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                                    ข้อบังคับ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  

Marine Corps Savings and Credit Cooperative, Limited 
 

หมวด 1 
ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 

 ข้อ 1.1 ชื่อประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
   ชื่อ       สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด 
                    Marine Corps Savings and Credit  
  Cooperative, Limited 
           Website  http://www.thaimarinecoop.com 
            Email     thaimarinecoop@gmail.com 
 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ่        เลขที่     2509    ถนนจรดลศึกษา   หมู่ที่   1 
  ตําบลสัตหีบ  อําเภอสัตหีบ 
  จังหวัดชลบุร ี20180 
 ท้องที่ดําเนินงาน      จังหวัดชลบุร ี
 ที่ตั้งส านักงานสาขา       เลขที่ 422/1 ถนนไทรบุรี    
                                                 ต าบลบ่อยาง   อ าเภอเมือง    
                                                 จังหวัดสงขลา 90000 
 ท้องที่ด าเนินงาน       จังหวัดสงขลา 
                  สหกรณ์ อาจย้ายที่ตั้งสํานักงานได้ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร  
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ  และให้ดําเนินการ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

ข้อ 2. ตราของสหกรณ์   ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้ 
 - เครื่องหมายหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  หมายถึง    
 เป็นสหกรณ์ที่ดําเนินการเพ่ือสนับสนุน  และส่งเสริม 
 ให้กับกําลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

 - ข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด”  
 ล้อมในวงกลม หมายถึง  การที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

ระหว่างสมาชิก และ “๒๕๓๗” คือปีที่เริ่มก่อตั้ง 
 - เกลียวเชือกล้อมเป็นวงกลม หมายถึงความสามัคคี 
 กลมเกลียวกันของสมาชิกท่ีจะช่วยให้กิจการ 
 มีความม่ันคงและก้าวหน้าตลอดไป 
  - ไม่จํากัดสีและขนาด 

 
   
1 ข้อ 1. วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 

http://www.thaimarinecoop.com/
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หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

 ข้อ 3.2  วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันดําเนิน
ธุรกิจในข้อต่อไปนี้  
 (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง
อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 
 (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
 (3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ซึ่งสมาชิก
ของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์  ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์   
 (4) จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์ 
 (5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 (6) ดําเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
 (7) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
 (8) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงิน 
     (9) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
  (10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (11) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์   เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
   (12) ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจํานองหรือรับจํานําซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก 
   (13) จัดให้ได้มา ซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิ  ครอบครอง   กู้ยืม  เช่า  เช่าซื้อ 
รับโอนสิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ จํานองหรือจํานํา   ขายหรือจําหน่ายด้วยวิธีอ่ืนใดซึ่งทรัพย์สิน 
   (14) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญ
แก่กิจการของสหกรณ์ 
   (15)  ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
    (16)  ฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
   (17)  ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
   (18) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และ
สหกรณ์อ่ืนเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์  
   (19)  ดําเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 

 
 

 
 
 
    
2 ข้อ 3  (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธนิ จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
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หมวด 3 
ทุน 

 ข้อ 4.3 ที่มาของเงินทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ออกหุ้น 
 (2)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ซึ่งสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์   
 (3)  กู้ยืมเงิน ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และหรือตามเอกสารการเงินอย่างอ่ืน 
 (4)  สะสมทุนสํารองหรือทุนอ่ืน ๆ 
 (5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
 ข้อ  5.   การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวนมีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
 ข้อ 6.4  การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้น  และชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่ 
เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
           เงินได้รายเดือนตามวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนและหรือเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ  หรือเงินที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยต้นสังกัด และหมายถึงเงินเบี้ยหวัด บํานาญ 
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 
          ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ก็ย่อมท าได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
           สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อ่ืนไม่ได้  นอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ ๔๒   และถอนคืนหุ้น 
ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้ 

 อนึ่ง   สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นทั้งหมด 
ของสหกรณ์ไม่ได้ 
 เพ่ือประโยชน์แก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์   สหกรณ์อาจก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม  
ในการถือหุ้นรายเดือนสูงสุด  หรือการซื้อหุ้นเพ่ิมของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  หรือก าหนดจ านวนหุ้นสูงสุด 
ที่สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือได้ให้น้อยกว่าที่ก าหนดในวรรคห้าก็ได้     ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หรือ
มติของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ  7.5 การช าระค่าหุ้นรายเดือน   การชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้น   ให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน ในการชําระค่าหุ้น   สมาชิกจะนํา
ค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้ และสมาชิกมีความรับผิดชอบเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่
ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
       ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพ่ือ
ชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 
       เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง     สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ 
มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ
เหนือเงินค่าหุ้นนั้น 
 
3  ข้อ 4 (2) แก้ไขเพิม่เติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธนิ จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
4   ข้อ 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จาํกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2558 
5 ข้อ 7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2558 



 

 

- 4 - 

 เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้  โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนา 
อันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่ว
ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
 ข้อ  8.6  การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน    สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 
หนึ่งร้อยยี่สิบงวด   หรือเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่าสองแสนบาท    และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้
และหรือผู้ค้ าประกัน  หรือมีหนี้สินไม่เกินร้อยละเก้าสิบของจ านวนเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์  จะงดช าระเงิน
ค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้  โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 สมาชิกที่มีหนี้สินกับสหกรณ์เกินกว่าร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้น   จะต้องช าระเงินค่าหุ้น
รายเดือนใหม่จนกว่าจะมีหนี้สินไม่เกินร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้น  แต่ไม่เกินจ านวนหุ้นสูงสุดที่สมาชิกแต่ละคน 
จะถือได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
   ข้อ 8. ทวิ 7 การช าระเงินค่าหุน้รายเดือนใหม่  สมาชิกที่งดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  ตามความในข้อ  8   
ประสงค์จะช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนใหม่   ให้แจ้งความจ านงเปน็หนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
          ข้อ 9. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบ
ทุกสิ้นปีทางบัญชี 

