  จะมีผลพักเงินงวดเดือนสิงหาคม 2563 

ส่งเอกสารประกอบคำร้องได้ที่……………./ 

http://www.krunaracoop.com/
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-2- 
 

ส่งเอกสารประกอบคำร้องได้ที ่ 
1.) สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด หรือ 

2.) กรรมการประจำหน่วย หรือ 

  3.)  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 50 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทร 073-
511-535 โดยสหกรณ์จะถือวันที่เอกสารถึงสหกรณเ์ป็นสำคัญ 
  3. โครงการปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับสมาชิกที่มีลักษณะดังนี้ 

 1.) เป็นลูกหนี้ที่มีภาระหนี้กับสหกรณ์ เป็นจำนวนมากจนไม่สามารถชำระหนี้ได้
ตามปกติ 

 2.) ต้องปรากฏว่า มีเงินได้รายเดือนหลังหั กรายจ่ายอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนดและเงินท่ีต้องส่งต่อสหกรณ์ ณ ที่จ่ายแล้วคงเหลือไม่ถึงร้อยละ30 ของเงินได้รายเดือน 

 3.) เป็นผู้ค้ำประกันที่ต้องรับภาระการชำระหนี้แทนผู้กู้ 
 4.) ลูกหนี้ที่อนุมัติให้ดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่ยื่นฟ้องต่อศาล 

 ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้
ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2563 
 
 
     (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
       ประธานกรรมการ 
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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โครงการ  ชว่ยเหลือสมาชกิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากวกิฤติเชื้อโควดิ-19 
งาน  บริหารงานทัว่ไป           

ฝ่ายทีร่บัผิดชอบ สินเชือ่ 
ลกัษณะโครงการ โครงการใหม่ 

งบประมาณ  งบด าเนินงาน      

สนองกลยุทธท์ี ่1 เสริมสรา้งศรทัธา ความเชือ่มัน่ และยึดมัน่ตอ่หลกัการ  

  สหกรณ ์
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
 

 จากปัญหาวิกฤติการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) ในทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทย จนเป็นเหตุใหร้ฐับาลตอ้งประกาศภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหป้ระชาชนหยุดการท ากิจกรรมในที่
ชมุชนเพื่อลดการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัดงักล่าว ดว้ยการปิดหา้งรา้น สถานบนัเทิง ที่สาธารณะต่าง ๆ 
ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างรุนแรง เป็นผลใหส้มาชิกสหกรณ์ไดร้บัผลกระทบจาก
การขาดรายไดข้องสมาชิกในครอบครวั เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นใหแ้ก่สมาชิกจากวิกฤติการณ์
ดงักล่าว คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 60 จึงก าหนดให้มีโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ไดร้บัผลกระทบ
จากวิกฤติเชือ้โควิด-19 
 

2. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพื่อลดภาระค่าใชจ้่ายของสมาชิกที่ไดร้บัความเดือดรอ้นทางดา้นเศรษฐกิจจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 
 2.2  เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ ์
 2.3 เพื่อเป็นขอ้ยกเวน้การตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู เฉพาะส่วนของการพกัช าระตน้เงินตาม
โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติเชือ้โควิด-19 
 

3.  ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 

 4.1 งดการสง่ตน้เงินกูส้ามญัทั่วไป/เงินกูพ้ิเศษ เป็นเวลา 3 เดือน 
 4.2 ลดอตัราดอกเบีย้เงินกูทุ้กประเภท จากรอ้ยละ 6.25 เป็น รอ้ยละ 6.00 เป็นเวลา 3 เดือน 
ตัง้แต่เดือนมิถนุายน - สิงหาคม 2563 
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 4.3 ปรบัโครงสรา้งหนีใ้หแ้ก่สมาชิก 
 

ปฏิทนิการปฏิบตัิงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 

ประชาสมัพนัธ ์
สมาชิกยื่นหนงัสืองดการสง่ตน้เงิน 
น าเสนอที่ประชมุคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณา 

เม.ย. - พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
พ.ค - ก.ค. 

