
 
สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ชุดที่ 57 
คร้ังที่ 4/2560 

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 
*************************** 

คณะกรรมการดําเนินการ  15  คน 
กรรมการผูมาประชุม 15  คน 
 1. นายสมยศ เสาวคนธ ประธานกรรมการ 
 2. นายวิเชียร สุวรรณศร ี รองประธานกรรมการ ท่ี 1 
 3. นายการีม โตะเฮง รองประธานกรรมการ ท่ี 2 
 4. นายวิมาน หมัดเห กรรมการและเหรัญญิก 
 5. นายสุทิน ปยะรัตน กรรมการ 
 6. นายซาการียา เลาะนะ กรรมการ 
 7. นายซากี สะมะแอ กรรมการ 
 8. นายสิทธิชัย อินทรวงค  กรรมการ 
 9. นายนพ เนื้อนอย กรรมการ 
 10. นายบลยา ไหรเจริญ กรรมการ 
 11. นายปริวัฒน หรีรักษ กรรมการ 
 12. นายมะนุ ดือเระ กรรมการ 
 13. นายบัญชา แสนสุข กรรมการ 
 14. นายอมร นาคปก กรรมการและเลขานุการ 
 15. นายถวิล ดาแกว กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  
ผูเขารวมประชุม 11  คน 
 1. นายพงษเทพ ไหมใจด ี ผูจัดการ 
 2. นายนราธิป ชุมประศาล ผูตวจสอบกิจการ 
 3. นายกิตติพงษ คิ้วดํา ผูตรวจสอบกิจการ 
 4. นายธวัช แซฮ่ํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 2 
 5. นายนิพัฒน มณ ี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 3 



 
 6. นายเกรียงไกร ศักระพันธ ผูอํานวยการ สกสค.นราธิวาส 
 7. นายธานินทร คงนวล ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 8. นางสาวจรีลักษณ สัตตบริพันธ นักวิชาการปฏิบัติการ สํานักงานสงเสริมการศึกษา 
   นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส 
 9. นางเรวดี รัตนะมาลา นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 10. นางกรณเกลา เจนไชยวงศ นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ สหกรณจังหวัดนราธิวาส 
 11. นางเอมอร เรืองจันทร นักวิชาการสหกรณจังหวัดนราธิวาส 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเขาประชุมครบองคประชุมตามขอบังคับแลว นายสมยศ เสาวคนธ
ประธานกรรมการ เปนประธานในท่ีประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังตอไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานฯ แจงวามีท่ีปรึกษาสหกรณเขารวม จํานวน 4 ทาน ไดแก 
 1. นายธวัช แซฮ่ํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 2. นายนิพัฒน มณ ี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
 3. นายเกรียงไกร ศักระพันธ ผูอํานวยการ สกสค.นราธิวาส 
 4. นายธานินทร คงนวล ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมือง 
    นราธิวาส 
 ผูเขารวมการประชุม 5 คน 
 1. นายพงษเทพ ไหมใจด ี ผูจัดการ 
 2. นายกิตติพงษ คิ้วดํา ผูตรวจสอบกิจการ 
 3. นายนราธิป ชุมประศาล ผูตวจสอบกิจการ 
 4. นางกรณเกลา เจนไชยวงศ นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ สหกรณจังหวัด 
    นราธิวาส 
 5. นางเอมอร เรืองจันทร นักวิชาการสหกรณจังหวัดนราธิวาส 
 6. นางสาวจรีลักษณ สัตตบริพันธ นักวิชาการปฏิบัติการ สํานักงานสงเสริม 
    การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    จังหวัดนราธิวาส 
 7. นางเรวดี รัตนะมาลา นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
    การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
 ประธานมอบใหเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ชุดท่ี 57 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560 และครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2560 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดท่ี 57 
ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560 และครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2560 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการคร้ังที่แลว 
 ในเดือนมีนาคม 2560 มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 57 ครั้งท่ี 2 เม่ือ
วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560 มีสมาชิกผิดนัดชําระหนี้งวดประจําเดือนมกราคม 2560 เนื่องจากยายไป
ตางจังหวัด  
 สมาชิกมาทําเรื่องโอนเรียบรอยแลว 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เร่ืองการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 การประชุมครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 
21 เมษายน2554 มอบอํานาจใหผูจัดการ เปนผูดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกโอนไป
ตางจังหวัด ในเดือนมีนาคม 2560 มีสมาชิกทําเรื่องขอโอนยายไปตางจังหวัด จํานวน 6 ราย  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2 เร่ืองแจงผลการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ในเดือนกุมภาพันธ 2560 มีสหกรณอ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด จํานวน 3 ราย  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.3 เร่ืองแถลงรายการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ตั้งแตวันท่ี 1 – 28 กุมภาพันธ 2560 ผูจัดการพิจารณาอนุมัติใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน
แกสมาชิก จํานวน 257 ราย เปนเงิน 34,433,000.00 บาท  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.4 เร่ืองติดตามรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ไมมี 



 
 4.5 เร่ืองรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ประธานในท่ีประชุมไดมอบใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
  ผูตรวจสอบกิจการ รายงานวา ไดเขามาตรวจสอบกิจการโดยไดทําการตรวจสอบ
กิจการสหกรณดานบัญชี ไดตรวจสอบใบแจงรายการธนาคารกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของสหกรณ 
ปรากฏวา ยอดตรงตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และดานการเงินก็ถูกตองตรงกัน และไมมีขอเสนอแนะ 
 