 
หมวด 4 

การด าเนินงาน 
 

 ข้อ 10.8 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์   เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนตามข้อบังคับนี้  
การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันกับสหกรณ์ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
                 (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือการรับเงินกู้ การจํานองซึ่ง
สหกรณ์เป็นผู้จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายหรือ
ผู้จัดการรวมเป็นสองคน 
             (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี ้ จะต้องลง
ลายมือชื่อของผู้จัดการและหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  และตรา
สารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นส าคัญด้วย 
 ข้อ 11. วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน      ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ําประกัน
สําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามท่ีจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 
                    ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ วงเงินกู้ยืม
หรือการค้ําประกันสําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีก่อนไปพลาง 
 
6 ข้อ 8 แก้ไขเพิม่เตมิโดยข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที ่4) พ.ศ.2558 

7 ข้อ 8 ทวิ  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธนิ จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
8 ข้อ 10 (2) วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.255 
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 ข้อ 12. การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสาร
การเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใดสําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงาน หรือการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปีตามข้อ 11. 
 ข้อ  13.9 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์  หรือประเภทประจําจากสมาชิก 
หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่ืน  หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ซึ่งสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับฝาก  ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่ 
กําหนดในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 14. การให้เงินกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่ 
  (1) สมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ 
  (2) สหกรณ์อ่ืน 
                    การให้เงินกู้แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
                    ข้อกําหนดต่าง ๆ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันสําหรับ เงินกู ้
ลําดับแห่งการให้กู ้เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู ้และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
                    การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น   คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ ์
                    สมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ  หรือสหกรณ์อ่ืน  ซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอ
คําขอกู้เงินตามแบบและวิธีการที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 15. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ไม่ว่าประเภทใด ๆ   จะให้
ได้แต่เฉพาะเพ่ือการอันจําเป็น หรือเป็นประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
                    ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ
ให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
 ข้อ 16. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณอ์าจให้เงินกู้แก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ได้ตามประเภท
ดังต่อไปนี้ 
  (1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็น
รีบด่วน   และมีความประสงค์ขอกู้เงิน   คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามระเบียบของ
สหกรณ ์
  (2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ มีความประสงค์ ขอกู้เงินสําหรับใช้
จ่ายเงินเพื่อการอันจําเป็น หรือเพ่ือประโยชน์ต่างๆ   คณะกรรมการดําเนินการ อาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่
สมาชิก หรือสมาชิกสมทบนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 (3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพ่ือส่งเสริมฐานะ
ความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบได้   คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก   หรือสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร   โดยผู้ขอกู้ต้องระบุความมุ่ง
หมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 
 
9 ข้อ 13  วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
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ข้อ 17. ดอกเบี้ยเงินกู้   ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบใน
อัตราตามที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
           ข้อ 18. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง    ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
                    ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกําหนดชําระ
คืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้  และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
 (1) เมื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
 (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่า ผู้กู้นําเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
 (3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า   หลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง    
และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 (4) เมื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้ค้างชําระเงินงวดชําระหนี้   ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย
เป็นเวลาถึงสองงวดติดต่อกัน หรือผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
                    ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้เพราะเหตุใดๆ  ตามวรรคสอง และไม่
สามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอ  คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ํา
ประกันชําระเป็นงวดรายเดือน จนครบจํานวนเงินตามที่ผู้กู้ได้ทําหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ 

ข้อ 19.10 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะ
ขอโอน หรือย้ายหรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 33.(4) (5) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์
ทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน   เว้นแต่ในกรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ 
ตามข้อ 47. 

ข้อ 20.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่
กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   โดยให้คํานึงถึงความมั่นคงและ
ประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ  
  ข้อ 21.  การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
  (1) การเงินของสหกรณ์ ให้การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินของสหกรณ์อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีกําหนดไว้ 
  (2) การบัญชีของสหกรณ์    ให้สหกรณ์จัดทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน 
สหกรณ์กําหนดและเก็บรักษาบัญชีพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานการลงบัญชีไว้ที่สํานักงานสหกรณ์เป็นระยะเวลา
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
                     การบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในวันเกิดเหตุนั้น  สําหรับ
เหตุอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด  ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวัน  นับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้อง
บันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 
                    เมื่อสิ้นปีบัญชีทุกปีให้สหกรณ์จัดทํางบดุลซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์  หนี้สินและทุนของ
สหกรณ์  รวมทั้งงบกําไรขาดทุนและงบอ่ืน  ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
   
10 ข้อ 19  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
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 ข้อ 22. ปีทางบัญชีของสหกรณ์ ปีทางบัญชีของสหกรณ์มีระยะเวลาสิบสองเดือน โดยให้สิ้นสุด    ณ 
วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
 ข้อ 23. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่      ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชี
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชี 
 ให้คณะกรรมการดําเนินการ เสนอรายงานกิจการประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญในคราวที่เสนองบดุลด้วย 
                     ให้สหกรณ์ส่งสําเนางบดุลที่จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยังสมาชิกและสมาชิกสมทบ  
และให้ปิดประกาศไว้   ณ   สํานักงานของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 ให้สหกรณ์ส่งสําเนารายงานกิจการประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์กับ  งบดุล
ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
                     อนึ่ง  ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานกิจการประจําปี    แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์
กับงบดุลไว้ที่สํานักงานของสหกรณ์   เพ่ือให้สมาชิกและสมาชิกสมทบขอตรวจดูได้ 
 ข้อ 24.11 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี   เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่รับรองโดยทั่วไปแล้วปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไร
สุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง    แต่ต้องไม่เกิน
ร้อยละห้าของก าไรสุทธิ  
 กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่ง     ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได ้ดังต่อไปนี้ 
               (1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ละคน ในอัตราไม่เกินอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4)  
ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใด   จํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้นต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวด้วย 
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที่เจ็ดของเดือน  มีระยะเวลา
สําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น   ส่วนหุ้นที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของเดือน  สหกรณ์ 
จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 
 (2)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกได้ชําระ
แก่สหกรณ์ในระหว่างปี   เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด  
มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีนั้น 
               (3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 
               (4)  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่
มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น   ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามหุ้นตาม (1)               
 (5)  เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 
               (6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ   ตามระเบียบของสหกรณ์             
 (7)  เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก ครอบครัวสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
  
