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 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ
ขอ 107(11) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2554 ไดกําหนด
ระเบียบวาดวยผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2554 ดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยผูแทน
สมาชิก พ.ศ. 2554” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 5 ธันวาคม 2554 เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2550 
และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใดท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ซ่ึงขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบตอไปนี้แทน 

 
หมวด 1 

การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
 

 ขอ 4. การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
  (1)  สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก 
  (2)  การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ  ใหกระทําในท่ีประชุมหนวยท่ีสมาชิกสังกัด
อยูกอนการประชุมใหญสามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวันและใหประธานหนวยเลือกตั้ง
หรือเลขานุการหนวยเลือกตั้งแจงรายช่ือผูแทนสมาชิกในหนวยของตนตอสหกรณโดยมิชักชา 
  (3) ใหท่ีประชุมหนวยดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวน
สมาชิกยี่สิบคนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคนถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน ในจํานวนนี้ใหประธานหนวยเลือกตั้งและเลขานุการหนวยเลือกตั้งเปน
ผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง โดยใหนับรวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิกท่ีหนวยพึงเลือกตั้งได 
   อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 
  (4)  ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละสองปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมี
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 
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  (5) ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจแตงตั้งประธานหนวยเลือกตั้ง และให
กรรมการประจําหนวยหรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนกรรมการประจําหนวยเปนเลขานุการหนวยเลือกตั้ง 
โดยตําแหนง 
  (6) ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจในการกําหนดและประกาศหนวยเลือกตั้ง 
รายช่ือผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง 
 ขอ  5. บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธ์ิสมัครรับเลือกตั้งเปน
ผูแทนสมาชิก 
  (1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ี
กระทําโดยทุจริต 
  (2)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของ
รัฐบาลหรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาท่ี 
  (3)  เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจาก
ตําแหนงกรรมการตามมาตรา 22 (4) 
  (4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาท่ี 
  (5)  สมาชิกซ่ึงผิดนดัการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลา
สองปทางบัญชีถึงวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
  (6)  ผูซ่ึงเปนเจาหนาท่ีและลูกจางประจําในสหกรณนี ้
  (7)  มีอายุการเปนสมาชิกนอยกวา 2 ป 
  (8) ผูซ่ึงไมเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด 
 

หมวด 2 
การพนจากตําแหนง 

 

 ขอ 6. การพนจากตําแหนงของผูแทนสมาชิก 
  (1)  ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม 
  (2)  ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอท่ีประชุมหนวย ซ่ึงตนสังกัด 
  (3)  ยายหรือโอนไปตางหนวยเลือกตั้ง 
  (4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
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  (5)  ท่ีประชุมหนวยซ่ึงตนสังกัดลงมติถอดถอน 
  (6)  คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียเปนเวลาถึงสองเดือนหรือผิด
นัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ 
 ขอ 7. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ 
  ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวาดวยประการใด  ๆจนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิก
เหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในส่ีของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด ก็ใหท่ีประชุม
หนวยดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนท่ีวางลง และใหอยูในตําแหนงไดเพียง
เทาท่ีกําหนดเวลาท่ีผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบจะอยูได 
 ขอ 8. ใหประธานหนวยหรือเลขานุการหนวยแจงรายช่ือผูแทนสมาชิกในหนวยของตนไป
ยังสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้ง 
 

หมวด 3 
สิทธิและอํานาจหนาท่ีของผูแทนสมาชิก 

 
 ขอ 9. สิทธิและอํานาจหนาท่ีของผูแทนสมาชิก  มีดังนี.้- 
  1. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณ 
  2.  เปนคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งเพ่ือ
ประโยชนในการดําเนินการของสหกรณ 
  3.  มีหนาท่ีเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณ และประชุมใหญสามัญ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด และมีอํานาจหนาท่ีในประชุมใหญ 
ดังนี้ 
   (1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกลาออกจากสหกรณ การเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิกและวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัคร ซ่ึงมิไดรับเลือกเขาสมาชิกและสมาชิกท่ีถูกใหออก
จากสหกรณ 
   (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณ 
   (3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
   (4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ และผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
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   (5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนปฏิบัติการงานของผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณ 
   (6) พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน 
   (7) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 
   (8) กําหนดคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาเบ้ียประชุมของกรรมการ
ดําเนินการ กรรมการอ่ืนๆ ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์
   (9) พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 
   (10) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ
ชุมนุมสหกรณท่ีสหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 
   (11)  พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ 
รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชีหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณมอบหมาย 
   (12) กําหนดรูปการ ซ่ึงสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ 
   (13) พิจารณาเสนอแนะแนวนโยบาย เพ่ือพิจารณากิจกรรมของสหกรณใหเกิด
ประโยชนแกสมาชิก 
  4.  ประสานงานระหวางสมาชิกกับสหกรณและดําเนินกิจกรรมกลุม 
  5.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากท่ีประชุมใหญหรือท่ีประชุมคณะ 
กรรมการดําเนินการ 
  6.  เผยแพรขอมูลขาวสารของสหกรณใหสมาชิกทราบ 
  7.  รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกเพ่ือนําไปเสนอตอท่ีประชุมใหญ 
 

หมวด 4 
การประชุม 

 
 ขอ 10. ในการประชุมผูแทนสมาชิกของแตละหนวยครั้งแรก ใหท่ีประชุมเลือกตั้งประธาน
หนวยคนหนึ่ง รองประธานหนวยคนหนึ่งหรือหลายคน ผูชวยเลขานุการหนวยคนหนึ่ง และให
กรรมการประจําหนวย หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนกรรมการประจําหนวยเปนเลขานุการหนวยโดย
ตําแหนง 
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 ขอ 11. ใหผูแทนสมาชิกแตละหนวยประชุมกันตามโครงการ และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ
จากท่ีประชุมใหญสามัญ 
 ขอ 12. ในการประชุมผูแทนสมาชิก ตองจัดใหผูประชุมลงลายมือช่ือพรอมท้ังบันทึกเรื่องท่ี
ประชุมท้ังส้ินนั้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในท่ีประชุมกับเลขานุการลงลายมือช่ือไว
เปนสําคัญ 
 ขอ 13. ใหกรรมการประจําหนวยหรือผูท่ีกรรมการประจําหนวยมอบหมายมีอํานาจในการ
เบิกจาย ยืมและสงคืนเงินยืมทดลองจาย คาเบ้ียประชุมผูแทนสมาชิก 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2554 
 
 
 
                     (นายสวาง ชินพงษ) 
                       ประธานกรรมการ  
                   สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 
 


