
 
สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ชุดที่ 57 
คร้ังที่ 5/2560 

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 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 9  คน 
 1. นายพงษเทพ ไหมใจด ี ผูจัดการ 
 2. นายกิตติพงษ คิ้วดํา ผูตรวจสอบกิจการ 
 3. นายบัณฑิต สติรักษ ผูตรวจสอบกิจการ 
 4. นายธวัช แซฮ่ํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 2 
 5. นายเกรียงไกร ศักระพันธ ผูอํานวยการ สกสค.นราธิวาส 
 6. นายธานินทร คงนวล ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 



 
 7. นางสาวจรีลักษณ สัตตบริพันธ นักวิชาการปฏิบัติการ สํานักงานสงเสริมการศึกษา 
   นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส 
 8. นายนัฎพงศ แกนบุญ ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
   การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
 9. นายสืบพงศ จันทรเดิม หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเขาประชุมครบองคประชุมตามขอบังคับแลว นายสมยศ เสาวคนธ
ประธานกรรมการ เปนประธานในท่ีประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังตอไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานฯ แจงท่ีประชุมทราบ ดังนี ้
 ท่ีปรึกษาสหกรณเขารวม จํานวน 4 ทาน ไดแก 
 1. นายธวัช แซฮ่ํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 2. นายเกรียงไกร ศักระพันธ ผูอํานวยการ สกสค.นราธิวาส 
 3. นายธานินทร คงนวล ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมือง 
    นราธิวาส 
 4. นายสืบพงศ จันทรเดิม หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค 
    นราธิวาส 
 ผูเขารวมการประชุม 5 คน 
 1. นายพงษเทพ ไหมใจด ี ผูจัดการ 
 2. นายกิตติพงษ คิ้วดํา ผูตรวจสอบกิจการ 
 3. นายบัณฑิต สติรักษ ผูตวจสอบกิจการ 
 4. นางสาวจรีลักษณ สัตตบริพันธ นักวิชาการปฏิบัติการ สํานักงานสงเสริม 
    การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    จังหวัดนราธิวาส 
 5. นายนัฎพงศ แกนบุญ ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงาน 
    เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 จากการเขารวมการประชุมใหญสามัญผูถือหุน บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด เม่ือวันท่ี 
4 – 6 เมษายน 2560 ซ่ึงการลงคะแนนเสียงใหตามสัดสวนของหุนท่ีสมาชิกถืออยู เชน สหกรณออม
ทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ถือหุนจํานวน 200,000 บาท สหกรณเครดิตยูเนียนถือหุนจํานวน 10,000,000 
บาท ตางก็มีคะแนนเสียงตามสัดสวนของจํานวนหุนท่ีถือขณะนั้น 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 



 
 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2560 ไดเขารวมโครงการประชุมช้ีแจงหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล สําหรับในป 2560 จะทําการประเมินเพ่ือบงบอกถึงความมีธรร
มาภิบาล และวัตถุประสงคความเปนสหกรณ (เปนคนดี)  โดยทําการประเมิน จํานวน 4 หลัก 
ประกอบดวย 
 1) หลักท่ี 4 หลักภาระรับผิดชอบ 
 2) หลักท่ี 5 หลักความโปรงใส 
 3) หลักท่ี 6 หลักการมีสวนรวม 
 4) หลักท่ี 8 หลักนิติธรรม 
 ปท่ี 2 นําสหกรณท่ีผานการประเมินปแรก มาทําการประเมินใหครบท้ัง 9 หลัก เพ่ือบง
บอกถึงความสามารถในการบริหารจัดการ (เปนคนดี และคนเกง) 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
 ประธานมอบใหเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ชุดท่ี 57 ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดท่ี 57 
ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการคร้ังที่แลว 
 ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เร่ืองการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 การประชุมครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 
21 เมษายน2554 มอบอํานาจใหผูจัดการ เปนผูดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกโอนไป
ตางจังหวัด ในเดือนเมษายน 2560 มีสมาชิกทําเรื่องขอโอนยายไปตางจังหวัด จํานวน 2 ราย  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.2 เร่ืองแจงผลการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ในเดือนเมษายน 2560 มีสหกรณอ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด จํานวน 1 ราย  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 