 4.6 เร่ืองสมาชิกยายหนวย 
  ในเดือนมีนาคม 2560 มีสมาชิกยายหนวย จํานวน 11 ราย 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.7  เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือนมีนาคม 2560  
ผูจัดการแจงยอดจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือน  ดังนี้ 

สมาชิกยอดยกมา 
 

    7,087  คน 
สมาชิกเขาใหม 

 
         36  คน 

สมาชิกลาออก 
 

         14  คน 
สมาชิกโอนไปตางจังหวัด 

 
3 คน 

สมาชิกถึงแกกรรม 
 

            4  คน 

 
7,102 คน 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.8 เร่ืองเจาหนาที่สงเสริมสหกรณและเจาหนาที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแจงให
ทราบและเสนอแนะ 
  1. ดวยมีกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
จํากัด พ.ศ. 2560 ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมกําหนด “คาบํารุง
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปของสหกรณในอัตรารอยละหนึ่ง
ของกําไรสุทธิแตไมเกินสามหม่ืนบาท” และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนท่ี 15 ก หนา 
8 วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560  
   ดังนั้น สหกรณจึงตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามกฎหมายเปนคาบํารุง
สันนิบาตแหงประเทศไทยในอัตรารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ แตไมเกินสามหม่ืนบาทตามกฎกระทรวง
ฉบับใหมของการประชุมใหญพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ตั้งแตวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัต ิ



 
  2. นางเอมอร เรืองจันทร สืบเนื่องจากการโครงการพัฒนาสหกรณออมทรัพยเปน
องคกรวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุนท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 21 – 23 
ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะสงเสริมการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลใหแกสมาชิก ดังนั้น 
กรมสงเสริมสหกรณจึงกําหนดใหสหกรณมีการจัดอบรมสมาชิกเพ่ือใหความรู เสริมสรางความเขาใจ
ใหแกสมาชิก ตลอดจนการสงเสริมแนวทางดํารงชีพของสมาชิกเกี่ยวกับการบริหารการเงินสวนบุคคล
อยางมีประสิทธิภาพ 
   ประธานฯ สําหรับการจัดอบรมสมาชิกนั้น สหกรณไดกําหนดโครงการ
เสริมสรางอุดมการณ พัฒนาความรูแกสมาชิก โดยมีกลุมเปาหมายคือสมาชิกท่ีสมัครเขาใหม เพ่ือ
เสริมสรางความเขาใจในบทบาท สิทธิ และหนาท่ีของสมาชิก การใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
สหกรณ ท้ังนี้ กรมสงเสริมสหกรณสามารถเขารวมการใหการอบรมแกสมาชิกไดดวยโดยกําหนด
เปาหมายไววาจะจัดอบรมสมาชิกเขาใหมจํานวน 4 ครั้ง สําหรับป 2560 กําหนดการอบรมสมาชิกเขา
ใหม ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 25 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 

 4.9 เร่ืองที่ปรึกษาสหกรณเสนอแนะ 
  ไมมี 
    

 4.10เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
   ในเดือนมีนาคม 2560 ประธานกรรมการอนุมัติใหสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
จํานวน  14 ราย จําแนกสาเหตุการลาออกดังนี ้
   1. ยายไปตางจังหวัด    จํานวน 1  ราย 
   2. มีความจําเปนตองใชเงิน/เหตุผลสวนตัว จํานวน 7  ราย  
   3. เกษียณอายุราชการ   จํานวน 1  ราย 
   4. ตองการรับเงินเดือนเต็ม   จํานวน 4  ราย 
   5. เปล่ียนหนวยงาน    จํานวน 1  ราย 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.11 เร่ืองประมาณการรับจายเงินสหกรณในวันส้ินเดือนมีนาคม 2560 
  ในวันท่ี 31 มีนาคม 2560 ประมาณการวาจะมีการรับ – จายเงิน จํานวน 
78,863,325.00 บาท  
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 



 
 4.12 เร่ืองสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันเงินกู 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 
2554 มอบอํานาจใหผูจัดการดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาใหสมาชิกเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันเงินกู
สามัญในเดือนมีนาคม 2560 มีสมาชิกขอเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันเงินกู จํานวน 32 ราย  
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.13 เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกเขาโครงการประกันชีวิตกลุม 
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด มีโครงการใหสมาชิก สหกรณฯ
ประกันชีวิตกลุม กับบริษัท กรุงไทยแอกซา และทางสหกรณไดจัดทําประกันเรียบรอยแลว ซ่ึงกรมธรรม
มีผลตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2559 ถึง 28 เมษายน 2560 
  บัดนี้ ไดตรวจสอบหลักฐานปรากฏวา ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2560 มีสมาชิกเขา
โครงการประกันชีวิตกลุม จํานวน 5,782 คน  
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.14 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน     
  ในเดือนมีนาคม 2560 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 18 ราย ท้ังนี้
ใหเก็บเงินคาหุนรายเดือนใหมตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 เปนตนไป 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.15 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี้       
  ในเดือนมีนาคม 2560 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี้ จํานวน 4 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินงวดชําระหนี้ใหมตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 เปนตนไป 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.16  เร่ืองสมาชิกถึงแกกรรม 
  ในเดือนมีนาคม 2560 มีสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 4 ราย ดังรายละเอียดตอไปนี ้
  1. นายมะสาและ มามะ (12196) บํานาญกรมบัญชีกลาง เขต 2 อําเภอสุไหงปาดี 
ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2560 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2538 เปนสมาชิกประกันชีวิต
กลุมทายาทมาติดตอขอรับคาสินไหมทดแทนแลว 
  2. นางศรีทิพยประภา นราพงษภักดี (3311) บํานาญ เขต 1 สังกัดจังหวัด ถึงแก
กรรมเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2560 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2517 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุม
ทายาทมาติดตอขอรับเงินคาสินไหมทดแทนแลว 



