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         อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากัด ขอ้ 79(8) และข้อ 
107(11) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 59 คร้ังท่ี 8 /2562 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 ได้
ก าหนดระเบียบวา่ดว้ยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปน้ี 
 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

 

 ขอ้  1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั ว่าดว้ยสมาชิกสมทบ 
พ.ศ. 2562” 
 ขอ้  2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
 ขอ้  3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั ว่าดว้ยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554  
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากัด ว่าดว้ยสมาชิกสมทบแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2556 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากัด ว่าดว้ยสมาชิกสมทบแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี3) พ.ศ. 2561  
และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดท่ีก าหนดไวแ้ล้วในระเบียบน้ี ซ่ึงขัดหรือแยง้กับ
ระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้  4. ในระเบียบน้ี 
          “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
          “สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
           “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
นราธิวาส จ ากดั 
           “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
นราธิวาส จ ากดั  
  “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
 

หมวด 2 
คุณสมบติัของสมาชิกสมทบ 

 

 ขอ้  5. คุณสมบติัของผูท่ี้จะสมคัรเป็นสมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
วา่ดว้ยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 
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  (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
  (2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 
  (3) เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก หรือ 
  (4) เป็นบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานท่ีขาดคุณสมบติัท่ีจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกตาม
ขอ้บงัคบั ขอ้ 32 
  (5) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดีงาม 
  (6) เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
  (7) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

 

หมวด 3 
การเขา้เป็นสมาชิกสมทบ 

 

 ขอ้  6. ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
ให้สมาชิกสหกรณ์น้ีไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง ในกรณีท่ีผูส้มคัรเป็นสมาชิกสมทบมีความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวกับสมาชิก ให้สมาชิกซ่ึงเก่ียวข้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรเป็นผูรั้บรอง เม่ือ
คณะกรรมการด าเนินการ ไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่ ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก าหนดในขอ้ 5 
ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ ก็ให้รับเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้และตอ้งจดัให้ผูส้มคัรช าระค่าธรรมเนียม
แรกเขา้ และค่าหุ้นตามท่ีจะถือครบถว้นแลว้เสนอเร่ือง การรับสมาชิกเขา้ใหม่ให้ท่ีประชุมใหญ่คราว
ถดัไปทราบ 
  เม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ย่อมไดสิ้ทธิ และหนา้ท่ีในฐานะสมาชิก
สมทบ 
 ขอ้  7. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใน
วนัท่ียื่นใบสมคัรเป็นสมาชิกจ านวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถว้น) ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีให้ถือว่า
เป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ 
 ขอ้  8. รายการทั้งปวงท่ีปรากฏในใบสมคัรเป็นสมาชิกสมทบ ให้ถือว่าเป็นเง่ือนไขท่ีผูส้มคัร
จะตอ้งปฏิบติัตาม เพื่อคณะกรรมการด าเนินการจะใช ้ประกอบการพิจารณารับผูส้มคัรให้เป็นสมาชิก
สมทบ 
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หมวด 4 
สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิกสมทบ 

 

 ขอ้  9. เม่ือคณะกรรมการด าเนินการพิจารณารับเขา้เป็นสมาชิกสมทบ และขึ้นทะเบียนสมาชิก
สมทบแลว้ ผูส้มคัรจึงจะไดส้มาชิกภาพ และมีสิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิกสมทบ ดงัน้ี 
  (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี 
   (1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ในฐานะผู ้สังเกตการณ์ ไม่นับเป็นองค์ประชุมไม่
สามารถเสนอความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนได ้
   (2) ไม่สามารถเขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญัได ้
   (3) ไม่สามารถเสนอหรือได้รับเลือกเป็นผู ้แทนสมาชิก ประธานกรรมการ 
กรรมการ หรือผูต้รวจสอบกิจการ 
        (4) ไดรั้บบริการฝากเงินกบัสหกรณ์ไดทุ้กประเภท ทั้งน้ี วงเงินฝากแต่ละประเภท
แต่ละบญัชีตอ้งไม่เกินกวา่สิทธิของสมาชิกสามญั และใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
   (5) ได้รับบริการกูเ้งินจากสหกรณ์ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่มี
สิทธิเกินกวา่สมาชิก 
         (6)  ไดรั้บการบริการทางวิชาการหรือการฝึกอบรมจากสหกรณ์ 
          (7) ตอ้งถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหน่ึงหุ้น แต่ไม่เกินหน่ึงในห้าของหุ้นท่ีช าระ
แลว้ทั้งหมด และไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในอตัราเดียวกบัสมาชิก 
   (8) สิทธิอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั   
  (ข) หนา้ท่ีของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี 
   (1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
   (2) ตอ้งช าระค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เขา้เป็นสมาชิกในอตัราเดือนละ
ไม่นอ้ยกวา่ 200 บาท (สองร้อยบาทถว้น) แต่ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)  
   (3) เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
   (4) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารท่ีเขม้แขง็ 
   (5) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
   (6) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง
และมัน่คง 
 ขอ้ 10. เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าสมควรจดัให้บริการใดแก่สมาชิกสมทบ ตามสิทธิ
ของสมาชิกสมทบ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินสิทธิและหน้าท่ี
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 9 
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หมวด 5 
การช าระคา่หุน้ 