ฝ่ายส านกังาน 
ฝ่ายสินเชื่อ 
คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 
4. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 ลดความเดือดรอ้นของสมาชิกไดร้บัสมาชิกที่ไดร้บัความเดือดรอ้นทางดา้นเศรษฐกิจจาก
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 
 7.2  ลดผลกระทบอนัอาจจะเกิดขึน้จากความจ าเป็นที่ตอ้งยกเวน้ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของกรม
สง่เสรมิสหกรณ ์กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ขอ้บงัคบั และระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ของสหกรณ ์
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 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 79(8) และ ข้อ 107(11) 
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้กำหนด
ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการปรับ
โครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563” 
 ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต ่............................. เป็นต้นไป 
 ข้อ  3. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 
  “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “ลูกหนี้” หมายความว่า สมาชิกท่ีมีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ หรือผู้ที่เข้ารับใช้หนี้แทนในฐานะผู้
ค้ำประกัน 

  “การปรับโครงสร้างหนี้” หมายความว่า การดำเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
สาระสำคัญหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม โดยทำสัญญาฉบับใหม่ เพ่ือให้ลูกหนี้สามารถส่งชำระหนี้ต่อไปได้ ตาม
ความสามารถในการส่งชำระไม่ว่าจะโดยวิธีการกู้เงินหรือขยายงวดเงินชำระหนี้ 
  “เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือน หรือเงินค่าจ้างประจำ หรือเงินบำนาญ หรือ
เงินเดือนรวมกับเงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือการสู้รบ เงินประจำตำแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทนตำแหน่ง 
เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพ้ืนที่พิเศษ และเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ไม่รวมเงินเพ่ิม
รายได้อ่ืน ๆ หรือเงินบำนาญรวมกับเงินที่จ่ายควบกับเงินบำนาญ 

   “รายจ่ายที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด” หมายความว่า รายจ่ายอ่ืน ๆ ที่ต้องหักชำระ

ก่อนชำระหนี้สหกรณ์ ได้แก่ ภาษีอากร การหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เงิน

(รา่ง)ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จ ากดั วา่ดว้ย 
การปรบัโครงสรา้งหน้ีของสมาชกิสหกรณ ์พ.ศ.2563 
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สงเคราะห์รายศพ ชพค./ชพส. รายเดือน เงินกู้โครงการกองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษา บำเหน็จค้ำประกัน และ

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
   “ภาระหนัก”  หมายความว่า ภาระหนี้สินที่มีเป็นจำนวนมากจนสมาชิกไม่สามารถชำระหนี้
ได้ตามปกต ิ
 ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างหนี้ มีดังนี้ 

(1) เพ่ือผ่อนคลายภาระหนักในการชำระหนี้ของลูกหนี้ 
(2) เพ่ือช่วยพัฒนาหรือปรับปรุงหรือฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพของลูกหนี้ 
(3) เพ่ือช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ และเป็นการพัฒนาคุณภาพหนี้

ของสหกรณ์ 
 ข้อ 5. สมาชิกที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้ ต้องมีลักษณะดังนี้ 

(1) เป็นลูกหนี้ที่มีภาระหนี้กับสหกรณ์เป็นจำนวนมากจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ 
(2) ต้องปรากฏว่า มีเงินได้รายเดือนหลังหักรายจ่ายอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการ

กำหนดและเงินที่ต้องส่งต่อสหกรณ์ ณ ที่จ่ายแล้วคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 ของเงินได้
รายเดือน 

(3) เป็นผู้ค้ำประกันที่ต้องรับภาระการชำระหนี้แทนผู้กู้ 
(4) ลูกหนี้ที่อนุมัตใิห้ดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่ยื่นฟ้องต่อศาล  