 
  3. นายชิม ระสิตานนท (1201) บํานาญ เขต 2 อําเภอสุไหงโกลก ถึงแกกรรมเม่ือ
วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2507 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุมทายาทมา
ติดตอขอรับคาสินไหมทดแทนแลว 
  4. นายไพศาล ฝอยทอง (8882) บํานาญ กศน. สังกัดจังหวัด ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 
6 กุมภาพันธ 2560 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2531 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุมทายาทมาติดตอ
ขอรับคาสินไหมทดแทนแลว 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 4.17  เร่ืองการใหเงินกูแกสมาชิกประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 
  ในเดือนกุมภาพันธ  2560 มีสมาชิกยื่นกูสามัญ จํานวน 131 ราย เปนเงิน 
169,686,800.00 บาท  
  คณะกรรมการเงินกู เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560 มีมติอนุมัติใหเงินกู จํานวน 
131 ราย เปนเงิน 169,686,800.00 บาท  
   มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 4.18 เร่ืองสมาชิกกูเงินชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
  ในเดือนกุมภาพันธ 2560 มีสมาชิกขอกู เงินสามัญท่ัวไปเพ่ือชําระหนี้ เงินกู
สถาบันการเงินอ่ืน จํานวน 1 ราย เจาหนาท่ีตรวจสอบแลวสามารถชําระหนี้ได 
   คณะกรรมการเงินกูพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหกูได จํานวน 2,000,000 บาท 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.19  เร่ืองการใหเงินกูแกสมาชิก 
  คณะกรรมการเงินกูเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 อนุมัติใหสมาชิกกูเงินสามัญ
ท่ัวไป จํานวน  20 ราย เปนเงินจํานวน 26,350,000.00 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560 – 1 มีนาคม 2560 มีสมาชิกกูเงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จํานวน 7 ราย  เปนเงินจํานวน 325,000.00 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560 – 1 มีนาคม 2560 มีสมาชิกกูเงินพิเศษเพ่ือการ
เอนกประสงค จํานวน 3 ราย  เปนเงินจํานวน 535,300.00 บาท 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
 
 
 



 
 4.20 เร่ืองสมาชิกขอไถถอนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูพิเศษ 
  ในเดือนมีนาคม 2560 มีสมาชิกขอไถถอนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูพิเศษ 
จํานวน 2 ราย บัดนี้ สมาชิกไดนําเงินมาชําระหนี้เงินกูและไถถอนหลักทรัพยจากจํานองเปนประกันเปน
ท่ีเรียบรอยแลว 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.21  เร่ืองกําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังตอไปนี ้
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ประจําเดือนเมษายน 2560 ใน 
วันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 5.1  เร่ืองรายงานกิจการสหกรณ 
 ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 สหกรณมีสินทรัพย 4,877,167,922.35 บาท หนี้สิน 
2,482,518,576.39 บาท ทุน 2,359,852,257.97 บาท รายได 47,791,461.09 บาท คาใชจาย 12,994,373.10 
บาท           
   มติที่ประชุม รับรองรายงานกิจการสหกรณประจําเดือนมีนาคม 2560 ตามท่ี
เสนอ 
 

 5.2   เร่ืองแถลงรายการรับ – จายเงินในรอบเดือน 
 รายการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 1 – 28 กุมภาพันธ 2560
เปนเงิน 88,485,483.42 บาท 
   มติที่ประชุม รับรองการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 1 – 28 
กุมภาพันธ 2560 
 

 5.3  เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน  
   ในเดือนมีนาคม 2560 มีสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 2 ราย  
   มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 2 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนใหมตั้งแตเดือนเมษายน 2560 เปนตนไป 
 
 
 
 



 
 5.4 เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงินงวดชําระหนี ้
   ในเดือนมีนาคม 2560 มีสมาชิกขอลดการสงเงินงวดชําระหนี้ จํานวน 1 ราย  
   มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกลดการสงเงินงวดชําระหนี้ จํานวน 1 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินงวดชําระหนี้ใหมตั้งแตเดือนเมษายน 2560 เปนตนไป 
 

 5.5 เร่ืองการรับสมาชิกสามัญเขาใหม 
   ในเดือนมีนาคม 2560 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ จํานวน 33 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  
 มติที่ประชุม อนุมัติรับเขาเปนสมาชิกสามัญของสหกรณ จํานวน 33 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 เปนตนไป 
 

 5.6 เร่ืองการรับสมาชิกสมทบเขาใหม 
   ในเดือนมีนาคม 2560 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ จํานวน 3 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  
 มติที่ประชุม อนุมัติรับเขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ จํานวน 3 ราย ท้ังนี้ ใหเก็บ
เงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 เปนตนไป 
 