11 ข้อ 24  วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 
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 (8)  เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอ่ืน ๆ    เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
 (9)  กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 
 ข้อ 25.   ที่มาแห่งทุนส ารอง ทุนสํารองนั้น   นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 24 แล้ว   
บรรดาเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะ ก็ให้
จดัสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 
 อนึ่ง  จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม    ถ้าไม่มีผู้ใดใช้สิทธิเรียกร้อง 
จนพ้นกําหนดอายุความก็ให้จัดสรรเงินจํานวนนั้นเป็นทุนสํารอง 
 กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์   ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่
จัดสรรตามข้อ 24. หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือ ตัดจํานวนให้น้อยลงก็ดี  
ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 
 ข้อ 26.  สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปัน
ไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 
                     ทุนสํารองจะถอนได้ก็แต่เพียงชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพ่ือจัดสรรเข้าบัญชี
ทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแยกจากสหกรณ์เดิม 
         ข้อ 27.  ทะเบียน และบัญชี  ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น และทะเบียนอ่ืน ๆ ตลอดจน
สมุดรายงานการประชุม และบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด   และตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรให้มีข้ึน 
                   เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก  หรือทะเบียนหุ้น  ให้สหกรณ์แจ้งการ
เปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
                     สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้   ณ   สํานักงานของสหกรณ์ใน
ระหว่างเวลาทํางาน   แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น  เงินฝาก   หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืน 
ไม่ได ้นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 
 ข้อ 28.  กฎหมาย ข้อบังคับ และเอกสารอ่ืน ๆ    ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการ 
ดําเนินงานของสหกรณ์และงบดุล  พร้อมทั้งกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  และข้อบังคับไว้ที่สํานักงานของสหกรณ์ 
เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
 ข้อ 29.  การสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
 ข้อ 30.  การก ากับดูแลสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการ
สหกรณ ์  หรือผู้สอบบัญชี   หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอํานาจออกคําสั่งเป็น
หนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการอ่ืน  ผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่  หรือเชิญ
สมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้ 
                    ให้ผู้ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาทํางานของสหกรณ์ได้  ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวก หรือช่วยเหลือ หรือให้คําชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการ
ตามสมควร 
 ข้อ 31.  การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการ  หรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์เป็นสมาชิก หรือหน่วยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่ชุมนุม
สหกรณ์หรือหน่วยงานนั้นกําหนด 
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หมวด 5 
สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

 ข้อ 32. สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์  คือ 
  (1)  ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์และผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  
และได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
  (2)  ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 33.12 คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นผู้มีความประพฤติและมีนิสัยดีงาม 
(4) เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจ า สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หรือเป็น 

เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์นี้   หรือ 
(5) เป็นขา้ราชการและลูกจ้างประจ า ในสังกัดหน่วยงานของกองทัพเรือที่มิได้เป็น 

สมาชิกในสหกรณ์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน   หรือ 
                        (6) เป็นนักเรียนนายเรือ หรือนักเรยีนจ่าทหารเรือ 
 (7) เป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 
 (8) เป็นพนักงานราชการสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
 ข้อ 34. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่
กําหนดไว้   โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครชั้นยศไม่ต่ํากว่านาวาตรีคนหนึ่งรับรอง   แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้
ดํารงชั้นยศไม่ต่ํากว่านาวาตรีก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
                    เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา  ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 33. ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่
ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
                   ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่รับสมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม  เมื่อผู้สมัครร้องขอ 
ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็น
สมาชิกในกรณีดังว่านี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนสมาชิกที่มาประชุม 
 ข้อ 35. สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจเปิดรับสมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ  36.13 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 
เป็นผู้ที่ศรัทธาและเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และเป็นผู้มีความประสงค์จะร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์เพ่ือ
ช่วยเหลือสมาชิกและสังคม ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นบิดา  มารดา  สามี  ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก  
(2) เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานจ้างเหมา หรือครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนพนักงานลูกจ้างที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนสังกัดกองทัพเรือ หรือหน่วยงานย่อย
ของกองทัพเรือ หรือกิจการสวัสดิการภายในกองทัพเรือ หรือหน่วยงานที่อยู่ในก ากับของกองทัพเรือ  
 
12 ข้อ 33 (4) (5) (6)  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2553 
    ข้อ 33 (7) (8)  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2556   
13 ข้อ 36 (1) (2) (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2561 
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 ข้อ 37.14  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ    ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้  
โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 36 (1)  ต้องให้สมาชิกผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สมัครนั้นเป็นผู้รับรองและ
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 36 (2)  ต้องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครชั้นยศไม่ต่ ากว่านาวาตรีหรือเทียบเท่าเป็น
ผู้รับรอง   
         ข้อ  38. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผู้เข้าเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ  จะต้องชําระค่าธรรมเนียม 
แรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละห้าสิบบาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์และจะเรียกคืนไม่ได้ 
 ข้อ 39.15 สิทธิ หน้าที่ในฐานะสมาชิกและสมาชิกสมทบ   ผู้เข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบต้อง 
ลงลายมือชื่อตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วน  
เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ 

(1) สิทธิของสมาชิก  มีดังนี ้
(ก)  เข้าร่วมประชุมใหญ่เพ่ือเสนอความคิดเห็น หรือลงคะแนน 
(ข)  เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(ค)  เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
(ง)  ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(จ)  ได้รับสิทธิอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ 

(2) หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้ 
          (ก)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์           
          (ข)  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย  
 (ค)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
          (ง)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
          (จ)  ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและ 

มั่นคง 
     (3)  สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
           (ก)  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่ 
          (ข)  ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดที่สหกรณ์มีอยู่
ในขณะนั้นและให้ได้รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิก  
           (ค)  ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทั้งประเภทเงินฝากออมทรัพย์และประเภทเงินฝากประจ า 
         (ง)  กูเ้งินจากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก
ที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในเวลานั้นแต่จ านวน เงินกู้และจ านวนเงินงวดช าระหนี้ต้องไม่มีสิทธิเกินกว่าสมาชิกและมี
สิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกันกับสมาชิก 
        (จ)  ได้รับการบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ 
         (ฉ)  สิทธิอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ 
 
 
 
 
14 ข้อ 37 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จาํกัด แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 
15 ข้อ 39  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 
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 (4)  หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
        (ก)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
        (ข)  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
         (ค)  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและมั่นคง 
        (ง)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์  

