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         อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และขอ 
107(11) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 10 /2554 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2554 ได
กําหนดระเบียบวาดวยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554 ดังตอไปนี ้
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 

 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยสมาชิกสมทบ 
พ.ศ. 2554” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 23 สิงหาคม 2554 เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2553 
และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใดท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ซ่ึงขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  4. ในระเบียบนี้ 
          “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
          “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
           “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด 
           “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด  
  “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรพัยครูนราธิวาส จํากัด 
 

หมวด 2 
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

 

 ขอ  5. คุณสมบัติของผูท่ีจะสมัครเปนสมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
  (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
วาดวยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554 
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  (2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะท่ีขาดคุณสมบัติตามขอ 32 แหงขอบังคับ
สหกรณ   
  (3) ตั้งบานเรือนอยูในจังหวัดนราธิวาส (ยกเวนเปนคูสมรส บุตร บิดา มารดาของสมาชิก
สหกรณ) 
  (4) เปนผูท่ีมีความประพฤติดีงาม 
  (5) เปนผูท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 
  (6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

 

หมวด 3 
การเขาเปนสมาชิกสมทบ 

 

 ขอ  6. ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณ ตามแบบท่ีกําหนดไว 
โดยใหสมาชิก ซ่ึงทํางานในแผนก หรือฝาย หรือกอง หรือจังหวัด หรืออําเภอ หรือหนวยเดียวกัน ไม
นอยกวา 2 คนรับรอง ในกรณีท่ีผูสมัครเปนสมาชิกสมทบมีความสัมพันธทางครอบครัวกับสมาชิก ให
สมาชิกซ่ึงเกี่ยวของเปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรเปนผูรับรอง เม่ือคณะกรรมการดําเนินการ ได
สอบสวนพิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนดในขอ 3 ท้ังเห็นเปนการสมควรแลว 
ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และคาหุนตามท่ีจะ
ถือครบถวนแลวเสนอเรื่อง การรับสมาชิกเขาใหมใหท่ีประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 
  เม่ือสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิ และหนาท่ีในฐานะสมาชิก
สมทบ 
 ขอ  7. คาธรรมเนยีมแรกเขา ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใน
วันท่ียื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงิน 500 บาท (หารอยบาทถวน) คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวา
เปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 
 ขอ  8. รายการท้ังปวงท่ีปรากฏในใบสมัครเปนสมาชิกสมทบ ใหถือวาเปนเง่ือนไขท่ีผูสมัคร
จะตองปฏิบัติตาม เพ่ือคณะกรรมการดําเนินการจะใช ประกอบการพิจารณารับผูสมัครใหเปนสมาชิก
สมทบ 
 

หมวด 4 
สิทธิและหนาท่ีของสมาชิกสมทบ 

 

 ขอ  9. เม่ือคณะกรรมการดําเนินการพิจารณารับเขาเปนสมาชิกสมทบ และขึ้นทะเบียนสมาชิก
สมทบแลว ผูสมัครจึงจะไดสมาชิกภาพ และมีสิทธิและหนาท่ีของสมาชิกสมทบ ดังนี ้
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  (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
   (1) เขารวมประชุมใหญไดในฐานะผูสังเกตการณ ไมนับเปนองคประชุมไม
สามารถเสนอความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนได 
   (2) ไมสามารถเขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญได 
   (3) ไมสามารถเสนอหรือไดรับเลือกเปนผูแทนสมาชิก ประธานกรรมการ 
กรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการ 
        (4) ไดรับบริการฝากเงินกับสหกรณไดทุกประเภท ท้ังนี้ วงเงินฝากแตละประเภท
แตละบัญชีตองไมเกินกวาสิทธิของสมาชิกสามัญ และใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
   (5) ไดรับบริการกูเงินจากสหกรณไมเกินรอยละเกาสิบของทุนเรือนหุน หรือเงิน
ฝากท่ีสมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ  
         (6)  ไดรับการบริการทางวิชาการหรือการฝกอบรมจากสหกรณ 
          (7) ไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนตามมติท่ีประชุมใหญ 
   (8) สิทธิอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ   
  (ข) หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
   (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําส่ังของสหกรณ 
   (2) ตองชําระคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกในอัตราเดือนละ
ไมนอยกวา 200 บาท (สองรอยบาทถวน) แตไมเกินเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)  
   (3) เขารวมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย 
   (4) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพ่ือใหสหกรณเปนองคการท่ีเขมแข็ง 
   (5) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ   
   (6) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรือง
และม่ันคง 
 ขอ 10. เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาสมควรจัดใหบริการใดแกสมาชิกสมทบ ตามสิทธิ
ของสมาชิกสมทบ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แตท้ังนี้ตองไมเกินสิทธิและหนาท่ี
ตามท่ีกําหนดไวในขอ 8 
 