 5.7 เร่ืองโครงการเงินกูพิเศษเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนระยะส้ัน 
   ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เปดบริการโครงการเงินกู
พิเศษเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนระยะส้ัน โดยกําหนดวงเงินกูท่ีแตละสหกรณกูไดสูงสุดไมเกิน 500 ลานบาท 
และสมาชิกท่ีมีความประสงคใชบริการเงินกูในวงเงินท่ีเพ่ิมขึ้น ชุมนุมฯ จึงไดขอขยายวงเงินกูโครงการ
ดังกลาวจากแตละสหกรณกูไดสูงสุดไมเกิน 500 ลานบาท เปน 1,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
   1. กําหนดวงเงินกูท่ีแตละสหกรณสูงสุดไมเกิน 1,000 ลานบาท 
   2. อัตราดอกเบ้ียตามประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินกู “โครงการเงินกูพิเศษเพ่ือเปนทุน
หมุนเวียนระยะส้ัน” ปจจุบันอัตรารอยละ 3.90 ตอป (กรณีไดรับเฉล่ียคืนเทาอัตราปกอนอัตราดอกเบ้ีย
เงินกูสุทธิจะเหลือรอยละ 3.75 ตอป) 
   3. ชําระคืนเปนงวดรายเดือนโดยสงเงินตนพรอมดอกเบ้ียไมเกิน 12 งวด โดย
กําหนดใหงวดท่ี 1 – 11 สงชําระคืนเงินตนงวดละ 1% ของวงเงินกู แตไมเกิน 1,000,000 บาท สวนท่ี
เหลือชําระใหเสร็จส้ินในงวดท่ี 12 โดยสามารถกูสัญญาใหมมาหักกลบได 
   อนึ่ง หากสหกรณท่ีขอกูหรือขอรับเงินกูเดิมท่ีอนุมัติไวแลวหากมีการรับเงินกู
ตั้งแตวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2560 – 31 มีนาคม 2560 สามารถชําระหนี้พิเศษสัญญาใดก็ไดตั้งแตเดือน
เมษายน 2560 เปนตนไป โดยปลอดเง่ือนไขโครงการเงินกูพิเศษท่ีกําหนดวา “ภายใน 6 เดือนนับตั้งแต



 
วันรับเงินกูพิเศษทุกประเภทสหกรณตองไปชําระคืนเงินกูใหกับชุมนุมฯ กอนกําหนดทุกสัญญา ท้ังนี้ 
หากมีชําระคืนกอนกําหนดทุกสัญญา ชุมนุมฯ คิดเบ้ียปรับรอยละ 5 ของยอดเงินท่ีชําระกอนกําหนด” 
โดยกําหนดใหยอดท่ีรับเงินกูเปนจํานวนเทาใดสามารถชําระหนี้พิเศษไดไมเกินจํานวนเดียวกัน 
   ประเด็นที่เสนอ 
   เพ่ือใหความคลองตัวและเปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานสหกรณ เห็นสมควร
ขอกูเงินโครงการเงินกูพิเศษ วงเงินกู 250,000,000 บาท (สองรอยหาสิบลานบาทถวน) หลักประกันเงินกู
มีคณะกรรมการดําเนินการท้ังคณะเปนผูค้ําประกัน  
   มติที่ประชุม อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหกูเงินโครงการเงินกูพิเศษจาก
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วงเงินกู 250,000,000 บาท (สองรอยหาสิบลานบาท
ถวน) หลักประกันเงินกูมีคณะกรรมการดําเนินการท้ังคณะเปนผูค้ําประกัน 
 

 5.7 เร่ืองสมาชิกประสบภัยรายแรง 
   คณะกรรมการอํานวยการ เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2559 กําหนดเกณฑความชวยเหลือ 
ดังนี้ 
   (1) ความเสียหายไมเกิน 40,000 บาท ใหไดรับความชวยเหลือ 2,000 บาท 
   (2) ความเสียหายเกินกวา 40,000 – 60,000 บาท ใหไดรับความชวยเหลือ 3,000 
บาท 
   (3) ความเสียหายเกินกวา 60,000 บาท ขึ้นไป ใหไดรับความชวยเหลือ 4,000 บาท 
   ในเดือนมีนาคม 2560 มีสมาชิกประสบภัยรายแรง จํานวน 2 ราย ดังตอไปนี ้
   1. สมาชิกอําเภอยี่งอ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2560 (ยื่น
คํารองเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560) เปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บกระดูกไหปลาราขวาหักตองพักรักษาตัวท่ี
โรงพยาบาลเปนเวลา 4 วัน (ตั้งแตวันท่ี 21 – 24 มกราคม 2560) คารักษาพยาบาลเปนเงิน 56,523 บาท  
    ท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2560 มี
เห็นสมควรใหไดรับความชวยเหลือ 3,000 บาท 
    มติที่ประชุม อนุมัติ 3,000 บาท 
   2. สมาชิกอําเภอสุคิริน ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2560 
เปนเหตุใหรถยนตไดรับความเสียหายมูลคา 114,595 บาท  
    ท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2560 มี
เห็นสมควรใหไดรับความชวยเหลือ 4,000 บาท 
    มติที่ประชุม อนุมัติ 4,000 บาท 
 