 
 4.3 เร่ืองแถลงรายการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ตั้งแตวันท่ี 1 – 31 มีนาคม 2560 ผูจัดการพิจารณาอนุมัติใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแก
สมาชิก จํานวน 358 ราย เปนเงิน 54,698,200.00 บาท  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.4 เร่ืองติดตามรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ไมมี 
 

 4.5 เร่ืองรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ประธานในท่ีประชุมไดมอบใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการ 
  ผูตรวจสอบกิจการ รายงานวา ไดเขามาตรวจสอบกิจการโดยไดทําการตรวจสอบ
กิจการสหกรณดานบัญชี ไดตรวจสอบใบแจงรายการธนาคารกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของสหกรณ 
ปรากฏวา ยอดตรงตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และดานการเงินก็ถูกตองตรงกัน และไมมีขอเสนอแนะ 
 

 4.6 เร่ืองสมาชิกยายหนวย 
  ในเดือนเมษายน 2560 มีสมาชิกยายหนวย จํานวน 2 ราย  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.7  เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือนเมษายน 2560  
 ผูจัดการแจงยอดจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือน  ดังนี้ 

สมาชิกยอดยกมา 
 

    7,102  คน 
สมาชิกเขาใหม 

 
         27  คน 

สมาชิกลาออก 
 

         14  คน 
สมาชิกโอนไปตางจังหวัด 

 
            1  คน 

สมาชิกถึงแกกรรม 
 

            4  คน 

 
7,110 คน 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.8 เร่ืองเจาหนาที่สงเสริมสหกรณและเจาหนาที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแจงให
ทราบและเสนอแนะ 
  ไมมี 
 



 
 4.9 เร่ืองที่ปรึกษาสหกรณเสนอแนะ 
  ไมมี 
  

 4.10 เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
  ในเดือนเมษายน 2560 ประธานกรรมการอนุมัติใหสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
จํานวน 14 ราย จําแนกสาเหตุการลาออกไดดังนี ้
  1. ยายไปตางจังหวัด    จํานวน  2  ราย 
  2. ตองการรับเงินเดือนเต็ม    จํานวน 6  ราย  
  3. เหตุผลทางการเงิน/มีความจําเปนตองใชเงิน จํานวน 4  ราย 
  4. หมัดสัญญาจาง     จํานวน 1  ราย 
  5. เกษียณอายุราชการ    จํานวน 1  ราย 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.11 เร่ืองประมาณการรับจายเงินสหกรณในวันส้ินเดือนเมษายน 2560 
  ในวันท่ี 30 เมษายน 2560 ประมาณการวาจะมีการรับ – จายเงิน จํานวน
76,303,655.00  บาท  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.12 เร่ืองสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันเงินกู 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 
2554  มอบอํานาจใหผูจัดการดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาใหสมาชิกเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันเงินกู
สามัญในเดือนเมษายน 2560 มีสมาชิกขอเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันเงินกู จํานวน 12 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 3 เมษายน 2560 มีสมาชิกเขา
โครงการประกันชีวิตกลุม จํานวน 5,784 คน  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 



 
 4.14 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน     
  ในเดือนเมษายน 2560 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 6 ราย ท้ังนี้ 
ใหเก็บเงินคาหุนรายเดือนใหมตั้งแตเดือนเมษายน 2560 เปนตนไป 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.15 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี้       
  ในเดือนเมษายน 2560 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี้ จํานวน 6 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินงวดชําระหนี้ใหมตั้งแตเดือนเมษายน 2560 เปนตนไป 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.16 เร่ืองสมาชิกถึงแกกรรม 
  ในเดือนมีนาคม 2560 มีสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 4 ราย ดังรายละเอียดตอไปนี ้
  1. นายสุวุฒิ ลาภวงศ (3296) บํานาญ เขต 1 อําเภอรือเสาะ ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 8 
มีนาคม2560 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2517 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุมทายาทมาติดตอขอรับคา
สินไหมทดแทนแลว 
  2. นางสมใจ ดําละเอียด (13381) โรงเรียนเมืองนราธิวาส อําเภอเมือง ถึงแก
กรรมเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2560 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2541 ไมเปนสมาชิกประกันชีวิตกลุม 
  3. นายสุวรรณ ดาแกว (9510) บํานาญ เขต 2 อําเภอตากใบ ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 
14 มีนาคม 2560 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2532 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุมทายาทมาติดตอ
ขอรับคาสินไหมทดแทนแลว 
  4. นางอมรา อนันตบุรี (15209) บํานาญ เขต 1 อําเภอบาเจาะ ถึงแกกรรมเม่ือ
วันท่ี 28 มีนาคม 2560 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2546 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุมทายาทมา
ติดตอขอรับคาสินไหมทดแทนแลว 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 4.17  เร่ืองการใหเงินกูแกสมาชิกประจําเดือนมีนาคม 2560 
  ในเดือนมีนาคม 2560 มีสมาชิกยื่นกูสา มัญ จํ านวน 143 ราย  เปนเ งิน 
179,445,000.00 บาท  
  คณะกรรมการเงินกู เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 อนุมัติใหเงินกู จํานวน 135 ราย 
เปนเงิน 177,805,000.00 บาท และใหชะลอเงินกูพนักงานราชการท่ีอายุสัญญาส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2560 จนกวาตอสัญญาแลวเสร็จและไดรับเงินคาตอบแทน  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 