หมวด 5 
การชําระคาหุน 

 

 ขอ 11. สมาชิกสมทบตองสงเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกท่ีเขาเปนสมาชิกไมนอยกวา
เดือนละ 200 บาท (สองรอยบาทถวน) แตไมเกินเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)  
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    สมาชิกสมทบท่ีไดชําระคาหุนเปนจํานวนเงินไมนอยกวา 250,000 บาท (สองแสนหาหม่ืน
บาทถวน) จะงดชําระคาหุนรายเดือนก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอสหกรณ 
           สมาชิกสมทบคนหนึ่งจะมีทุนเรือนหุนในสหกรณไมวากรณีใด ๆ ไดไมเกิน 2,000,000 บาท 
(สองลานบาทถวน) 
 ขอ 12. การสงเงินคาหุนรายเดือนใหมาสงดวยตนเองหรือหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยท่ี
สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ  
 

หมวด 6 
การใหบริการเงินฝาก 

 

 ขอ 13. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินออมทรัพย และฝากเงินออมทรัพยพิเศษ ฝากเงินประจําได 
ท้ังนี้ใหนําระเบียบ สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เกี่ยวกับการรับฝากเงินออมทรัพย และฝาก
เงินออมทรัพยพิเศษ ฝากเงินประจํามาบังคับใชโดยอนุโลม 
          การรับฝากเงินออมทรัพยของสมาชิกสมทบตามวรรคหนึ่ง สมาชิกสมทบตองมาฝาก
เงินดวยตนเอง หรือ อาจใหหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของ
สมาชิกสมทบ ท้ังนี ้ตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสมาชิกผูนั้น 
 ขอ 14.หากคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหสมาชิกสมทบ มีสิทธิฝากเงินประเภทอ่ืน
ยอม กระทําไดโดยประกาศสหกรณ 
 ขอ 15. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่ง และหรือทุกประเภทรวมกันไมเกิน 
2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)  
 

หมวด 7 
การใหบริการเงินกู 

 

 ขอ 16. การใหบริการเงินกูแกสมาชิกสมทบ สหกรณสามารถใหบริการเงินกูสามัญ โดยใหกูได
ไมเกินรอยละเกาสิบของเงินคาหุนและเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบผูนั้นมีอยูในสหกรณ ท้ังนี้  ตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 ขอ 17. การชําระหนี้เงินกู สมาชิกสมทบตองสงงวดชําระหนี้ดวยตนเอง หรือหักจากบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยท่ีสมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ  
 ขอ 18. เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู ดอกเบ้ียเงินกู การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืน
เงินกูใหถือปฏิบัติตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
สหกรณโดยอนุโลม 
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หมวด 8 
การคํ้าประกันเงินกู 

 

 ขอ 19.สมาชิกสมทบคนหนึ่งจะมีหนี้สินตอสหกรณ ในฐานะผูกูและผูค้ําประกันรวมกันเกิน
รอยละเกาสิบของจํานวนเงินฝากและหุนท่ีมีอยูในสหกรณมิได 
 