 
 5.8 เร่ืองพิจารณาแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2560 
   ตามท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 ไดอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําป 2560 
นั้นดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2560 กําหนดปฏิทินดําเนินงานและกําหนดกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการ ประจําป 2560 ดังนี้ 
  1. โครงการส่ือสาร สัมพันธ       ดําเนินการตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 
   - สหกรณสาร จํานวน 6 ครั้ง  
   - เผยแพรขาวสารผานเว็บไซต http://krunaracoop.com , facebook.com 
(สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด) , line  
   - สงขาวสารผาน SMS 
  2. โครงการเสริมสรางอุดมการณ พัฒนาความรูแกสมาชิก  
   2.1 จัดอบรมใหความรูสมาชิกเขาใหม (จัดอบรมจํานวน 4 ครั้ง) ดําเนินการ
เดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 
   2.2 มอบทุนสนับสนุนการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู  
    - เดือนก.พ. – ธ.ค. 2560 ประชาสัมพันธกิจกรรม 
    - เดือนก.พ. – ธ.ค. 2560 รับสมัครและมอบทุนสนับสนุนจนกวา 
        งบประมาณจะหมด 
   2.3 จัดกิจกรรมสหกรณพบขาราชการบํานาญ จํานวน 600 คน 
    - เดือนเมษายน 2560 กําหนดแนวทางจัดกิจกรรม 
    - เดือนพฤษภาคม 2560 สํารวจผูเขารวมกิจกรรม 
    - เดือนมิถุนายน 2560 กิจกรรมสหกรณพบขาราชการชํานาญ 
  3. โครงการพัฒนาบุคลากร และผูแทนสมาชิก  ดําเนินการตั้งแตเดือนมกราคม – 
ธันวาคม 2560 
   3.1 กิจกรรมจัดประชุมผูแทนสมาชิก จํานวน 6 ครั้ง 
         ใหกรรมการหนวยจัดประชุมผูแทนสมาชิกตามโครงการกําหนดใหมีการ
ประชุมอยางนอย 2 เดือน/ครั้ง และขอใหกรรมการท่ียืมเงินเพ่ือจัดประชุมจัดทํารายงานคืนเงินให
เรียบรอยภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ียืมเงิน 
   3.2 กิจกรรมอบรมสัมมนาชมรมเจาหนาท่ี 
   3.3 กิจกรรมศึกษาดูงาน กําหนดการศึกษาดูงาน 
  4. โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
  - เดือนสิงหาคม 2560  พิจารณากําหนดเกณฑคดัเลือกบุคลากรดีเดน 



 
  - เดือนกันยายน 2560 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดน 
  - เดือนกุมภาพันธ 2561 มอบโลประกาศเกียรติคุณสมาชิกดีเดน 
  5. โครงการจตุสัมพันธจังหวัดชายแดนใต   
  - เดือนเมษายน 2560  ประชุมรวม 4 สหกรณ 
  - เดือนพฤษภาคม 2560 จัดกิจกรรม 
  6. โครงการซ้ือหุนสะสมทรัพย  
  - เดือนพฤษภาคม 2560 จัดทําประชาสัมพันธโครงการ 
  - เดือนมิถุนายน 2560 เปนตนไป เปดใหสมาชิกซ้ือหุนตามโครงการ (จนกวา
หุนสมนาคุณจะหมด) 
  7. โครงการออมทรัพย       

 - เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2560 จัดทําประชาสัมพันธโครงการ 
 - วันท่ี 31 ตุลาคม 2560 (วันออมแหงชาติ) เปดใหสมาชิกนําเงินฝากตาม

โครงการ (เก็บรวบรวมขอมูลสมาชิกท่ีนําฝากเงิน และจํานวนเงินท่ีนําฝากตามโครงการ)  
  8. โครงการสหกรณสัญจร ดําเนินการตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ธันวาคม 2560 
  - ประสานกับหนวยงานตนสังกัด เพ่ือเขารวมกิจกรรม 
  - จัดบริการนอกสถานท่ี 
  9. โครงการสงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิกและครอบครัว ดําเนินการตั้งแตเดือน
มกราคม – ธันวาคม 2560 
  - สวัสดิการสมาชิกหรือคูสมรสถึงแกกรรม สหกรณจายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับ
การศพ ตามระเบียบฯ วาดวยเงินสงเคราะหศพสมาชิกและคูสมรสสมาชิกถึงแกกรรม พ.ศ. 2554 ท้ังนี้ 
ใหการจายเงินสหกรณจะจายใหเฉพาะทายาท หรือกรรมการหนวยนําไปมอบให (สอบถามหรือรับ
รายละเอียดเอกสารท่ีขอรับสวัสดิการนี้ไดท่ีฝายธุรการ (งานสวัสดิการ) 073-511535 ตอ 104) 
  - สวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป สหกรณจายเงินสวัสดิการตามระเบียบฯ วา
ดวยสมาชิกอายุครบ 60 ป พ.ศ. 2554 โดยสหกรณจะจายใหแกสมาชิกท่ีมีสิทธ์ิไดรับในเดือนตุลาคมของ
ทุกปเปนตนไป ซ่ึงสมาชิกตองเขียนคํารองขอรับเงินสวัสดิการ พรอมสําเนาบัตรประจําตัว สําเนา
ทะเบียนบานอยางละ 1 ฉบับ 
  - สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ในป 2560 จัดสรรทุนไว 193 
ทุน ซ่ึงแบงออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
     - ระดับประถมศึกษา จํานวน  60 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท 
   - ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 60 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท 
   - ระดับอุดมศึกษา จํานวน 60 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท 



