
 

 

 

 

ขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รนูราธิวาส จ ากดั 

แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2566 

************************************************************************************************
** 

 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว                 
มีความดังนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566” 
 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดใน ข้อ 1 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี 9600000225648 เสียทั้งหมด และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “หมวด  1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 
     ชื ่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด  NARATHIWAT TEACHERS 
SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED.  
     ชื่อย่อ  สอ.นธ.  
     ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 
     ที่ตั้งสำนักงาน  เลขที่ 50 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000 
 สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานและจัดตั้งสำนักงานสาขาสหกรณ์ได้ตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิม สำนักงานส่วนราชการสหกรณ์  และที่ว่า
การอำเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
ในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

ตราสหกรณ์มรีูปลักษณะดังนี้  เป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน ระหว่างวงกลมมีชื่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด และชื ่อภาษาอังกฤษ THE SAVINGS & CREDIT CO–
OPERATIVE OF NARATHIWAT TEACHER LIMTIED. ในวงกลมชั ้นในสัญลักษณ์ดวง
อาทิตย์ หมายถึงการเติบโตขององค์กร มุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้มีความเจริญก้าวหน้า 



บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริต สัญลักษณ์ดอกกล้วยไม้ หมายถึงความ
เป็นครู สัญลักษณ์รัศมีแสงอาทิตย์ 7 รัศมี หมายถึง หลักการสหกรณ์ทั้ง 7 ข้อ สัญลักษณ์เรือกอและ 
หมายถึง จังหวัดนราธิวาสและยังสื่อถึงการขับเคลื่อนขององค์กรมุ่งไปข้างหน้า ชั้นในเรือกอและปีพ.ศ. 
2504 หมายถึงปีก่อตั้งของสหกรณ์ สัญลักษณ์เส้นคลื่นและปลา หมายถึง ความเพิ่มพูนลื่นไหลเคลื่อนไหว
ขององค์กรตลอดเวลา และสัญลักษณ์เกลียวเชือก หมายถึง ความร่วมมือกลมเกลียวของสมาชิกสหกรณ์ 
 ข้อ 4. ให้ยกเลิกความตามท่ีกำหนดใน ข้อ 74 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี 9600000225648 เสียทั้งหมด และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ 74. คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย 
ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดำเนินการอีกสิบสี ่คน ซึ ่งที ่ประชุมใหญ่เลือกตั ้งจากสมาชิก        
โดยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ 
หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกำหนด 
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด แบ่งออกเป็น 14 หน่วย และให้มีกรรมการหน่วยละ             
1 คน ตามลำดับดังนี้    
   1) หน่วยจังหวัด   
   2) หน่วยอำเภอเมือง  
   3) หน่วยอำเภอระแงะ   
   4) หน่วยอำเภอสุคิริน   
   5) หน่วยอำเภอตากใบ   
   6) หน่วยอำเภอสุไหงโกลก   
   7) หน่วยอำเภอรือเสาะ  
   8) หน่วยอำเภอบาเจาะ 
   9) หน่วยอำเภอสุไหงปาดี   
   10) หน่วยอำเภอเจาะไอร้อง   
   11) หน่วยอำเภอศรีสาคร   
   12) หน่วยอำเภอยี่งอ   
   13) หน่วยอำเภอแว้ง   
   14) หน่วยอำเภอจะแนะ  
   ทั้งนี้ ให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่แบบลับ 
   ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ณ  สำนักงานสหกรณ์ 



   ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 

   (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
   (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
   (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่ 
   (5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกสหกรณ์ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  (6) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระหนี้ทุกชนิดไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีนับแต่ปีที ่ผิดนัดถึงปีที ่เล ือกตั ้งกรรมการดำเนินการ โดยมิได้รับการผ่อนผันการชำระหนี ้จาก
คณะกรรมการดำเนินการ เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการจะได้วินิจฉัยว่าการผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระทำหรือเจตนาของสมาชิก 
  (7) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น 
   (8) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
  (9) ผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ฟ้องดำเนินคดีในทางแพ่ง
หรือทางอาญาในข้อกล่าวหาที ่กระทำให้สหกรณ์เสียหาย  หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที ่สุดให้ชดใช้
ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ในการกระทำท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย  
  (10) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจาก
การเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วหรือ
ได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี 
   (11) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย
ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 
  (12) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
  (13) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณท์ี่
สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
  (14) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี หรือ
เป็นผู้จัดการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี 



  (15) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของ
บริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น 
  (16) ลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กฎกระทรวงกำหนด” 
 ข้อ 5. ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ 88/1 ไว้ท้ายข้อ 88 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนราธิวาส จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี 9600000225648 
 “ข้อ 88/1 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้ง
กรรมการดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 8 คน โดยให้มีตำแหน่งประธาน
กรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได ้
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงให้อยู ่ในตำแหน่งได้เท่ากับ  กำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น 
 ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได ้
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั ้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยง ให้เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา” 
 ข้อ 6. ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ 88/3 ไว้ท้ายข้อ 88 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนราธิวาส จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี 9600000225648 
 “ข้อ 88/3 คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ดำเน ินการเป ็นคณะอนุกรรมการการลงทุน จำนวน 7 คน และต้องไม่ม ีกรรมการดำเนินที ่เป็น
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได ้
 คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับ กำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 
 ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือน
ละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 



 ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการใน
การประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา” 
 ข้อ 7. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดใน ข้อ 96 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี 9600000225648 เสียทั้งหมด และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ 96. การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย
เหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
    (1) ตาย 
    (2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
    (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
กำหนด 
    (4) อายุครบ 60 ปี หรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง สุดแต่เงื่อนไขใดจะถึงกำหนดก่อน 
และให้พ้นจากตำแหน่งในวันสิ้นปีทางบัญชี  
    (5) ถูกเลิกจ้าง 
   (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้
กระทำการหรือละเว้นการกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่
ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 
 

 
    ลงชื่อ   ประธานกรรมการ 
          (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
 
    ลงชื่อ   กรรมการและเลขานุการ 
           (นายจิรเดช  กลิ่นขจร) 
 
 
 
 
 
 

 