หมวด 9 
การใหบริการทางวิชาการ 

 

 ขอ 20.สมาชิกสมทบมีสิทธิไดรับบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการฝกอบรม การสัมมนา การฝก 
อบรมวิชาชีพ หรือกิจกรรมอ่ืน ท้ังนี้ตองเปนบริการทางวิชาการท่ีสหกรณ จัดใหมีขึ้นหรือท่ีคณะ 
กรรมการดําเนินการเห็นชอบ 
 ขอ 21.การรับบริการทางวิชาการของสมาชิกสมทบตามขอ 18 ใหสหกรณเปนผูดําเนินการ
เกี่ยวกับคาใชจายดังกลาว ท้ังนี้ สมาชิกสมทบไมมีสิทธิรับเงินคาใชจายแตอยางใด 
 

หมวด 10 
การใหบริการประกันชีวิตกลุม 

 

 ขอ 22.สหกรณอาจจัดใหมีการประกันชีวิตกลุมใหกับสมาชิกสมทบในวงเงินผลประโยชน
คุมครองกรณีเสียชีวิตไมนอยกวา 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) หรือตามประกาศของสหกรณ 
โดยสมาชิกสมทบผูสมัครทําประกันเปนผูจายเงินคาเบ้ียประกันชีวิต 
 

หมวด 11 
การขาดจากสมาชิกภาพ 

 

 ขอ 23.สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี ้
  (1) ตาย 
  (2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
  (3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
  (4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว 
  (5) ขาดคุณสมบัติตามขอ 3 
  (6) ถูกใหออกจากสหกรณ 
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  (7) ถือหุนไมถึง 10,000 บาท จะตองมีการเคล่ือนไหวในการถือหุนครั้งละ 500 บาท ไม
นอยกวา 4 ครั้งตอป ถาไมปฏิบัติถือวาขาดจากสมาชิกภาพ 
 ขอ 24.สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวย
ขอบังคับ และอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 
 ขอ 25.สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ ดงัตอไปนี ้
  (1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
  (2) ไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
  (3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําส่ังของสหกรณ 
  (4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเส่ือมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณไมวา
โดยประการใด ๆ 
 ขอ 26.การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 21(1), (2), (4) นั้น สหกรณจะจายคืนเงินคาหุน เงินปนผลและ
เงินเฉล่ียคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนเงินคาหุนของสมาชิกสมทบซ่ึงออก
เพราะเหตุอ่ืนพรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณ
คืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะเงินคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมี
เงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันส้ินปทางบัญชีท่ีออก
โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้นดวย ในเม่ือท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณจะจายคืนใหตาม
ระเบียบของสหกรณ 
  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 21(3) สหกรณจะจายเงิน
คาหุน เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้น มีอยูใน
สหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 
  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 21(6) นั้นสหกรณจะ
จายเงินคาหุนเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจาย บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณ
คืนใหภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแตประจําปท่ีออกจากสหกรณ หรือ
หากสมาชิกสมทบขอใหจายภายหลังวันส้ินป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืน ในปนั้นภายหลังท่ี
ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจาย
ใหตามระเบียบของสหกรณ 
  กรณีท่ีสหกรณมีการดําเนินงานเปนปกติใหจายคืนคาหุนแกสมาชิกตามมูลคาหุน ท่ี
ปรากฏในขอ 4 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด แตกรณีท่ีสหกรณขาดทุนสะสม
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หรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสมใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิกท่ีพนจากสมาชิกภาพในระหวางป
จนกวาจะปดบัญชีประจําปและคํานวณมูลคาหุนท่ีจะจายคืนแกสมาชิก 
  การคํานวณมูลคาหุนตามวรรคหา ใหใชเกณฑคํานวณดังนี้ 

มูลคาตอหุน = ทุนเรือนหุนท้ังหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ+หนี้สินท้ังส้ิน) 
จํานวนหุนท้ังส้ิน 