 ข้อ 6. ลักษณะหนี้ที่สมาชิกขอปรับโครงสร้างหนี้ ต้องเป็นหนี้ที่มีอยู่กับสหกรณ์เท่านั้น 
 ข้อ 7. สมาชิกผู้ประสงค์จะขอปรับโครงสร้างหนี้ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้ 
 ข้อ 8. วงเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้
เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก ทั้งนี้ เมื่อรวมหนี้จากสัญญาต่าง ๆ แล้วต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
 ข้อ 9. หากสมาชิกผู้ขอเข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้มีดอกเบี้ยค้างชำระต่อสหกรณ์ มีความ
ประสงค์ให้นำดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งจำนวนมาปรับรวมกับต้นเงินคงเหลือก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อปรับ
รวมกันแล้วต้องไม่เกินวงเงินตามข้อ 8 
 ข้อ 10. สมาชิกท่ีได้รับการพิจารณาให้ปรับโครงสร้างหนี้ จะต้องทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับหนี้ 
ส่วนการค้ำประกันและการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ ์
 ข้อ 11. การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
กำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินงวดชำระหนี้เป็นจำนวนไม่เกิน 300 งวด (สามร้อยงวด) และภายในอายุไม่เกิน 90 
ปี ซึ่งผู้กู้สามารถเลือกแบบการส่งชำระอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
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(1) ส่งชำระแบบคงต้น โดยชำระต้นเงินเท่ากันทุกงวด พร้อมดอกเบี้ย ยกเว้นงวดสุดท้าย 
(2) ส่งชำระแบบคงยอด โดยชำระต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ยกเว้นงวดสุดท้าย 

  การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธี
หักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ยเงินกู้ เงินค่าหุ้นรายเดือน 
เงินฝากรายเดือน และรายจ่ายอ่ืนตามที่คณะกรรมการกำหนดของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของ
เงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น 
  ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันจ่ายเงินเดือนของเดือนนั้นๆ 
 ข้อ 12. หากพบว่ามีสมาชิกรายใดที่ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ ให้ฝ่ายจัดการรายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเดือนที่ผู้เข้าร่วมโครงการผิดสัญญาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา
ดำเนินการกับสมาชิกรายนั้น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
 ข้อ 13. สมาชิกท่ีใช้สิทธิปรับโครงสร้างหนี้ตามระเบียบนี้ มิให้รับสิทธิในการกู้เงินประเภทอ่ืนจนกว่า
ชำระหนี้หมด หรือมีมติคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป หากคณะกรรมการดำเนินการมีมติให้กู้เงินได้
จะต้องนำเงินจากสัญญาที่ขอกู้ได้ใหม่ไปชำระหนี้ที่เหลือจากการปรับโครงสร้างหนี้ให้หมด 
  การกู้เงินตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ ์ 
 ข้อ 14. การกำหนดวิธีการที่นอกเหนือจากระเบียบนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
 ข้อ 15. ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้ระเบียบนี้ 
 ข้อ 16. สมาชิกคนหนึ่งสามารถใช้สิทธิการปรับโครงสร้างหนี้ได้เพียงครั้งเดียว การปรับโครงสร้างหนี้
ไม่ได้ระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องการดำเนินคดี การเรียกร้องให้ชำระหนี้ตามกฎหมายและสิทธิอ่ืนอันพึงมีต่อลูกหนี้
ของสหกรณ ์
 ข้อ 17. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
 
  ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(นายสมยศ เสาวคนธ์) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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 5.15 เรื่องสมาชิกปลอมแปลงเอกสารประกอบคำขอกู้ 
   ด้วยสหกรณ์ได้มีการตรวจสอบพบ สมาชิกปลอมแปลงทะเบียนจ่ายตรงประกอบคำขอกู้ 
จำนวน 1 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
  1.สืบเนื่องจากข้าราชการบำนาญ สังกัดจังหวัด ได้ปลอมแปลงทะเบียนจ่ายตรง 
ประจำเดือนมกราคม 2563 เพ่ือใช้ประกอบคำขอกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน และสมาชิกได้รับเงินกู้ดังกล่าวไปแล้ว
จำนวน 300,000.00 บาท  
  ต่อมาทาง สพป. นธ. เขต 1 ได้แจ้งรายชื่อให้ทางสหกรณ์ฯ ทราบ กรณีที่สหกรณ์ฯ หัก
เงินเดือนเกิน 70% ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกรายดังกล่าว และทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจาก
ทะเบียนจ่ายตรงแล้วปรากฎว่าการหักเงินสมาชิกไม่เกิน 70% ของเงินได้รายเดือน จึงได้สอบถามไปยัง 
สพป.นธ. เขต 1 อีกครั้ง ปรากฎว่า ทะเบียนจ่ายตรงไม่ตรงกับฉบับที่สมาชิกเอามาประกอบการกู้เพ่ือ
ฉุกเฉินกับทางสหกรณ์ฯ 
  ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ทำหนังสือเชิญให้สมาชิกรายดังกล่าวมาพบผู้จัดการที่สหกรณ์ภายในวันที่ 
8 มีนาคม 2563 ปรากฎว่า สมาชิกไม่ได้มาตามวันเวลาดังกล่าว แต่ได้โทรมายอมรับว่าได้ปลอมแปลง
เอกสารดังกล่าวจริง 
 คณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 มีมติ คือ 
 1. เห็นสมควรให้มีโทษดังนี้ 
   - ให้ผู้กู้ผ่อนชำระหนี้จนเท่ากบัทุนเรือนหุ้นจึงให้ออกจากการเป็นสมาชิก 
   - ในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกอยู่นี้ให้ระงับการให้เงินกู้ทุกประเภท 
   - ให้นำเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนของทุกปีมาชำระหนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้นภาระ
ผูกพันกับสหกรณ ์
 ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร จึงให้สมาชิกแจ้งชื่อผู้ใช้ และรหัสสลิป
เงินเดือนต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตรวจสอบจากเว็บไซต์ด้วย 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการอำนวยการ 