 
 4.18 เร่ืองสมาชิกกูเงินชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
  ในเดือนมีนาคม 2560 คณะกรรมการเงินกูเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 อนุมัติให
สมาชิกกูเงินสามัญท่ัวไปเพ่ือชําระหนี้เงินกูสถาบันการเงินอ่ืน จํานวน 3 ราย จํานวน 4,750,000.00 บาท 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 4.19  เร่ืองรายงานการจายเงินงบประมาณในรอบ 3 เดือน  
  รายการจายเงินงบประมาณของสหกรณตั้งแตเดือนมกราคม – มีนาคม 2560 ดัง
รายละเอียดตอไปนี ้

ที่ หมวดรายจาย ป 2560 งบประมาณ 
ตั้งไว จาย คงเหลือ 

 1 รวมงบบุคลากร 8,231,520.00 2,057,880.00 6,173,640.00 
 2 รวมงบดําเนินงาน 18,281,680.00 4,111,331.32 14,170,348.68 
 3 รวมงบลงทุน 328,810.00 159,410.00 169,400.00 
  รวมท้ังส้ิน 26,842,010.00 6,328,621.32 20,513,388.68 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.20  เร่ืองการใหเงินกูแกสมาชิก 
  คณะกรรมการเงินกูเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2560 อนุมัติใหสมาชิกกูเงินสามัญท่ัวไป 
จํานวน  35 ราย เปนเงินจํานวน 48,510,500.00 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 2  - 31 มีนาคม 2560 มีสมาชิกกูเงินสามัญเพ่ือการศึกษา จํานวน 
8 ราย  เปนเงินจํานวน 540,000.00 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 2 – 31 มีนาคม 2560 มีสมาชิกกูเงินพิเศษเพ่ือการเอนกประสงค 
จํานวน 10ราย  เปนเงินจํานวน 4,603,400.00 บาท 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 4.21  เร่ืองฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสหกรณไตรมาสที่ 1 
  ผูจัดการรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด ไตรมาสท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2560 เพ่ือท่ีประชุมทราบ 
ดังตอไปนี ้
 
 
 



 
ฐานะการเงินสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
ไตรมาสท่ี 1 (1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560) 

รายการ 31 ธ.ค. 2559 (บาท) 31 มี.ค. 2560 (บาท) + เพ่ิม /- ลด (บาท รอยละ 
สินทรัพย 4,843,421,228.27 4,902,740,088.12  + 59,318,859.85 1.22 
หนี้สิน 2,361,684,736.66 2,478,888,690.08 + 117,203,953.42 4.96 
ทุน 2,303,818,204.64 2,376,148,117.97 + 72,329,913.33 3.13 
 

ผลการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
ไตรมาสท่ี 1 เปรียบเทียบป 2559 กับป 2560 