                                    (จ)  ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พัฒนสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง 
    (5) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้ 
        (ก)  การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ 
        (ข)  การสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
          (ค)  การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ 
          (ง)  การนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
 ข้อ 40.16การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งย้ายโอนหรือเข้ามาสังกัด 
ในหน่วยงานกองทัพเรือและมีคุณสมบัติตามข้อ 33.(4) (5) ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น 
เงินกู้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิมมายังสหกรณ์ที่ตนได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ ให้ยื่นความจ านงเป็นหนังสือขอโอนต่อสหกรณ์
ตามแบบท่ีก าหนด ให้สหกรณ์ด าเนินการโอนสมาชิกภาพให้เสร็จสิ้นไป 
               สมาชิกท่ีย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืนนอกกองทัพเรือ และประสงค์จะสมัครเข้า
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น   หากสหกรณ์มีข้อบังคับให้เข้าเป็นสมาชิกได้ และ
คณะกรรมการดําเนินการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้แล้ว  ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น
และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์สังกัดเดิม ไปยังสหกรณ์ที่ตนเข้าเป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่า
หุ้น เงินกู ้และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ  41. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพหรือภูมิล าเนา สมาชิก หรือสมาชิกสมทบคนใดเปลี่ยนแปลง
สถานภาพ  และหรือภูมิลําเนา  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ข้อ  42.17 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์   สมาชิกอาจทําเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้เป็น
ผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบให้สหกรณ์ถือไว้
ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทําตามลักษณะพินัยกรรมโดยอนุโลม 
                        ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้กําหนดและ
มอบไว้กับสหกรณ์แล้ว  ให้ทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  มอบให้สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม 
                      เมื่อสมาชิกตาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน   และดอกเบี้ย
บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์  คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้   ก็คืนให้แก่บุคคล
ที่ได้นําหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น   ทั้งนี้
ตามข้อกําหนดในข้อ 48. วรรคหนึ่ง   และข้อ 49. 
 
 
 
 
   
16 ข้อ 40  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
17 ข้อ 42  วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 
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 ข้อ  43.18 การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ  ดังต่อไปนี้ 
                  (1)  ตาย 
 (2)  ลาออก 
 (3)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4)  เป็นบุคคลล้มละลาย โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 (5)  ถูกออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 33.(4) (5)  โดยมีความผิด 
 (6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 ข้อ  43/119 สมาชิกภาพของสมาชิกสมทบตามข้อ  36 (1)   เมื่อสมาชิกท่ีเป็นผู้เกี่ยวข้องกับสมาชิก
สมทบข้อ  36 (1) ต้องขาดจากสมาชิกภาพด้วยเหตุใดๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 43 ไม่เป็นเหตุให้สมาชิกสมทบ
รายนั้นๆ ต้องขาดจากสมาชิกภาพด้วยแต่อย่างใด 
 ข้อ 44. การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ําประกัน อาจ
ลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ  และเม่ือคณะกรรมการ 
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับแล้ว  จึงอนุญาตให้ลาออกจากสหกรณ์ได้ 
                     คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทั่วไป  หรือประธาน
กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  หรือผู้จัดการ  สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการ
ชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่าลาออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคหนึ่งได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 ข้อ  45. การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
     (1)  ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือไม่ถือหุ้น
ครั้งแรกตามข้อ 6. 
     (2)  ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด   ทั้งนี้โดย
มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
     (3)  นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
     (4)  ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน สําหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
     (5)  ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ  
                       (6)  ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะ
ก่อภาระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ําประกัน หรือเมื่อมีภาระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

  (7)  จงใจฝุาฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ หรือมีพฤติกรรมใด ๆ อันเป็น 
เหตุที่เชื่อได้ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ 
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนและพิจารณาแล้ว  ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสมาชิก 
มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นจริง และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 
18 ข้อ 43 (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยขอ้บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
19 ข้อ 43/1 เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 
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 สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยให้ยื่นคําอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ทราบมติของคณะกรรมการดําเนินการ คําวินิจฉัยของ
ที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

ข้อ 46. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ๆ  ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 ข้อ 47.20 สมาชิกที่โอน  หรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด  
สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 33 (4) (5)  โดยไม่มีความผิด  ถ้ามิได้
ลาออกจากสหกรณ์  ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินร้อยละเก้าสิบ 
ของจ านวนเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์     โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการและอาจกู้เงินได้ตาม
ระเบียบสหกรณ์   ทั้งนี้   หากจ านวนเงินกู้เกินกว่าร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้น สมาชิกจะต้องช าระเงินค่าหุ้น
รายเดือนใหม่ และให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในข้อ 8 วรรคสอง โดยอนุโลม 
          ข้อ 48. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  สหกรณ์จะจ่ายคืนจํานวนเงินให้ดังนี้ 
 (1) ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ  43.(1) (2) (3) ให้สหกรณ์ 
จ่ายเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายและบรรดาเงินที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  
สําหรับเงินค่าหุ้นนั้น ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปีที่ออกนั้น   หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก  โดยมีเงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ย
คืนสําหรับปีที่ออกนั้นก็ได้สุดแต่จะเลือก  ในกรณีหลังนี้สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้นให้หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชี  
ส่วนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจะจ่ายให้หลังจากวันที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีแล้ว 
 (2) ถ้าในปีใดจํานวนเงินค่าหุ้นที่ต้องจ่ายคืน เนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพมีจํานวน
เงินเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนเงิน
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายถัดไปในปีนั้นจนกว่าจะถึงปีทางบัญชีใหม่ได้ 
    (3) การจ่ายคืนเงินฝากและดอกเบี้ย   สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
    (4) ในกรณีที่ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 43.(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก 
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่ายและบรรดาเงินที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์   คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย 
     (5) ในกรณีที่ขาดสมาชิกภาพตามข้อ 43.(5) และ (6) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินปันผล  
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายและบรรดาเงินที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์   คืนให้ภายในเวลาอันสมควร
ตามท่ีกําหนดใน (1) (2) และ (3) 
 ข้อ 49. การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินดังกล่าวในข้อ 
48. นั้น ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 50. การใช้ข้อบังคับแก่สมาชิกสมทบ    ให้นําความตามข้อบังคับข้อ 6. เรื่องการถือหุ้น ข้อ 24. 
การจัดสรรกําไรสุทธิ   ข้อ 41. เรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหรือภูมิลําเนา ข้อ 42. เรื่องการตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ ข้อ 43. เรื่องการขาดจากสมาชิกภาพ  ข้อ 44. เรื่องการลาออกจากสหกรณ์  ข้อ 45. เรื่องการให้
ออกจากสหกรณ ์ข้อ 46. เรื่องการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ข้อ 48. เรื่องการจ่ายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  และข้อ 49.  เรื่องการหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์มาใช้
บังคับแก่สมาชิกสมทบโดยอนุโลม 