 

 ขอ้ 11. สมาชิกสมทบตอ้งส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า
เดือนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถว้น) แต่ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)  
    สมาชิกสมทบท่ีไดช้ าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกว่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืน
บาทถว้น) จะงดช าระค่าหุน้รายเดือนก็ได ้โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ 
           สมาชิกสมทบคนหน่ึงจะมีทุนเรือนหุน้ในสหกรณ์ไม่วา่กรณีใด ๆ ไดไ้ม่เกิน 8,000,000 บาท 
(แปดลา้นบาทถว้น) 
 ขอ้ 12. การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนให้มาส่งด้วยตนเองหรือหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยท่ี์
สมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์  
 

หมวด 6 
การใหบ้ริการเงินฝาก 

 

 ขอ้ 13. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินออมทรัพย ์ฝากเงินออมทรัพยพ์ิเศษ และฝากเงินประจ าได ้
ทั้งน้ีให้น าระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั เก่ียวกบัการรับเงินฝากออมทรัพย ์เงินฝาก
ประจ า และเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
          การรับฝากเงินออมทรัพยข์องสมาชิกสมทบตามวรรคหน่ึง สมาชิกสมทบตอ้งมาฝาก
เงินดว้ยตนเอง หรือ อาจให้หักจากเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ
สมาชิกสมทบ ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากสมาชิกผูน้ั้น 
 ขอ้ 14.หากคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรให้สมาชิกสมทบ มีสิทธิฝากเงินประเภทอ่ืน
ยอ่ม กระท าไดโ้ดยประกาศสหกรณ์ 
 ขอ้ 15. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินประเภทใดประเภทหน่ึง และหรือทุกประเภทรวมกนัไม่เกิน 
8,000,000 บาท (แปดลา้นบาทถว้น)  
 

หมวด 7 
การใหบ้ริการเงินกู ้

 

 ขอ้ 16. การให้บริการเงินกูแ้ก่สมาชิกสมทบ สหกรณ์สามารถให้บริการเงินกู ้โดยให้กูไ้ดไ้ม่เกิน
ร้อยละเกา้สิบของเงินค่าหุ้นหรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบผูน้ั้นมีอยู่ในสหกรณ์ ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควร แต่ตอ้งไม่มีสิทธิเกินกวา่สมาชิก 
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 ขอ้ 17. การช าระหน้ีเงินกู ้สมาชิกสมทบตอ้งส่งงวดช าระหน้ีดว้ยตนเอง หรือหักจากบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพยท่ี์สมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์  
 ขอ้ 18. เงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกู้ ดอกเบ้ียเงินกู้ การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืน
เงินกู้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์โดยอนุโลม 

หมวด 8 
การค า้ประกนัเงินกู ้

 

 ขอ้ 19.สมาชิกสมทบคนหน่ึงจะมีหน้ีสินต่อสหกรณ์ ในฐานะผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนัรวมกนัเกิน
ร้อยละเกา้สิบของจ านวนเงินฝากและหุน้ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์มิได ้
 

หมวด 9 
การใหบ้ริการทางวิชาการ 

 

 ขอ้ 20.สมาชิกสมทบมีสิทธิไดรั้บบริการทางวิชาการเก่ียวกบัการฝึกอบรม การสัมมนา การฝึก 
อบรมวิชาชีพ หรือกิจกรรมอ่ืน ทั้ งน้ีต้องเป็นบริการทางวิชาการท่ีสหกรณ์ จัดให้มีขึ้นหรือท่ีคณะ 
กรรมการด าเนินการเห็นชอบ 
 ขอ้ 21.การรับบริการทางวิชาการของสมาชิกสมทบตามขอ้ 20 ให้สหกรณ์เป็นผูด้  าเนินการ
เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายดงักล่าว ทั้งน้ี สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิรับเงินค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด 
 

หมวด 10 
การใหบ้ริการประกนัชีวิตกลุม่ 

 