รายการ 31 มี.ค. 2559 (บาท) 31 มี.ค. 2560 (บาท) + เพ่ิม /- ลด (บาท รอยละ 
รายได 73,769,596.86 69,946,173.54 - 3,823,423.32 5.18 
รายจาย 28,347,972.20 22,242,893.47 - 6,105,078.73 21.53 
กําไร 45,421,624.66 47,703,280.07 + 2,281,655.41 5.02 
หมายเหตุ  ในสวนของทุนไมไดนํากําไรเขาไปรวม 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 4.22 เร่ืองประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และผูตรวจสอบ
กิจการ 
  ตามท่ีชุมนุมฯ กําหนดวันประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 ในวันเสารท่ี 10 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หองรอยัล จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิม
แพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงในวันประชุมใหญดังกลาวกําหนดใหมีการเลือกตั้งตามขอบังคับ
ตอไปนี้ ประธานกรรมการ 1 ตําแหนง (อยูในตําแหนงตามวาระ 2 ป) กรรมการดําเนินการ 9 ตําแหนง 
(ลําดับท่ี 1 – 7 อยูในตําแหนงตามวาระ 2 ป และลําดับท่ี 8-9 แทนวาระของกรรมการซ่ีงมีวาระเหลืออีก 1 
ป) และผูตรวจสอบกิจการ 3 ตําแหนง (อยูในตําแหนงตามวาระ 1 ป) นั้น 
  ชุมนุมฯ ขอแจงประกาศชุมนุมฯ เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ 
กรรมการ และผูตรวจสอบกิจการ เพ่ือใหสหกรณสมาชิกทราบ 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 4.23  เร่ืองกําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังตอไปนี ้
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 ใน   
วันจันทรท่ี 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 



 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 5.1  เร่ืองรายงานกิจการสหกรณ 
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 สหกรณมีสินทรัพย 4,902,740,088.12 บาท หนี้สิน 
2,478,888,690.08 บาท ทุน 2,376,148,117.97 บาท รายได 69,946,173.54 บาท คาใชจาย 22,242,893.47 
บาท           
   มติที่ประชุม รับรองรายงานกิจการสหกรณประจําเดือนเมษายน 2560 ตามท่ี
เสนอ 
 

 5.2    เร่ืองแถลงรายการรับ – จายเงินในรอบเดือน 
 รายการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 1 – 31 มีนาคม 2560
เปนเงิน 92,556,443.43 บาท 
   มติที่ประชุม รับรองการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 1 - 31  
มีนาคม 2560 
 

 5.3 เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน  
 ในเดือนเมษายน 2560 มีสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 1 ราย  
  มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 1 ราย ท้ังนี้ 
ใหเก็บเงินคาหุนรายเดือนใหมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2560 เปนตนไป 
 

 5.4 เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงินงวดชําระหนี้ 
  ในเดือนเมษายน 2560 มีสมาชิกขอลดการสงเงินงวดชําระหนี้ จํานวน 1 ราย  
  มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกลดการสงเงินงวดชําระหนี้ จํานวน 1 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนใหมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2560 เปนตนไป 
 

 5.5 เร่ืองการรับสมาชิกสามัญเขาใหม 
  ในเดือนเมษายน 2560 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ จํานวน 20 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  
 มติที่ประชุม อนุมัตริับเขาเปนสมาชิกสามัญของสหกรณ จํานวน 20 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนเมษายน 2560 เปนตนไป 
 
 
 



 
 5.6 เร่ืองการรับสมาชิกสมทบเขาใหม 
  ในเดือนเมษายน 2560 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ จํานวน 7 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  
 มติที่ประชุม อนุมัตริับเขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนเมษายน 2560 เปนตนไป 
 

 5.7 เร่ืองสมาชิกผิดนัดชําระหนี้ 
  ในเดือนเมษายน 2560 มีสมาชิกผิดนัดชําระหนี้ จํานวน 2 ราย เนื่องจากยายไป
ตางจังหวัด จํานวน 1 ราย และถูกพักราชการ จํานวน 1 ราย 
 มติที่ประชุม ทําหนังสือถึงผูกูและผูค้ําประกัน และมอบใหผูจัดการหารือกับท่ี
ปรึกษาทางกฎหมายเพ่ือดําเนินการทางกฎหมายตอไป 
 

 5.8 เร่ืองสมาชิกขอผอนผันการสงเงินสหกรณ 
  ในเดือนเมษายน 2560 มีสมาชิกผอนผันการสงเงินสหกรณ จํานวน 2 ราย 
เนื่องจากเกษียณอายุราชการ และยังไมไดรับเงินบําเหน็จบํานาญ 
 มติที่ประชุม ทําหนังสือใหสมาชิกนําเงินมาชําระภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560
และใหฝายจัดการทําหนังสือสอบถามรายละเอียดไปยังตนสังกัด 
 