 
20 ข้อ 47 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพยน์าวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2553 
   และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2558 
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ข้อ 51. ความรับผิดของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องรับผิดเพ่ือหนี้สิน

ของสหกรณ์ จํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้น ที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ  
 

หมวด 6 
การประชุมใหญ่ 

 
 ข้อ 52. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและ
มอบหมายการทั้งปวงให้แก่กรรมการดําเนินการ 
                    การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป    ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 ข้อ  53. การประชุมใหญ่วิสามัญ    เมื่อมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้    แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ   หรือใน
กรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว   คณะกรรมการดําเนินการต้องเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 
               สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
คนหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบ
คน   ลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอเพ่ือการใดการหนึ่งต่อคณะกรรมการดําเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้  และให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคําร้องขอ 
                    ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่า ว
ข้างต้น  ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 ข้อ  54. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก   กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน อาจประชุม
ใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกก็ได้ แต่จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 
 ข้อ  55.  วิธีเลือกตั้ง  จ านวน  และการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก  ให้กําหนดดังนี้ 
      (1)  สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
                         (2)  วิธีเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกอาจกําหนดโดย ตามลักษณะการแบ่งส่วนงานภายในของ
หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก   สภาพท้องที่ หรือตามกลุ่มของสมาชิก โดยให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกก่อน
การประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
                         (3)  จํานวนผู้แทนของสมาชิกให้ใช้อัตราส่วนจํานวนสมาชิกห้าสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่ง
คน ถ้าเศษของจํานวนสมาชิกดังกล่าวเกินก่ึงหนึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน อนึ่ง จํานวนผู้แทน
สมาชิกต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 
 (4)  การดํารงตําแหน่งผู้แทนสมาชิก   ผู้แทนสมาชิกมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปีนับ
แต่วันเลือกตั้ง ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน 
 ข้อ  56.  การพ้นจากต าแหน่ง    ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
 (1) ลาออก 
  (2) ออกตามวาระ 
                     (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
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 ข้อ  57. ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรือไม่ถึงสามในสี่ของจํานวน
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ให้สหกรณ์ดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจํานวนที่ว่างและให้ผู้แทนสมาชิก
ที่ได้รับเลือกอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 
 ข้อ 58. การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่  เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว   ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้ง
วัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิก  ผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร  ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
และเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ทราบด้วย 
 ข้อ  59. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่     การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทน
สมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด    หรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม  
                     ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์ได ้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น   
                     ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
 ข้อ  60. การนัดประชุมใหญ่ครั้งท่ีสอง   ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชิก  หรือผู้แทน
สมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม  ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที ่
นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้อง
ขอให้เรียกประชุมแล้ว  เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุม
ใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมี
จํานวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวก็ให้งดประชุม 
 ข้อ 61.  อ านาจหน้าที่ของท่ีประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยกิจการท้ังปวง
ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
      (1) รับทราบเรื่องรับสมาชิก หรือสมาชิกสมทบเข้าใหม่ และออกจากสหกรณ์ และการ
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
      (2) วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือ
สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
      (3) พิจารณาเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการดําเนินการทั้งคณะหรือบางคน และผู้ตรวจ
สอบกิจการ 

(4) รับทราบรายงานกิจการประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์คณะกรรมการ 
ดําเนินการ   และรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
      (5)  พิจารณาอนุมัติงบดุลของสหกรณ์ 
      (6)  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ 

(7)  พิจารณากําหนดบําเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ    
และกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชี 
      (8)  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพ่ือเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
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      (9)  พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน 
      (10)  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปีของสหกรณ์ 
      (11)  พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์ 
      (12)  รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุม
สหกรณ์ หรือองค์การที่สหกรณ์เป็นสมาชิก และหรือถือหุ้นอยู่ 
      (13)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์  หรือผู้ตรวจการสหกรณ์  หรือผู้สอบบัญชี   หรือพนักงานเจ้าหน้าที่    ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 
      (14) พิจารณากําหนดกรอบนโยบายข้อเสนอแนะ หรือคําแนะนําให้คณะกรรมการ
ดําเนินการนําไปพิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 

หมวด 7 
คณะกรรมการด าเนินการ 

 
 ข้อ 62. การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการไม่เกินสิบห้าคน 
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ให้เลือกโดยวิธีเลือกประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเองเป็นรอง

ประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เลขานุการหนึ่งคน และอาจให้มีเหรัญญิกหนึ่งคน และจะให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการ   หรือผู้ช่วยเหรัญญิกด้วยก็ได้   นอกนั้นเป็นกรรมการ 

 ข้อ 63.21 ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเป็นกรรมการด าเนินการ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการดําเนินการ 
  (1)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก    เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
  (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
  (3)  เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการตามมาตรา 22. (4)  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
  (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่  สมาชิกซึ่งเคยผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี 
ถึงวันเลือกตั้ง   เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง และผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจําใน
สหกรณ์นี ้ ไม่มิสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ 
      (5)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ถึงหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
 ข้อ 64. วาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้กรรมการดําเนินการอยู่ในตําแหน่งได้คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ในวาระเริ่มแรกของการใช้ข้อบังคับนี้  เมื่อครบหนึ่งปีทางบัญชีแล้วและได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ 
สามัญประจําปีคราวถัดไป ให้กรรมการดําเนินการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ์ทั้งหมด (เศษของจํานวนกรรมการที่เหลือให้ปัดขึ้น) โดยวิธีจับฉลากและให้ถือว่า 
เป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการเข้าดํารงตําแหน่งแทนให้ครบ 
  
