
 

 

 
 
 
 

 

         อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ  79(8) และข้อ 
107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 8 /2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ได้
กำหนดระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 

 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ 
พ.ศ. 2562” 
 ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554  
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561  
และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือคำสั่งอ่ืนใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบ
นี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4. ในระเบียบนี้ 
          “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
          “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
           “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 
           “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด  
  “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
 

หมวด 2 
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

 

 ข้อ  5. คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
วา่ดว้ยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 
 

 



 

 

  (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 
  (3) เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก หรือ 
  (4) เป็นบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกตาม
ข้อบังคับ ข้อ 32 
  (5) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
  (6) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
  (7) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

 

หมวด 3 
การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 

 

 ข้อ  6. ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ ตามแบบที่กำหนดไว้ ให้
สมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบมีความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวกับสมาชิก ให้สมาชิกซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรเป็นผู้รับรอง เมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการ ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 5 
ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแรก
เข้า และค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วนแล้วเสนอเรื่อง การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไป
ทราบ 
  เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิ และหน้าที่ในฐานะสมาชิก
สมทบ 
 ข้อ  7. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่
ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกจำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็น
รายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 
 ข้อ  8. รายการทั้งปวงที่ปรากฏในใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ผู้สมัครจะต้อง
ปฏิบัติตาม เพื่อคณะกรรมการดำเนินการจะใช้ ประกอบการพิจารณารับผู้สมัครให้เป็นสมาชิกสมทบ 
 

หมวด 4 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 

 

 ข้อ  9. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ และขึ้นทะเบียนสมาชิก
สมทบแล้ว ผู้สมัครจึงจะได้สมาชิกภาพ และมีสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ ดังนี้ 



 

 

  (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
   (1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ไม่นับเป็นองค์ประชุมไม่สามารถ
เสนอความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนได้ 
   (2) ไม่สามารถเข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ 
   (3) ไม่สามารถเสนอหรือได้รับเลือกเป็นผู้แทนสมาชิก ประธานกรรมการ กรรมการ 
หรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
        (4) ได้รับบริการฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภท ทั้งนี้ วงเงินฝากแต่ละประเภทแต่
ละบัญชีต้องไม่เกินกว่าสิทธิของสมาชิกสามัญ และให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
   (5) ได้รับบริการกู้เงินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่มีสิทธิ
เกินกว่าสมาชิก 
         (6)  ได้รับการบริการทางวิชาการหรือการฝึกอบรมจากสหกรณ์ 
          (7) ต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้ว
ทั้งหมด และได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในอัตราเดียวกับสมาชิก 
   (8) สิทธิอ่ืน ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ   
  (ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
   (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
   (2) ต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกในอัตราเดือนละ ไม่
น้อยกว่า 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) แต่ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
   (3) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
   (4) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง 
   (5) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
   (6) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและ
มั่นคง 
 ข้อ 10. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าสมควรจัดให้บริการใดแก่สมาชิกสมทบ ตามสิทธิ
ของสมาชิกสมทบ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิทธิและหน้าที่ตามที่
กำหนดไว้ในข้อ 9 
 

หมวด 5 
การชำระค่าหุ้น 

 



 

 

 ข้อ 11. สมาชิกสมทบต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าเดือน
ละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) แต่ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
    สมาชิกสมทบที่ได้ชำระค่าหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) จะงดชำระค่าหุ้นรายเดือนก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ 
           สมาชิกสมทบคนหนึ่งจะมีทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ได้ไม่เกิน 8,000,000 บาท 
(แปดล้านบาทถ้วน) 
 ข้อ 12. การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนให้มาส่งด้วยตนเองหรือหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่
สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์  
 

หมวด 6 
การให้บริการเงินฝาก 

 

 ข้อ 13. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินออมทรัพย์ ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ และฝากเงินประจำได้ 
ทั้งนี้ให้นำระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เกี่ยวกับการรับ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝาก
ประจำ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
          การรับฝากเงินออมทรัพย์ของสมาชิกสมทบตามวรรคหนึ่ง สมาชิกสมทบต้องมาฝากเงิน
ด้วยตนเอง หรือ อาจให้หักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ
สมาชิกสมทบ ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสมาชิกผู้นั้น 
 ข้อ 14. หากคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรให้สมาชิกสมทบ มีสิทธิฝากเงินประเภทอ่ืน
ย่อม กระทำได้โดยประกาศสหกรณ์ 
 ข้อ 15. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่ง และหรือทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)  
 

หมวด 7 
การให้บริการเงินกู้ 

 

 ข้อ 16. การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสมทบ สหกรณ์สามารถให้บริการเงินกู้ โดยให้กู้ได้ไม่เกิน
ร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้นหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบผู้นั้นมีอยู่ในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควร แต่ต้องไม่มีสิทธิเกินกว่าสมาชิก 
 ข้อ 17. การชำระหนี้เงินกู้ สมาชิกสมทบต้องส่งงวดชำระหนี้ด้วยตนเอง หรือหักจากบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์  



 

 

 ข้อ 18. เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืน
เงินกู้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
โดยอนุโลม 

หมวด 8 
การค้ำประกันเงินกู ้

 

 ข้อ 19. สมาชิกสมทบคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้กู้และผู้ค้ำประกันรวมกันเกิน
ร้อยละเก้าสิบของจำนวนเงินฝากและหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์มิได้ 
 

หมวด 9 
การให้บริการทางวิชาการ 

 