 
 5.16 เรื่องพิจารณาขอกู้เงินระยะยาวโครงการพิเศษ 3 
 ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มีนโยบายให้เงินกู้แก่สหกรณ์
สมาชิกเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สหกรณ์มี
เงินทุนไว้ใช้ในการบริหารงานสหกรณ์กรณีต่างๆ ตามความจำเป็นของสหกรณ์ 
 ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้รับแจ้งจากธนาคารธนชาต เรื่องการ
ปรับอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 จำนวน 2 ฉบับ ฉบับเลขที่ 311/001/2563 
วงเงิน 80,000,000.00 บาท และฉบับเลขที่ 311/002/2563 วงเงิน 60,000,000.00 บาท จากอัตราร้อย
ละ 3.70 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 4.20 ต่อปี และชำระหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย จำนวน 2 ฉบับ 
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วงเงินรวม 95,000,000.00 บาท ครบกำหนดชำระในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 
ต่อปี 
 มติที่ประชุม อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ขอกู้เงินระยะยาวโครงการเงินกู้
พิเศษ 3 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 225,000,000.00 บาท กำหนด
ชำระคืน 84 งวด  เพ่ือชำระหนี้ธนาคาร และเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ หลักประกันเงินกู้มีคณะกรรมการ
ดำเนินการทั้งคณะเป็นผู้ค้ำประกัน 
 
 5.17  เรื่องขอปิดวงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงินและบัญชีเงินฝากออมทรัพย ์
 ผู้จัดการ เสนอที่ประชุมว่า ตามที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  อนุมัติให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีวงเงินกูโ้ดยตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 150,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบ
ล้านบาทถ้วน) ครบกำหนดเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.70 ต่อปี นั้น 
 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ธนาคารแลนต์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้แจ้งปรับขึ้น อัตรา
ดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 6 ต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 และหากสหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะชำระ
หนี้ดังกล่าวก็ให้ชำระภายในวันที่ 8 เมษายน 2563  
 ในการนี้ สหกรณ์ฯ ได้ขอเบิกใช้เงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารออมสิน จำนวน 
150,000,000.00 บาท ครบกำหนดชำระ 30 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.925 ต่อปี เพ่ิอชำระหนี้เงินกู้โดย
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงเห็นสมควรปิดวงเงินกู้โดย
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-2-03031-6  
 มติที่ประชุม อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด ปิดวงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส จำกัด จำนวน 150,000,000.00 บาท 
(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) และปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เลขที่ 405-2-03031-6 ตามที่
ผู้จัดการเสนอ 
 