21 ข้อ 63 (1)  แก้ไขเพิ่มเติมโดยขอ้บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2553 
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ตามจํานวนกรรมการดําเนินการ ในปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจาก
ตําแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี                      
 ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดําเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกันกับกรรมการดําเนินการในวาระเริ่มแรก  และให้นําความในวรรคหนึ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อกรรมการดําเนินการดํารงตําแหน่งครบวาระที่กําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้ง 
กรรมการดําเนินการแทนก็ให้กรรมการดําเนินการคนเดิมดํารงตําแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการคนใหม่ 
                     กรรมการดําเนินการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน  โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ 
 ข้อ  65. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์  เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีอํานาจ
หน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการตามที่กล่าวในวรรคสอง 
   ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกัน เป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และมอบหมายการทั้งปวง
ให้แก่คณะกรรมการดําเนินการในวันที่ได้รับเลือกตั้ง 
 ข้อ 66.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ   ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ เป็นผู้
ดําเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการดําเนินการ 
จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือผู้จัดการทําการแทนก็ได้ 
                     ในการดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการดําเนินการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง   มติของคณะกรรมการดําเนินการ  และมติของที่ประชุมใหญ่เพ่ือ
ส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิกและความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
     (1) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ  และออกจากสหกรณ์ ตลอดจน
ดูแลให้ปฏิบัติการต่าง ๆ   ตามกฎหมาย    ข้อบังคับ    ระเบียบ     และมติของสหกรณ์ 
     (2) พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝาก  การกู้ยืมเงิน  การให้เงินกู้  และการฝากหรือ
การลงทุนของสหกรณ์ 

   (3) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ เสนองบดุลและรายงานกิจการประจําปี 
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
                        (4) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
                        (5) จัดทําและเสนอแผนงานในการดําเนินงาน รวมทั้งงบประมาณประจําปี  เพ่ือให้           
ทีป่ระชุมใหญ่สามัญอนุมัติ 
  (6) พิจารณากําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดําเนินการ  คณะกรรมการอื่น   คณะทํางาน  ที่ปรึกษา  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบภายใน   ผู้สอบบัญชี  
และบุคคลอ่ืนที่ทําประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ 
 (7) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง หรือจ้างและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
 (8) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน 
 (9) กําหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 
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 (10) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชี   เอกสารหลักฐาน 
ทรัพย์สิน  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานของสหกรณ์ 
 (11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอ่ืน 
 (12)  พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 

(13) พิเคราะห์  และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนายทะเบียน  
สหกรณ์   หรือผู้ตรวจการสหกรณ์  หรือผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 
 (14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ เจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ ์  ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป   เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 
 (15)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผู้จัดการ  
หรือสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 
    (16) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร   เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 
ดําเนินการ   ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
    (17)  ฟูอง  ต่อสู้  หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ  
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด 
    (18)  กระทําการอ่ืนเกี่ยวกับทรัพย์สินดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
                  (19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุมใหญ่ และ
ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ หรือองค์การอ่ืน   
ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิกหรือผู้ถือหุ้น   ทั้งนี้ตามที่ข้อบังคับ หรือระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   
และหรือชุมนุมสหกรณ ์  หรือองค์การนั้นกําหนดไว้ 
     (20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ  รอง
ประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  หรือผู้จัดการ หรือบุคคล  ที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 
 ข้อ 67. อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการเฉพาะต าแหน่ง  
   (1) ประธานกรรมการ   มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
 (ก) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการ  และควบคุมการประชุม
ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 (ข)  ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
และอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (ค) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ   ในนามสหกรณ์    ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
 (ง)  ดําเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
     (2) รองประธานกรรมการ    มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
 (ก)  ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง 
 (ข)  ปฏิบัติการตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ 
 (ค)  ดําเนินการอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
      (3) เลขานุการ    มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

(ก) แจ้งนัดประชุมใหญ่ หรือนัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมอ่ืน ๆ 
แล้วแต่กรณี 
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 (ข)  จัดทํารายการประชุมใหญ่   และรายการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
 (ค)  ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อย 
 (ง)  ดําเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
     (4) เหรัญญิก มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (ก)  ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
 (ข)  ดําเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 ข้อ 68. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ   
แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 
                   ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับหมอบหมายนัดเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่เป็น
การประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และเรื่องที่สําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณ์  ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์   และเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 
                    ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ   ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด   จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อ 69. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ ถ้ากรรมการดําเนินการสหกรณ์กระทําการ หรือ
งดเว้นกระทําการ หรือกระทําโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทําให้เสื่อมเสียผลประโยชน์
ของสหกรณ์หรือสมาชิก   หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน
ตามรายงานการบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการ
ดําเนินการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 
 ข้อ 70. การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
     (1)  ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือ 
     (2)  ออกตามวาระ 
     (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
     (4)  เข้ารับตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี้ 
     (5)  จงใจเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย 
     (6)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือบางคน 
     (7)  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะ หรือบางคน 
     (8)  ขาดประชุมเกินกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร 

ข้อ 71. ต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการ   
ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ   เว้นแต่การว่างลงเพราะเหตุที่ถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออก   ให้กรรมการ
ดําเนินการที่เหลืออยู่ดําเนินการต่อไป จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่คราวถัดไป แต่ถ้าจํานวนกรรมการ
ดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลือจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญข้ึนโดยเร็ว 
                    ในกรณีที่ตําแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการดําเนินการ
ที่เหลือจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือเลือกตั้งประธานกรรมการโดยเร็ว  โดยให้นําความตามข้อ 64. มาใช้
บังคับโดยอนุโลม   เว้นแต่ในกรณีที่วาระการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการเหลืออยู่นับถึงวันสิ้นปีทางบัญชี  
ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และมีรองประธานกรรมการกับกรรมการอ่ืนปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่เกิดความเสียหาย
ต่อสหกรณ ์อาจให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีคราวถัดไปก็ได้ 
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                    กรรมการดําเนินการ  ซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากําหนดเวลา
ตามวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 
 