 ข้อ 20. สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการฝึกอบรม การสัมมนา การ
ฝึก อบรมวิชาชีพ หรือกิจกรรมอ่ืน ทั้งนี้ต้องเป็นบริการทางวิชาการที่สหกรณ์ จัดให้มีขึ้นหรือที่คณะ 
กรรมการดำเนินการเห็นชอบ 
 ข้อ 21. การรับบริการทางวิชาการของสมาชิกสมทบตามข้อ 20 ให้สหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิรับเงินค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
 

หมวด 10 
การให้บริการประกันชีวิตกลุ่ม 

 

 ข้อ 22. สหกรณ์อาจจัดให้มีการประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสมทบในวงเงินผลประโยชน์
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) หรือตามประกาศของสหกรณ์ โดย
สมาชิกสมทบผู้สมัครทำประกันเป็นผู้จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต 
 

หมวด 11 
การขาดจากสมาชิกภาพ 

 

 ข้อ 23. สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ตาย 
  (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  (3) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 



 

 

  (4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว 
  (5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 5 
  (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
  (7) ถือหุ้นไม่ถึง 10,000 บาท จะต้องมีการเคลื่อนไหวในการถือหุ้นครั้งละ 500 บาท ไม่
น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ถ้าไม่ปฏิบัติถือว่าขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ 24. สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ 
และอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
 ข้อ 25. สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  (2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
  (3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ 
  (4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ 
 ข้อ 26. การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 23 (1), (2), (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุ้นที่สมาชิก
สมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนเงินค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืนพร้อมด้วยเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะเงินค่าหุ้นนั้นผู้
มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะ
เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย 
ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 23 (3) สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้น มีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
  ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 25 (5),(6) นั้นสหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืน
ให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิก
สมทบขอให้จ่ายภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ในปีนั้นภายหลังที่ประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบ
ของสหกรณ ์



 

 

  กรณีที่สหกรณ์มีการดำเนินงานเป็นปกติให้จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกตามมูลค่าหุ้นที่ปรากฏ
ในข้อ 5 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด แต่กรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมี
แนวโน้มจะขาดทุนสะสมให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี
จนกว่าจะปิดบัญชีประจำปีและคำนวณมูลค่าหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ โดยนำทุนเรือนหุ้นทั้งหมด
หักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือ และหนี้สินทั้งสิ้น แล้วนำมาเฉลี่ยโดยใช้จำนวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการ
คำนวณ 
  เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงิน ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆไปสหกรณ์ต้อง
คำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้น
ที่กำหนดไว้ในข้อ 5 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุน
สะสม 
 

หมวด 12 
เบ็ดเตล็ด 

 

 ข้อ 27. สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ หรือที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์
ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ข้อ 28. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกสมทบจะทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เพ่ือให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ ในเมื่อตนตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับ
โอนประโยชน์ ดังว่านี้ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว ก็ต้องทำเป็นหนังสือ ตามลักษณะดังกล่าว ในวรรค
ก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
            เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อน ทราบ
และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและเงินผลประโยชน์ หรือเงินอ่ืนใด
บรรดาที่สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่
บุคคล ที่ได้นำหลักฐาน มาแสดงให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงิน
จำนวนดังกล่าวนั้น 
              ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนามรณบัตร ที่
ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบ การพิจารณาด้วย เมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้วสหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบ
ห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์



 

 

ที่สมาชิกสมทบได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดี ให้สหกรณ์โอน
จำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 
 ข้อ 29. ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็น       
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 
 ข้อ 30. ให้ประธานกรรมการดำเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 

 

  
                     (นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์)           
                           ประธานกรรมการ 
            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

         อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ  80(5) และข้อ 
110(12) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ได้
กำหนดระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2565” 

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 15 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วย
สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 15. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่ง และหรือทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) 
  สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็น
คราวๆ ไป และคำนวณดอกเบี้ยให้ตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ 
  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ทุกวันที่ครบกำหนดตามเงื่อนไข
ในการฝากและวันที่สิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝากเพ่ือสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
  ในกรณีที่จำนวนต้นเงินรวมกับดอกเบี้ยแล้วเกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบ สหกรณ์จะ
บันทึกรายการโอนดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยเงินฝากค้างจ่าย ให้ผู้ฝากรีบติดต่อขอรับดอกเบี้ยนั้นทนัที” 
 

 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 

 

 

                     (นายสมยศ เสาวคนธ์)           
                       ประธานกรรมการ 
            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

 
(นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้ใช้ระเบียบนี้ตามหนังสือ ที่ นธ.0010/421 ได้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565) 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จ ากดั วา่ดว้ย

สมาชิกสมทบ แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2565 

 



 

 

 
 
 
 

 

         อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ  80(5) และข้อ 
110(12) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้
กำหนดระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่3) พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่3) พ.ศ. 2566” 

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 15 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วย
สมาชิกสมทบ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 15. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่ง และหรือทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
  สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝาก โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
และคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากให้ทุก
วันที่ครบกำหนดตามเงื่อนในการฝากและวันที่สิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝากเพ่ือ
สหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
  ในกรณีท่ีจำนวนเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยแล้วเกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบ สหกรณ์จะโอน
ดอกเบี้ยตั้งเป็นดอกเบี้ยเงินฝากค้างจ่าย ให้ผู้ฝากรีบติดต่อขอรับดอกเบี้ยนั้นโดยทันที” 
   
  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566 

 

 
(นายสมยศ เสาวคนธ์) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด  
ว่าด้วยสมาชิกสมทบ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 
 

 