 5.9 เร่ืองขอเชิญเขารวมเสวนาและประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 
 ดวยชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต (ชสต.) กําหนดประชุมใหญสามัญประจําป 
2559 ในวันเสารท่ี 22 เมษายน 2560 ณ หองกิตติมศักดิ์ โรงแรมลีการเดนส ถ.นิพัทธอุทิศ 1 (สาย 1) 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 ชมรมฯ จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการหรือผูแทนสหกรณ และผูจัดการ เขา
รวมการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 โดยแจงความจํานงภายในวันท่ี 19 เมษายน 2560 อนึ่ง คาเบ้ีย
เล้ียง คาเดินทางและคาท่ีพักขอความอนุเคราะหหสหกรณตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 
 มติที่ประชุม  อนุมัติใหนายสมยศ เสาวคนธ เขารวม 
 

 5.10 เร่ืองพิจารณาตออายุการประกันภัย 
 ตามท่ีสหกรณไดทําประกันภัยอาคารสํานักงาน แบบประกันสรรพภัยธุรกิจ
ขนาดยอมกับบริษัท ทิพยประกัน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงจะครบกําหนดอายุสัญญาในวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2560 นั้น 



 
  บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ขอเสนอตออายุกรมธรรม ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้
  ทุนประกันภัย   19,220,000.00 บาท 
  เบ้ียประกันภัย       23,270.00 บาท 
  เบ้ียประกันภัยรวมภาษี-อากรแสตมป        24,999.48 บาท 
  ป 2559 เบ้ียประกันภัย จํานวน 24,999.48 บาท 
 มติที่ประชุม  อนุมัติใหทําประกันภัยกับบริษัท ทิพยประกัน จํากัด  
 

 5.11 เร่ืองขอเชิญประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 
 ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด กําหนดจัดประชุมใหญ
สามัญ ประจําป 2560 ในวันเสารท่ี 10 มิถุนายน 2560 ณ หองรอยัล จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ศูนย
แสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดตามระเบียบวาระ 
และกําหนดการประชุม 
 ชุมนุมฯ ขอเรียนเชิญสหกรณสงผูแทนเขาประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 ใน
ครั้งนี้ดวย และขอเรียนช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี ้
 1. การแตงตั้งผูแทนสหกรณ  เพ่ือใหการแตงตั้งผูแทนสหกรณสมาชิกไปเขา
ประชุมใหญเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ และขอบังคับของชุมนุมฯ ขอใหสหกรณโดย
คณะกรรมการดําเนินการ เลือกตั้งผูแทนจากกรรมการดําเนินการของสหกรณ 1 คน เปนผูแทนเขา
ประชุมใหญ และใชสิทธิตางๆ ในชุมนุมฯ 
 2. การสงเอกสารประกอบ เพ่ือใชเปนหลักฐานและขอมูลในการเตรียมการ
ประชุมใหญใหเรียบรอย จึงขอไดโปรดกรอกเอกสารประกอบท่ีแนบมาพรอมหนังสือนี้ ไปยังชุมนุมฯ 
กอนวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 กรณีท่ีทางสหกรณสงรายช่ือผูแทนมาแลวมีการเปล่ียนแปลงผูแทนใหสง
เอกสารตางๆ ท่ีสมบูรณดังกลาวประกอบดวย 
  2.1 หนังสือแจงการแตงตั้งผูแทนสหกรณ ใหสหกรณจัดทําหนังสือแจงการตั้ง
ผูแทนสหกรณโดยกรอกขอความใหสมบูรณ ถูกตอง ชัดเจน 
  2.2 ใบตอบรับการเขาประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 
 3.  คาใชจาย 
  3.1 ผูแทนสหกรณสมาชิกไมตองเสียคาใชจายเกี่ยวกับเอกสาร คาอาหาร และ
ของท่ีระลึกท่ีชุมนุมฯ จัดให (ผูแทน หรือสหกรณสมาชิกรับผิดชอบคาท่ีพักเอง) 