 ขอ้ 22.สหกรณ์อาจจดัให้มีการประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสมทบในวงเงินผลประโยชน์
คุม้ครองกรณีเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถว้น) หรือตามประกาศของสหกรณ์ 
โดยสมาชิกสมทบผูส้มคัรท าประกนัเป็นผูจ่้ายเงินค่าเบ้ียประกนัชีวิต 
 

หมวด 11 
การขาดจากสมาชิกภาพ 

 

 ขอ้ 23.สมาชิกสมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ตาย 
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  (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  (3) ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
  (4) ลาออกจากสหกรณ์และไดรั้บอนุญาตแลว้ 
  (5) ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 5 
  (6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
  (7) ถือหุน้ไม่ถึง 10,000 บาท จะตอ้งมีการเคล่ือนไหวในการถือหุน้คร้ังละ 500 บาท ไม่
นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อปี ถา้ไม่ปฏิบติัถือวา่ขาดจากสมาชิกภาพ 
 ขอ้ 24.สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วย
ขอ้บงัคบั และอนุญาตแลว้จึงใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้
 ขอ้ 25.สมาชิกสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
  (2) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
  (3) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
  (4) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือท าให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ไม่ว่า
โดยประการใด ๆ 
 ขอ้ 26.การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 23 (1), (2), (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุน้ท่ีสมาชิกสมทบมี
อยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนเงินค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืนพร้อมดว้ยเงินปันผลและเงิน
เฉล่ียคืนคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้แก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ โดยเฉพาะเงินค่าหุ้น
นั้นผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออก
นั้น หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออกโดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับ
ปีท่ีออกนั้นดว้ย ในเม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก ส่วน
เงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 23 (3) สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้น มีอยู่ใน
สหกรณ์คืนใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 25 (5),(6) นั้นสหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ภายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหาก
สมาชิกสมทบขอให้จ่ายภายหลงัวนัส้ินปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน ในปีนั้นภายหลงัท่ี
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ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได ้ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะจ่าย
ใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
  กรณีท่ีสหกรณ์มีการด าเนินงานเป็นปกติให้จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกตามมูลค่าหุ้นท่ี
ปรากฏในขอ้ 5 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั แต่กรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนสะสม
หรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสมให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบท่ีพน้จากสมาชิกภาพใน
ระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปีและค านวณมูลค่าหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ โดยน าทุน
เรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือ และหน้ีสินทั้งส้ิน แลว้น ามาเฉล่ียโดยใช้จ านวนหุ้น
ทั้งส้ินเป็นฐานในการค านวณ 
  เม่ือสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงิน ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแลว้ ในปีต่อๆไปสหกรณ์ตอ้ง
ค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบนัทุกปี และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าต่อ
หุ้นท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอด
ขาดทุนสะสม 
 

หมวด 12 
เบ็ดเตล็ด 

 

 ขอ้ 27. สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองช่ือ สัญชาติ หรือท่ีอยู่ ตอ้งแจง้ให้สหกรณ์
ทราบภายในสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 ขอ้ 28. การตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ สมาชิกสมทบจะท าเป็นหนังสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคน
เพื่อให้เป็นผูรั้บโอนประโยชน์ซ่ึงตนมีอยู่ในสหกรณ์ ในเม่ือตนตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว ้หนงัสือ
ตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ ดงัวา่น้ีตอ้งท าตามลกัษณะพินยักรรม ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอนหรือ
เปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้ าไวแ้ลว้ ก็ตอ้งท าเป็นหนังสือ ตามลกัษณะดงักล่าว ใน
วรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้
            เม่ือสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อน 
ทราบและสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉล่ียคืนและเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืน
ใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบผูต้ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไวห้รือถา้มิไดต้ั้งไวก้็
คืนให้แก่บุคคล ท่ีไดน้ าหลกัฐาน มาแสดงให้เป็นท่ีพอใจแก่คณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผูมี้
สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น 
              ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ค  าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในก าหนดหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ โดยให้แนบส าเนามรณบตัร 
ท่ีทางราชการออกใหแ้สดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบ การพิจารณาดว้ย เม่ือ
คณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาและอนุมติัแลว้สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในส่ี
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สิบห้าวนั ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยืน่ค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บโอน
ประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบไดจ้ดัท าให้สหกรณ์ถือไว้ ไม่มีตวัอยู่ก็ดี เม่ือพน้ก าหนดอายุความฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจ านวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ทั้งส้ิน 
 ขอ้ 29. ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็น       
ผูวิ้นิจฉยัช้ีขาด และใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 ขอ้ 30. ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการรักษาการตามระเบียบน้ี 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 

 

  
                     (นายเกรียงไกร ศกัระพนัธุ์)           
                           ประธานกรรมการ 
            สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