                                                            หมวด 8 
                                                      คณะกรรมการอ่ืน 
 
          ข้อ  72.  คณะกรรมการบริหารทั่วไป  ให้คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ์จํานวนไม่เกินแปดคนเป็นกรรมการบริหารทั่วไป โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการหนึ่งคนและ
เลขานุการหนึ่งคน   นอกนั้นเป็นกรรมการ 
                    ให้คณะกรรมการบริหารทั่วไปอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ 
ดําเนินการ   ซ่ึงต้ังคณะกรรมการบรหิารท่ัวไปนั้น 
                    ให้คณะกรรมการบริหารทั่วไปประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  และให้ประธานกรรมการ 
บริหารทั่วไป   หรือผู้ที่ประธานกรรมการบริหารทั่วไปมอบหมายนัดเรียกประชุมได้ 
                    ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทั่วไป ต้องมีกรรมการบริหารทั่วไปมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารทั่วไปทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
                    ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการบริหารทั่วไป ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ในการประชุมคราวถัดไป 
 ข้อ 73. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารทั่วไป ให้คณะกรรมการบริหารทั่วไปเป็น
ผู้ดําเนินการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย   และตามกฎหมาย   ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ 
และคําสั่งของสหกรณ ์รวมทั้งมีภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบในขอบเขตงานต่อไปนี้ 

 (1) การจัดระเบียบและระบบงานในการปฏิบัติงานภายในของสหกรณ์ 
  (2) ดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ 
  (3) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ 
 (4) ดูแลงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการภายในสหกรณ์ 
 (5) เสริมสร้างการประสานงานและสัมพันธภาพในการดําเนินงาน 

  (6) ดูแลงานด้านธุรกรรมทั่วไปของสหกรณ์เช่นงานการกุศล งานพิธีการ งานบริการ งาน
จดัซ้ือ และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ของสหกรณ์ 

 (7) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อ่ืนๆ ทั้งในและ 
ต่างประเทศ เพ่ือนําตัวอย่างที่ดีเสนอแนะต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจัดเป็นบริการแก่สมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบตามความเหมาะสม 

 (8) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลการ 
ดําเนินงานของสหกรณ์แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 

 (9)  กํากับดูแล และแนะนําในการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของ 
สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดี ปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

 (10) ดําเนินการอ่ืนของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
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 ข้อ 74.22 คณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการด าเนินการ ตั้งกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
จ านวนไม่เกินห้าคน เป็นคณะกรรมการเงินกู้ โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่ง
คน นอกนั้นเป็นกรรมการ 
                     คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ 
ซ่ึงต้ังคณะกรรมการเงินกู้นัน้ 
                     ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรอืผู้
ที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการเงินกู้นัดเรียกประชุมได้ 
                     ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีคณะกรรมการเงินกู้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการเงินกู้ท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
                      ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 
ในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 75. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้   ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
อนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย   ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งมีภารกิจที่จะต้อง
รับผิดชอบในขอบเขตงานต่อไปนี้ 
     (1)  กํากับ ดูแล และพิจารณากลั่นกรองการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 
              (2)  พัฒนาการกําหนดวงเงินกู้ยืมแก่สมาชิก 
     (3)  พิจารณากําหนดระยะเวลาผ่อนชําระเงินกู้ของสมาชิก 
                        (4)  พิจารณากําหนดประเภทเงินกู้ท่ีจะให้บริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 
                        (5)  พิจารณากําหนดหลักประกันการกู้เงินของสมาชิก 
     (6)  ให้คําแนะนําในเรื่องการบริหารหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ การคลี่คลายปัญหาหนี้สิน
ของสมาชิก รวมตลอดถึงปัญหาต่างๆ อันเนื่องมาจากการกู้เงินจากสหกรณ์ 
     (7) กําหนดมาตรการ และติดตามหนี้คงค้างของสหกรณ์ 
     (8) พิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบเงินกู้ของสหกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 
     (9) จัดทํารายงานการกู้เงินของสมาชิกเสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
เป็นประจําทุกเดือน 
     (10) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้นั้น 
     (11) ตรวจสอบ   ควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี 
     (12) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด
ในสัญญา 
     (13) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ผู้กู้ขอผ่อน
เวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้   หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้    เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน   หรือเรียกคืนเงินกู ้  หรือเสนอให้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์  

  (14) ดําเนินการอ่ืนของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 

  

22 ข้อ 74 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2553 
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 ข้อ 76. คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา    ให้คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ ์จํานวนไม่เกินห้าคนเป็นคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน 
และเลขานุการหนึ่งคน  นอกนั้นเป็นกรรมการ 
                     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ 
ดําเนินการ  ซ่ึงต้ังคณะกรรมการวจัิยและพัฒนานัน้ 
                     ให้คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  และให้ประธานกรรมการ
วิจัยและพัฒนา หรือผู้ที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการวิจัยและพัฒนานัดเรียกประชุมได้ 
                     ในการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการวิจัยและพัฒนาทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
                       ให้คณะกรรมการวิจัยและพัฒนารายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 ข้อ 77. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา  ให้คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา           
มีอํานาจและหน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของ สหกรณ์  รวมทั้งมี
ภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบในขอบเขตงานต่อไปนี้ 
     (1) ศึกษาทบทวน มติหรือประเด็นสําคัญต่างๆ ที่กระทบต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ 
รวมตลอดจนถึงงานด้านนิติการของสหกรณ์ 
     (2) ค้นคว้าทางวิชาการที่เอ้ือต่อการสนับสนุนงานของสหกรณ์ 
  (3) วิเคราะห์ปัญหาและข้อขัดแย้ง อุปสรรคต่างๆ ในการดําเนินงาน 
     (4) วิจัยทางวิชาการและระบบงานที่สําคัญอันส่งผลต่อการบริหารงาน การตัดสินใจ 
การพัฒนางานของสหกรณ์ 
     (5) งานพัฒนาเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์   กรรมการบริหารสหกรณ์  ดูแลงานด้านการ
ฝึกอบรม  ดูงาน  ฝึกงาน แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของสหกรณ์ระหว่าง สหกรณ์ในขบวนการ 
     (6) เสนอแนะคณะกรรมการในการปรับปรุง หรือแก้ไข การบริหารงานของสหกรณ์ 
     (7)  ดําเนินการอ่ืนของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