 
      - ระดับปริญญาโท จํานวน 13 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท 
    ดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน 2560 – มกราคม 2561 ดังตอไปนี ้
   - เดือนมิถุนายน 2560 คณะกรรมการศึกษาฯ กําหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือก  
   - เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 จัดทําประชาสัมพันธโครงการ 
   - วันท่ี 1 – 31 ตุลาคม 2560 รับสมัครผูขอรับทุนการศึกษาบุตร 
   - เดือนธันวาคม 2560 พิจารณาคัดเลือกผูขอรับทุน ประกาศรายช่ือผูท่ีไดรับ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2560 
   - เดือนมกราคม 2561 จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 
2560  ณ งานวันครู 
  - สวัสดิการสมาชิกประสบภัยรายแรง ไดแก ภัยจากธรรมชาติ อุบัติเหตุรายแรง 
และภัยจากการกอการราย สหกรณจายใหตามระเบียบฯ วาดวยเงินชวยเหลือสมาชิกประสบภัยรายแรง 
พ.ศ. 2555 ท้ังนี้ ใหการจายเงินสหกรณจะจายใหเฉพาะสมาชิก หรือกรรมการหนวยนําไปมอบให 
(สอบถามหรอืรับรายละเอียดเอกสารท่ีขอรับสวัสดิการนี้ไดท่ีฝายธุรการ (งานสวัสดิการ) 073-511535 
ตอ 104) 
  - กองทุนสมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบในพ้ืนท่ี สหกรณจายเงิน
ชวยเหลือกรณีสมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบในพ้ืนท่ีตามระเบียบฯ วาดวยกองทุนสมาชิกประสบ
เหตุจากความไมสงบในพ้ืนท่ี พ.ศ. 2554 ท้ังนี้ ใหการจายเงินสหกรณจะจายใหเฉพาะสมาชิก หรือทายาท
(กรณีสมาชิกเสียชีวิต) หรือกรรมการหนวยนําไปมอบให (สอบถามหรือรับรายละเอียดเอกสารท่ีขอรับ
สวัสดิการนี้ไดท่ีฝายธุรการ (งานสวัสดิการ) 073-511535 ตอ 104) 
  - จัดทําประกันชีวิตกลุม โดยใหสมาชิกท่ีมีหนี้เกินกวาหุนสมัครเขารวม
โครงการ สวนอัตราเบ้ียประกันสหกรณดําเนินการจัดซ้ือกรมธรรม ท้ังนี้ การใหคาสินไหมทดแทนให
เฉพาะทายาท หรือผูรับผลประโยชนตามท่ีระบุไว เวนแตกรณีมีหนี้สหกรณจะนําไปชําระหนี้กอน 
(สอบถามหรือรับรายละเอียดเอกสารท่ีขอรับสวัสดิการนี้ไดท่ีฝายธุรการ 073-511535 ตอ 104) 
  - จัดสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส โดยจายเงินสวัสดิการใหแกสมาชิกท่ีมีอายุ 
65 ป 70 ป 75 ป 80 ป 85 ป 90 ป 95 ป และ 100 ป และเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 20 ป (เปนสมาชิก
ตั้งแตป พ.ศ. 2504 – 2542) นับถึงวันส้ินป 2560 โดยจายตามระเบียบ 
  - จัดสวัสดิการสมาชิกสมทบ โดยจายตามระเบียบ 
  - จัดสวัสดิการมงคลสมรสสมาชิก โดยจายตามระเบียบ 
  มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ 
 
 



 
 5.9 เร่ืองพิจารณารางระเบียบวาดวยเงินกูแกสมาชิก 
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ไดกําหนดระเบียบวาดวยเงินกูทุก
ประเภทใหคิดดอกเบ้ียเงินกูเปนรายวันนั้น  
  ท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 4 
มีนาคม 2560 ผานคณะกรรมการอํานวยการ เสนอรางแกไขเพ่ิมเติมระเบียบวาดวยเงินกูทุกประเภท ดัง
รายละเอียดแนบทายนี ้
  มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหแกไข
เพ่ิมเติมระเบียบวาดวยเงินกูทุกประเภทตามรางท่ีคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธเสนอและให
ถือใชตั้งแตวันท่ี 23 มีนาคม 2560 เปนตนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และขอ 
107(3) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 57 ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 ไดกําหนด
ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกพนักงานราชการ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูแก
พนักงานราชการ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ........................... เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2559 ขอ 26 และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯ ล  ฯ 
 

 “ขอ 26. ดอกเบ้ียนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ โดยถือตามปปฏิทิน 
  ในกรณีท่ีสมาชิกมาขอชําระหนี้กอนกําหนด หรือชําระหนี้ท้ังหมดสหกรณจะคํานวณ
ดอกเบ้ียจากเงินตนคงเหลือจนถึงวันกอนวันชําระหนี้เงินกูนั้น” 
 

ฯ ล  ฯ 
 

 สวนขอความอ่ืนนอกจากท่ีกลาวนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
วาดวยการใหเงินกูแกพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 ทุกประการ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ................................... 
 