  ในการปรับลดมูลคาตอหุนท่ีจะจายคืนแกสมาชิก สหกรณไมตองทําการปรับปรุงบัญชีใด  ๆ
แตตองเปดเผยการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนท่ีจะจายคืนสมาชิกไว และใหผูสอบบัญชี
ตรวจสอบแสดงความเห็นตองบการเงิน สําหรับสวนตางของมูลคาหุนท่ีกําหนดในขอบังคับขอ 4 แหง
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ซ่ึงอยูในบัญชีทุนเรือนหุนและเงินคาหุนจายคืนตอหุน
แกสมาชิกในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมใหนําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม 
  เม่ือสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงิน คาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆไปสหกรณตอง
คํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอ
หุนท่ีกําหนดไวในขอ 4 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด จนกวาสหกรณไมมียอด
ขาดทุนสะสม 
 

หมวด 12 
เบ็ดเตล็ด 

 

 ขอ 27. สมาชิกสมทบคนใดมีการเปล่ียนแปลงในเรื่องช่ือ สัญชาติ หรือท่ีอยู ตองแจงใหสหกรณ
ทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 ขอ 28. การตั้งผูรับโอนผลประโยชน สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เพ่ือใหเปนผูรับโอนประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณ ในเม่ือตนตายนั้นมอบใหสหกรณถือไว หนังสือ
ตั้งผูรับโอนประโยชน ดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือ
เปล่ียนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไวแลว ก็ตองทําเปนหนังสือ ตามลักษณะดังกลาว ใน
วรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 
            เม่ือสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอน 
ทราบและสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉล่ียคืนและเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืน
ใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดตั้งไวหรือถามิไดตั้งไวก็
คืนใหแกบุคคล ท่ีไดนําหลักฐาน มาแสดงใหเปนท่ีพอใจแกคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมี
สิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น 
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              ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ
ภายในกําหนดหนึ่งป นับแตวันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตร 
ท่ีทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบ การพิจารณาดวย เม่ือ
คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลวสหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในส่ี
สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูท่ีมีช่ือเปนผูรับโอน
ประโยชนท่ีสมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณถือไว ไมมีตัวอยูก็ดี เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีให
สหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณท้ังส้ิน 
 ขอ 29. ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน       
ผูวินิจฉัยช้ีขาด และใหถือเปนท่ีสุด 
 ขอ 30. ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

 

 
                          (นายสวาง ชินพงษ)           
                           ประธานกรรมการ 
            สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
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         อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และขอ 
107(11) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 ครั้งท่ี 10 /2556 เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 ได
กําหนดระเบียบวาดวยสมาชิกสมทบ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยสมาชิกสมทบ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกความในขอ 11 และขอ 15 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
วาดวยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554 และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯ ล  ฯ 
 

 “ขอ 11. สมาชิกสมทบตองสงเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกท่ีเขาเปนสมาชิกไมนอยกวา
เดือนละ 200 บาท (สองรอยบาทถวน)  
    สมาชิกสมทบท่ีไดชําระคาหุนเปนจํานวนเงินไมนอยกวา 250,000 บาท (สองแสนหาหม่ืน
บาทถวน) จะงดชําระคาหุนรายเดือนก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอสหกรณ 
           สมาชิกสมทบคนหนึ่งจะมีทุนเรือนหุนในสหกรณไมวากรณีใด ๆ ไดไมเกิน 3,000,000 บาท 
(สามลานบาทถวน) 
 ขอ 15. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่ง และหรือทุกประเภทรวมกันไมเกิน 
3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน)” 

ฯ ล  ฯ 
 

 สวนขอความอ่ืนนอกจากท่ีกลาวนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด วาดวยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554 ทุกประการ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

 
                    (นายสมเกียรติ เสาวคนธ)           
                           ประธานกรรมการ 
           สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 

รางระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
วาดวยสมาชิกสมทบ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2556 
 