 5.18  เรื่องสืบเนื่องจากข้อซักถามกรณีรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการ
อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 กรณีการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ไม่สามารถมา
ติดต่อด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ฯ และคณะกรรมการได้เสนอแนะให้สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่
กรรมการหน่วย นั้น 
 ในการนี้ ขั้นตอนการรับลูกค้าตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง
สูง และนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2563 และแนวปฏิบัติด้าน
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ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด  
หมายเหตุ  กรณีท่ีสมาชิกยื่นใบสมัครต่อกรรมการหน่วย จะต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติมดังแนบท้ายนี้ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) นายสมยศ  เสาวคนธ์  นางอารีย์ เพ็ชรพรหม นางทุมมา แก่นบุญ นางณิชาดา ทิพย์
เทพ นางสาวนูรฟิรดา ดือเระ นายมะนาเซร์ แมแล นายซากี สะมะแอ นายจรัญ เหล็มเจริญ นายจิรเดช 
กลิ่นขจร นายอมร นาคปก นายบัญชา แสนสุข นายรอมือลี หะมะ นายเกตุ เสาร์เพชร นายบัณฑิต สาและ 
นายบัณฑิต สติรักษ์ นายนิยม ปักษีรักษ์ นายอภินันท์ เบญจมามาศ และนายพัชชระ เจริญศรี  
   ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน การ
ระบุตัวตนของลูกค้า การพิสูจน์ทราบเกี่ยวกับลูกค้า การประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยงของ
ลูกค้า และการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  
 และแนบหลักฐานเพ่ิมเติมตามที่เสนอประกอบการสมัคร กรณีที่สมาชิกยื่นใบสมัครต่อ
กรรมการหน่วย 
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ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้าพเจ้า......................................................................... ตำแหน่งกรรมการหนว่ย.......................................... 
ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................... ได้แสดงความประสงค์
เพ่ือสมัครเป็นมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ประเภท................................ ด้วยตนเองพร้อม
ทั้งได้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกต่อข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า 
เอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด ทุกประการ 
 
     ลงชื่อ .............................................................. ............. 
              (..........................................................................) 
     ตำแหน่ง                      กรรมการ 
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

 
 
 
 

 
รูปกรรมการหน่วย และผูส้มคัรสมาชิก 

ขณะยืน่ใบสมคัรและตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
(แสดงใบหนา้ของทั้งสองฝ่ายชดัเจน) 
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 5.19  เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการชสอ. 
  ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เชิญชวนเข้าร่วม “โครงการ ชสอ.รวมใจ
สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19” เพ่ือสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการซื้อยาและเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรค  
COVID-19 ในจังหวัดที่สำนักงานสหกรณ์ตั้งอยู่ โดยมอบผ่านสาธารณะสุขจังหวัดนั้น ๆ 
  มติที่ประชุม อนุมตัิ 5,000 บาท 
 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 1.นายบัณฑิต สติรักษ์ เนื่องจากมีสมาชิกหน่วยอำเภอแว้งเสียชีวิตลง โดยรับแจ้งว่าสมาชิกได้ระบุผู้รับ
ผลประโยชน์เป็นพ่ีน้องก่อนแต่งงาน จึงแจ้งฝ่ายจัดการก่อน เพราะน่าจะมีทายาทของสมาชิกมาติดต่อเรื่องผู้รับ
ผลประโยชน์ 
 นายมะสุกรี ยุนุ๊ แนวทางที่สหกรณ์พึงปฏิบัติคือให้ทายาทของสมาชิกนำเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อ
สหกรณ ์เพ่ือนำมาพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการแก่ทายาท 
 นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ทางสหกรณ์จะต้องดูจากหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกที่ยื่นต่อ
สหกรณเ์ป็นสำคัญว่าได้ระบุทายาทคนไหน และในสินทรัพย์อะไรบ้าง 
 ประธาน ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะต้องดำเนินเรื่องด้วยความรอบคอบ 
 นายวีระศักดิ์ ฐานะภักดี โดยในทางกฎหมายนั้นให้สันนิฐานว่าเป็นสินสมรส และให้ยึดตามระเบียบ
สหกรณ์อย่างเคร่งครัด 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.45 น. 
 
     ลงชื่อ      สมยศ เสาวคนธ ์  ประธานกรรมการ 
                 (นายสมยศ  เสาวคนธ์) 
 
     ลงชื่อ         อมร นาคปก  เลขานุการ 
                    (นายอมร  นาคปก) 

 
 
 