 

 
          (นายสมยศ เสาวคนธ) 
             ประธานกรรมการ 
                     สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 

รางระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย
การใหเงินกูแกพนักงานราชการ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560  



 

 

 

 
 

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ 
107(3) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 57 ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 ไดกําหนด
ระเบียบวาดวยการใหเงินกูเพ่ือเหตฉุุกเฉินแกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูเพ่ือ
เหตฉุุกเฉินแกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560” 
 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี………………….. เปนตนไป 
 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกู เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินแกสมาชิก พ.ศ. 2559 ขอ 20 และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯ ล  ฯ 
 

 “ขอ 20. ดอกเบ้ียเงินกูนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ โดยถือตามปปฏิทิน 
  ในกรณีท่ีสมาชิกมาขอชําระหนี้กอนกําหนด หรือชําระหนี้ท้ังหมดสหกรณจะคํานวณ
ดอกเบ้ียจากเงินตนคงเหลือจนถึงวันกอนวันชําระหนี้เงินกูนั้น” 

ฯ ล  ฯ 
 

 สวนขอความอ่ืนนอกจากท่ีกลาวนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
วาดวยการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแกสมาชิก พ.ศ. 2559 ทุกประการ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ................................... 
 
 

 
          (นายสมยศ เสาวคนธ) 
             ประธานกรรมการ 
                  สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 
 
 

รางระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย 
การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแกสมาชิก แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2560 



 

 

 
 
 
 
 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ 107(4) 
ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 57 ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 ไดกําหนดระเบียบ
วาดวยการใหเงินกูสามัญแกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูสามัญ
แกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี................................ เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน
แกสมาชิก พ.ศ. 2558 ขอ 35 และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯ ล  ฯ 
 

 “ขอ 35. ดอกเบ้ียเงินกูนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ โดยถือตามปปฏิทิน 
  ในกรณีท่ีสมาชิกมาขอชําระหนี้กอนกําหนด หรือชําระหนี้ท้ังหมดสหกรณจะคํานวณ
ดอกเบ้ียจากเงินตนคงเหลือจนถึงวันกอนวันชําระหนี้เงินกูนั้น” 

ฯ ล  ฯ 
 

 สวนขอความอ่ืนนอกจากท่ีกลาวนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
วาดวยการใหเงินกูสามัญแกสมาชิก พ.ศ. 2558 ทุกประการ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ................................... 
 
 

 
          (นายสมยศ เสาวคนธ) 
             ประธานกรรมการ 
                    สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 
 
 

รางระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด  
วาดวยการใหเงินกูสามัญแกสมาชิก แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

 



 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย 
การใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ 
107(3) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 57 ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 ไดกําหนด
ระเบียบวาดวยการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2560 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกู
พิเศษแกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2560” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี............................... เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกู พิเศษแก
สมาชิก พ.ศ. 2554 ขอ 38 และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯ ล  ฯ 
 

 “ขอ 38. ดอกเบ้ียเงินกูนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ โดยถือตามปปฏิทิน” 
ฯ ล  ฯ 

 

 สวนขอความอ่ืนนอกจากท่ีกลาวนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
วาดวยการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก พ.ศ. 2554 ทุกประการ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ................................ 
 
 
          (นายสมยศ เสาวคนธ) 
             ประธานกรรมการ 
                    สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 
 
 
 
 



 
 5.10 เร่ืองสมาชิกถูกพักราชการ 
  ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีคําส่ังท่ี 61/2560 
เรื่อง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพักราชการ ศาลจังหวัดนราธิวาสไดพิพากษาเม่ือวันท่ี 
21 มีนาคม 2559 วามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 มาตรา 268 ฐานเปนผูปลอม
เอกสารราชการ และใชเอกสารราชการปลอมใหลงโทษจําคุก 8 เดือน ตอมาศาลอุธรณพิพากษายืนตาม
ศาลช้ันตน และออกหมายบังคับจําคุก ตั้งแตวันท่ี 26 ธันวาคม 2559 เปนตนไป ตอมาไดรับการปลอย
ช่ัวคราวระหวางอุทธรณฎีกาวันท่ี 26 มกราคม 2560 และมีเหตุใหพักราชการ ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการ
ส่ังพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. 2555 ขอ 3(3) คือ อยูในระหวางตองโทษโดย
คําพิพากษาและไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก เปนเวลาติดตอกันเกิน 15 วัน 
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 มาตรา 118 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว จึงใหขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาพักราชการ 
   มติที่ประชุม ทําหนังสือแจงผูกูและผูค้ําประกัน 
 

 5.11 เร่ืองขอเชาพ้ืนที่สหกรณ 
  ดวยสมาชิกสังกัดจังหวัด มีความประสงคขอเชาพ้ืนท่ีในเขตรั้วดานหนาอาคาร
สํานักงานสหกรณ (หลังเกา) เพ่ือใหภรรยาขายของ โดยขอเชาในอัตราเดือนละ 1,500 บาท มีระยะเวลา
การเชาจนกวาสหกรณจะดําเนินการขายอาคารสํานักงาน (หลังเกา) ได 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  ประธานฯ โดยวัตถุประสงคในขอบังคับแลวสหกรณสามารถกระทําไดหรือไม 
อยางไร 
  ผูจัดการ โดยวัตถุประสงคในขอบังคับไมไดกําหนดไว แตในสวนของอํานาจ
กระทําการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการตามขอ 3 (15) กระทํา
การตาง ๆ ตามท่ีอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกลาวขางตน 
รวมถึงซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ยืม เชาหรือใหเชา เชาซ้ือหรือใหเชาซ้ือ โอนหรือ
รับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซ้ือ ขายหรือจําหนาย จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ดวย
วิธีอ่ืนใด ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 
  นางกรณเกลา เจนไชยวงศ ไมชัดเจนในสวนของขอความ ขอหารือกับนิติกรกอน
แลวจะนําเรียนตอไป 
   มติที่ประชุม นําเสนอในการประชุมคราวถัดไป 
 