 
  3.2 ผูแทนสหกรณสมาชิก ชุมนุมฯ จะรับผิดชอบคาพาหนะตามระยะทาง 
ตั้งแตอําเภอของจังหวัดซ่ึงเปนท่ีตั้งสํานักงานของสหกรณ ถึงอําเภอของจังหวัดสถานท่ีประชุม อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
  3.3 ผูสังเกตการณ จากสหกรณสมาชิกสหกรณละ 1 คน ไมตองเสียคาใชจาย
เกี่ยวกับคาเอกสาร คาอาหาร และของท่ีระลึกท่ีชุมนุมฯ จัดให 
  3.4 ผูสังเกตการณ จากสหกรณสมาชิกสวนท่ีเกินจาก 1 คน ผูสังเกตการณ 
หรือสหกรณสมาชิกจะตองรับผิดชอบคาใชจาย เปนคาเอกสาร อาหารกลางวัน 1 ม้ือ อาหารวาง 2 ม้ือ 
และของท่ีระลึก รวมเปนเงินคนละ 1,200 บาท 
  3.5 ผูสังเกตการณ หรือสหกรณสมาชิก รับผิดชอบคาพาหนะ และคาท่ีพักเอง 
 4. องคประชุม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 106 และขอบังคับ
ของชุมนุมฯ ขอ 35 ในการประชุมใหญตองมีผูแทนสหกรณสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูแทนสหกรณสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนแลวแตกรณี จึงจะเปนองคประชุม 
 5. ผูสังเกตการณ เปนผูเขารวมประชุมใหญเทานั้นไมมีสิทธิในการอภิปราย และ
ออกเสียงลงคะแนน 
 มติที่ประชุม  แตงตั้งใหนายสมยศ เสาวคนธ เปนผูแทนสหกรณ และอนุมัติให
นายอมร นาคปก เขารวมเปนผูสังเกตการณในการประชุมใหญสามัญ 
 

 5.12 เร่ืองขอเชิญรวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น เร่ือง รางพระราชบัญญัติสหกรณ 
 ดวยรัฐบาลไดเห็นชอบใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
ตามรางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี.....) พ.ศ. .......... ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณและสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฏีกาเสนอโดยอยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กอนท่ีจะนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป และเห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบกํากับ
ดูแลและการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ
เพ่ือใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป ตลอดจนนายทะเบียนสหกรณได
กําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2559 ซ่ึงกําหนดให
บุคคลท่ีจะเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณตองผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตราวจบัญชี
สหกรณ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณซ่ึงหลักสูตรการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณของสันนิบาตสหกรณไดรับการรับรองจากกรมตรวจบัญชีสหกรณแลว ดังนั้น 
เพ่ือการมีสวนรวมของสหกรณตอการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และการปฏิรูป
ระบบกํากับดูแลและการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ตลอดจนเตรียม
ความพรอมบุคลากรของสหกรณในการตรวจสอบกิจการ สันนิบาตฯ จึงกําหนดจัดสัมมนารับฟงความ



 
คิดเห็นและโครงการฝกอบรมดังตอไปนี้ ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดซ แอนด รีสอรท (เขต 8) อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 1. สัมมนารับฟงความคิดเห็น เรื่อง รางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี......) 
พ.ศ. ..... กับอนาคตสหกรณไทย ในวันเสารท่ี 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. 
 2. โครงการฝกอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการ
ขั้นพ้ืนฐาน” ในวันท่ี 14 – 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น   
 โปรดแจงความจํานงภายในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 
 อนึ่ง สันนิบาตฯ จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นและโครงการฝกอบรมครั้งนี้ โดย
ไมคิดคาใชจายในรายการดังนี้ 
 1. คาสัมมนาและคาวิชาการ 
 2. คาอาหารกลางวัน 3 ม้ือ (13-15 พฤษภาคม 2560) 
 3. คาอาหารเย็น 1 ม้ือ (14 พฤษภาคม 2560) 
 4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 6 ม้ือ (13 – 15 พฤษภาคม 2560) 
 สวนคาใชจายอ่ืนๆ นอกนี้ เชน คาท่ีพัก คาอาหารนอกจากวันท่ีกําหนด และคา
พาหนะเดินทาง ขอความกรุณาเบิกจายจากสหกรณตนสังกัด 
 มติที่ประชุม  อนุมัติใหนายสมยศ เสาวคนธ เขารวมการสัมมนา เรื่องราง
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี....) พ.ศ. .....กับอนาคตสหกรณไทย และนายสุทิน ปยะรัตน นายบัญชา 
แสนสุข นายซากี สะมะแอ และนายสิทธิชัย อินทรวงค เขารับการฝกอบรมผูตรวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน 
 

