
 
 
 
 
 

ขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รนูราธิวาส จ ากดั 

แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2565 

************************************************************************************************** 
 ทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ได้
ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว                 
มีความดังนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565” 
 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดใน ข้อ 11 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี 9600000225534 เสียทั้งหมด และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ 11 การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่ 
   (1) สมาชิกของสหกรณ์ 
   (2) สหกรณ์อ่ืน  
   การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้
ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 
   ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและวงเงินให้กู้ 
หลักประกันสำหรับเงินกู้ ลำดับแห่งการให้เงินกู้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  การส่งเงินงวดชำระหนี้ การ
ควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้ การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมด้าน
สินเชื่อหรือการให้เงินกู้ และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
   การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์                 
มีเง ินทุนเหลือจากการให้เง ินกู ้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที ่ได ้ร ับความเห็นชอบจาก                   
นายทะเบียนสหกรณ ์
   สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคำขอกู้ตามแบบและ
ระเบยีบของสหกรณ์ท่ีกำหนดไว้” 
 

 



 ข้อ 4. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดใน ข้อ 80 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี 9600000225534 เสียทั้งหมด และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ 80.อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
หน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
กับท้ังในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพื่อเสนอที่
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (2) จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ      
ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ 
  (3) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อย
จะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อการลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวน
นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ที่
ประชุมใหญ่ทราบ 
  (4) กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินกิจการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
  (5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 
  (6) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่างรวดเร็ว
และมีกระบวนการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตามอำนาจ
หน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 
  (7) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืนและสถาบัน
การเงิน และการค้ำประกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 
   (8) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดง
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบและสามา รถ
ตรวจสอบได ้
    (9) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ 
    (10) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของ
สหกรณ ์
    (11) พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
    (12) ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืม โดยรับผิดชอบการค้ำประกันในฐานะส่วนตัว 
    (13) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 



    (14) กำหนดและดำเนินการเกี ่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจำปีและ
รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
    (15) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
    (16) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแผนปรับปรุงการดำเนินงานของ
สหกรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
    (17) เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากการเป็น
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น 
     (18) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 
     (19) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทำงานเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
     (20) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
     (21) พิจารณากำหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ 
     (22) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
     (23) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนกำหนด
ค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
     (24) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ 
     (25) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการและ
สมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 
     (26) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
     (27) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทั่วไปเพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 
     (28) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ 
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
     (29) พิจารณาแต่งตั้งผู ้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่นซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่
ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกำหนดไว้ 
    (30) อำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎกระทรวงกำหนด” 



 ข้อ 5. ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ 88/2 ไว้ท้ายข้อ 88 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 9600000225534 
 “ข้อ 88/2 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  ให้คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพ
คล่อง ปฏิบัติการและด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ 
 (2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 (3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (4) รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญให้แก่
คณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
 (5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
 (6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบโดย
แสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี 
 (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย” 
 ข้อ 6. ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ 88/4 ไว้ท้ายข้อ 88 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี 9600000225534 
 “ข้อ 88/4 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมี
อำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้สอดคล้องกับ
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอที่ประชุม
ใหญ่อนุมัติ  
 (2)พิจารณาอนุมัต ิแผนการลงทุนและแผนการจัดการการลงทุน  ภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 (3) ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม 
 (4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 



 (5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี 
 (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย” 
 ข้อ 7. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดใน ข้อ 106 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธวิาส 
จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี 9600000225534 เสียทั้งหมด และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 106.อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ
การดำเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการ  ใน
การดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้ง การประเมินผลการควบคุมภายในการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
   (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและรายการที ่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
   (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ
เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
   (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื ่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์
จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
   (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
คุ้มค่า   
   (5) ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกตหรือ
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
ผู้สอบบัญชี 
  (6) กำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้าน                      
ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 
    (6.1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถู กต้อง และได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตรวจสอบ
การจัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำทุก
เดือน รวมทั้งได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
    (6.2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวาง
กลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี ่ยง และเสนอรายงานผลการ



ตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพ่ือให้การบริหาร
ความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ 
     (6.3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้าน
สินเชื่อที่วางไว้ สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้
ได้ตามกำหนดในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อและ
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
    (6.4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้
นโยบายที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง 
    (6.5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องของสหกรณ์ การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบคำสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและนำเสนอ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 

   การตรวจสอบกิจการและการดำเนินงานของสหกรณ์ตามวรรคก่อนผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
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