 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
  6.1 ผูจัดการ เนื่องดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 แจง
วา พนักงานราชการท่ีสัญญาจางส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 จะไมไดรับคาตอบแทนในชวงรอยตอ
สัญญา แตจะมีเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 1,000 บาท อาจจะเพียงพอกับการหักชําระคาหุนราย
เดือน ท้ังนี ้มีสวนหนึ่งท่ีไดยื่นคําขอกูสามัญไวขอใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาวาจะใหปฏิบัติ
อยางไร 
   นายบลยา ไหรเจริญ ปจจุบันนี้อายุสัญญาจาง 6 เดือน แตงบคาตอบแทนท่ีรัฐบาล
สงมาใหเพียง 5 เดือน ทําใหคาตอบแทนเดือนมีนาคมไมออก 
   ผูจัดการ เดิมคณะกรรมการดําเนินการมีมติไววาในชวงรอยตอสัญญาจางพนักงาน
ราชการซ่ึงเงินพนักงานราชการจะไมไดรับคาตอบแทนก็ใหถือวาเปนการผอนผัน แตท่ีนําหารือคือจะ
ปลอยเงินกูใหหรือไม อยางไร 
   ประธานฯ มติเดิมนั้นทราบจากคําแนะนําของผูสอบบัญชีภาครัฐวาการผอนผันให
กระทําไดเฉพาะเงินตน สวนดอกเบ้ียใหผูกูชําระเปนปจจุบัน ดังนั้น เห็นสมควรใหชะลอการใหกูไว
จนกวาเงินคาตอบแทนจะออก 
   นายมะนุ ดือเระ ถาใหกูแลวหักเงินไวบางสวนเพ่ือชําระหนี้รายเดือนไดหรือไม 
   ผูจัดการ แตเหตุท่ีสมาชิกไมสามารถชําระไดในชวงนี้เพราะคาตอบแทนไมออก 
ดังนั้น ไมใชความผิดของสมาชิก 
   นางเอมอร เรืองจันทร สัญญาเงินกูมีกําหนดงวดชําระหนี้ไว ฉะนั้น เม่ือการชําระ
ไมเปนไปตามสัญญาก็ถือวาผิดนัดชําระหนี ้
   ผูจัดการ ในสัญญาหนึ่งๆ สมาชิกสามารถผอนผันไดไมเกิน 2 ครั้งๆ ละ 3 งวด 
เพราะฉะนั้นการขอผอนผันในชวงรอยตอสัญญาท่ีสมาชิกจะไมไดรับเงินคาตอบแทนก็เปนเหตุท่ีสมาชิก
สามารถขอผอนผันได 
   มติที่ประชุม ใหดําเนินการดังนี้ 
   1. อนุมัติใหพนักงานราชการท่ีสัญญาจางส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 และอยู
ระหวางรอตอสัญญาจางผอนผันการสงเงินสหกรณเปนเวลา 3 เดือน  
   2. ใหชะลอเงินกูทุกประเภทจนกวาเงินคาตอบแทนจะออก 
  6.2 นายนพ เนื้อนอย สืบเนื่องจากการประชุมผูแทนสมาชิกหนวยจังหวัดเม่ือวันท่ี 18 
มีนาคม 2560 มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี ้
   1. เรื่องสิทธิการค้ําประกันของพนักงานราชการ เพราะเม่ือขาราชการค้ําประกันให
พนักงานราชการแลวจะเสียสิทธิการค้ําประกันไปโดยท่ีพนักงานราชการจะค้ําประกันใหไมได ซ่ึงก็ได
ตอบท่ีประชุมไปแลววาเกี่ยวเนื่องกับความเส่ียง ความม่ันคงของพนักงานราชการ 



 
   2. ควรใหมีการปรับปรุงซอมแซมประตูรั้วสํานักงานหลังใหมท่ีมีสวนแตกหัก และ
ปายประกาศขายอาคารสํานักงานหลังเกาซ่ึงขาดหลุดแลว 
   3. การมอบรางวัลบุคลากรดีเดน กรรมการใชเกณฑการพิจารณาคัดเลือกอยางไร 
   ประธานฯ ใหฝายจัดการปรับปรุงซอมแซมประตูรั้วสํานักงานหลังใหม และปาย
ประกาศสํานักงานหลังเกาก็จะนําหารือเรื่องการประกาศขายตอไป สวนการมอบรางวัลสมาชิกดีเดนแต
ละหนวยก็เปนดุลยพินิจของกรรมการหนวย  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
  6.3 นางกรณเกลา เจนไชยวงศ จากขอหารือเรื่องการขายสํานักงานหลังเกานั้น สามารถ
กระทําไดโดยอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ ดังนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดการ
ประชุมเพ่ือดําเนินการขายอาคารได 
 
เลิกประชุมเวลา 12.45 น. 
 
        ลงช่ือ สมยศ เสาวคนธ   ประธานกรรมการ 
                (นายสมยศ เสาวคนธ) 
        ลงช่ือ    อมร นาคปก   เลขานุการ 
                  (นายอมร นาคปก) 