 5.13 เร่ืองพิจารณาสมาชิกประสบภัยรายแรง 
  ในเดือนเมษายน 2560 มีสมาชิกประสบภัยรายแรง จํานวน 1 ราย ดังตอไปนี ้
  1. สมาชิกอําเภอรือเสาะ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 
2560 เปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บสาหัส พักรักษาตัวโรงพยาบาลนราธิวาสฯ ตั้งแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2560 
ถึงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 คารักษาพยาบาลเปนเงิน 345,621 บาท 
   คณะกรรมการอํานวยการ เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2560 มีมติเห็นสมควรใหไดรับ
ความชวยเหลือจํานวน 4,000 บาท 
 มติที่ประชุม อนุมัติเงินชวยเหลือ 4,000 บาท 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
 6.1 ประธาน แจงวา จากการท่ีขอกูเงินธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด เดิมจะให
ดอกเบ้ียรอยละ 3.75 แตทําสัญญาเสร็จแลวบอกวารอยละ 4.00 ปรากฏวา ผูจัดการตอรองแลวก็ลดให
เหลือรอยละ 3.80 วันท่ี 24 เมษายน 2560 ขอรับเงินจํานวน 100 ลานบาท เพ่ือชําระธนาคารออมสิน และ



 
อีก 50 ลานบาทจะชําระชุมนุมฯ เพ่ือขอกูเงินโครงการพิเศษเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนระยะส้ัน สวนธนาคาร
ออมสินจะลดดอกเบ้ียใหประมาณรอยละ 3.80 ในครั้งตอไป แตสหกรณตองทําหนังสือและแนบตั๋ว
สัญญาใชเงินของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด ขณะนี้มีบางสหกรณใหกูอัตราดอกเบ้ียคอนขางต่ํา
กวาอยูท่ีประมาณ รอยละ 3.50 แตวงเงินกูนอยๆ แตละสัญญาไมเกิน 50 ลานบาท 
  นายนพ เนื้อนอย ถาตามท่ีประธานกลาวขางตนก็เปนผลดี เพราะจะชวยลด
รายจายดอกเบ้ีย แลวถากูจากแหลงท่ีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.50 มีขอจํากัดอยางไรบาง 
  นายมะนุ ดือเระ ถาขออัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.50 ไดหรือไม 
  ผูจัดการ ไดตอรองจากรอยละ 4.00 แลวธนาคารใหไดเพียงรอยละ 3.80 และ
ขอจํากัดท่ีประธานกลาวคือการทําสัญญาหลายๆ สัญญาจะทําใหการผอนชําระรายเดือนสูงเพราะตอง
ชําระท้ังเงินตนและดอกเบ้ียหลายสัญญา เปรียบเทียบกับการท่ีเรากูจากชุมนุม 230 ลานบาท ผอนชําระ
เงินตนเดือนละ 1 ลานบาท  
  มติที่ประชุม     รับทราบ 
 6.2 นายซาการียา เลาะนะ สหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากัด กําหนดจัดงานจตุ
สัมพันธชายแดนใตในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2560 ณ สหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากัด กําหนดการดังนี ้
  เวลา   9.00 น.  ลงทะเบียน 
  เวลา 10.00 น. กิจกรรม และแขงขันกีฬามหาสนุก 
  เวลา 18.00 น. งานเล้ียงสังสรรค และมีการแขงขันแดนซเซอร 
  มติที่ประชุม     รับทราบ 
 6.3 นายนพ เนื้อนอย สมาชิกสอบถามวาการยื่นคําขอกูสามัญกอนท่ีสลิปเงินเดือน
ปจจุบันยังไมออก จะยื่นคําขอกูไวกอนแลวคอยนําสลิปเงินเดือนมาใหภายหลังไดหรือไม 
  ผูจัดการ สลิปเงินเดือนมีความจําเปนตองแนบมาพรอมคําขอกูเลยเนื่องดวย
เจาหนาท่ีตองใชในการตรวจสอบสิทธิการกู  สําหรับของพนักงานราชการทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท้ังสามเขตแจงวาสามารถหักไดแลว สหกรณจึงสงหัก ณ ท่ีจายไป สวนรายท่ียื่นกูไวเม่ือไดตอ
สัญญาเรียบรอยแลวก็นํามายื่นท่ีสหกรณเจาหนาท่ีก็จะนําเขาวาระคณะกรรมการเงินกูพิจารณาตอไป 
  มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.15 น. 
     ลงช่ือ สมยศ  เสาวคนธ     ประธานกรรมการ 
              (นายสมยศ เสาวคนธ) 
     ลงช่ือ   อมร  นาคปก     เลขานุการ 
                (นายอมร นาคปก) 