ข้อ 78. คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ      ให้คณะกรรมการดําเนินการ ตั้งกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ์ จํานวนไม่เกินห้าคนเป็นคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ โดยให้มีตําแหน่งเป็น
ประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน   นอกนั้นเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ  ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าที่กําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณนั้น 
 ให้คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ   ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  และให้
ประธานกรรมการวางแผนและงบประมาณ หรือผู้ที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการวางแผนและ
งบประมาณนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการวางแผนและงบประมาณท้ังหมด จึงจะเปน็องค์ประชุม 
 ให้คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 ข้อ 79. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ  ให้คณะกรรมการวางแผนและ
งบประมาณ มีอํานาจและหน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์   
รวมทั้งมีภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบในขอบเขตงานต่อไปนี้ 
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 (1) พิจารณาวางแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ท้ังใน ระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว 
 (2) พิจารณาวางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงานของสหกรณ์ในสถานการณ์ที่จําเป็น 
 (3) พิจารณากําหนดงบประมาณรายได้  รายจ่าย ของสหกรณ์ให้เหมาะสมสัมพันธ์กับ
สถานภาพของสหกรณ์ 
 (4) พิจารณากําหนดแผนการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้ 
 (5) พัฒนาระบบการทํางานให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีแผนงาน รองรับเพ่ือให้การ
ทํางานมีประสิทธิผล 
 (6) พิจารณากําหนดระบบงบประมาณที่จะนํามาใช้กับสหกรณ์ให้เหมาะแก่การบริหารงานของสหกรณ์
 (7) จัดให้มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนงานที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือ
สร้างคุณภาพแก่งานที่ปฏิบัติ 
 (8) ดําเนินการอ่ืนของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ มอบหมาย 

ข้อ 80. คณะกรรมการการลงทุน      ให้คณะกรรมการดําเนินการ  ตั้งกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ์จํานวนไม่เกินห้าคนเป็นคณะกรรมการการลงทุน  โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน 
และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ 
                    คณะกรรมการการลงทุนให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ  
ซ่ึงต้ังคณะกรรมการลงทุนนัน้ 
                    ให้คณะกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  และให้ประธานกรรมการการ
ลงทุน หรือผู้ที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการการลงทุนนัดเรียกประชุมได้ 
                    ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ต้องมีกรรมการมาประชุม  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการการลงทุนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
                    ให้คณะกรรมการการลงทุน รายงานผลการปฏิบัติงาน  ให้คณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป 
 ข้อ 81. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน   ให้คณะกรรมการการลงทุน มีอํานาจและหน้าที่
ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ  มต ิ และคําสั่งของสหกรณ์   รวมทั้งมีภารกิจที่จะต้อง
รับผิดชอบในขอบเขตงานต่อไปนี้ 
 (1) พิจารณากลั่นกรองประเภทการลงทุนของสหกรณ์ รวมทั้งการให้ สหกรณ์อ่ืนกู้ 
 (2) ติดตามความเคลื่อนไหวและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 
 (3) ติดตามความเคลื่อนไหวและสภาวการณ์ในตลาดเงิน 
 (4) ติดตามความเคลื่อนไหวและสภาวการณ์ในตลาดทุน 
 (5) ติดตามความเคลื่อนไหวและสภาวการณ์ในตลาดสินเชื่อทั่วไป 
 (6) พิจารณาตัดสินใจนําเงินสหกรณ์ไปลงทุนภายใต้เงื่อนไขของกฎเกณฑ์ และระเบียบที่มี
บรรทัดฐานไว้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ตอบแทน และประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์รวมทั้งกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ต่างๆของสหกรณ์ 
 (7) พิจารณาและให้คําเสนอแนะในด้านความเสี่ยงต่างๆ ในการลงทุน 
 (8) จัดทํารายงานสภาวการณ์ลงทุนและทางเศรษฐกิจเสนอต่อคณะ กรรมการดําเนินการ
เป็นประจําทุกเดือน 
 (9) ดูแลในด้านสภาพคล่องทั่วไปของสหกรณ์ รวมตลอดจนถึงเงินสํารองที่สหกรณ์ 
พึงจะต้องมีอยู่ในระดับที่ปลอดภัย 
 (10) ดําเนินการอ่ืนของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
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หมวด 9 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
 ข้อ  82.  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย หรือการสหกรณ์  จํานวนไม่เกินห้าคน  
ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปี 
                    ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําสหกรณ์  
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
 ข้อ 83. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ    ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ในตําแหน่งได้คราวละ
หนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ เมื่อครบกําหนดเวลาแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่   ก็ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการหรือผู้ซึ่งออกไปนั้น   อาจได้รับเลือกตั้ง
อีกก็ได้   
 ข้อ 84. อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้คือ 
      (1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน   ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สิน
ทั้งปวงของสหกรณเ์พ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
      (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ 
เพ่ือประเมินผล และอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ   ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ของสหกรณ์   
ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น 
                         (3) ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งตั้งผู้จัดการเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจน
หนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน 

    (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของ 
สหกรณ์ และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และสามารถปฏิบัติได้จากที่ประชุมใหญ่ 
      (5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน
ข้อบังคับ และระเบียบ   ตลอดจนมติต่าง ๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ 
      (6)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
หรือกิจการอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การ ดําเนินการของสหกรณ์ 
                      ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ  แจ้งผลการตรวจสอบประจําเดือน   ต่อคณะกรรมการดําเนินการ  
ในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป   แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

 
หมวด 10 

การประชุมและรายงานการประชุม 
 
 ข้อ  85. ประธานในที่ประชุม   ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
การประชุมอ่ืนใด ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม   ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้เลือกกรรมการดําเนินการคน
หนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการคราวนั้น 
                    ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ให้นําความในวรรค
หนึ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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 ข้อ 86. การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก กรรมการดําเนินการ คณะกรรมการ หรือคณะทํางาน 
กรรมการอ่ืน ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
อ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานแล้วแต่กรณี ได้คนละหนึ่งเสียง และจะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทน
ตนไม่ได ้
                    ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวในการประชุมวินิจฉัยเรื่องใด ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้น
ไม่ได้ และท่ีประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกจากที่ประชุม  จนกว่าจะพิจารณาเรื่องที่เก่ียวข้องแล้วเสร็จก็ได้ 
 ข้อ 87. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ 
ในที่ประชุมใหญ่  หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน  หรือคณะกรรมการ  
หรือคณะทํางาน  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่ง
มาประชุม 
     (1)  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
     (2)  การควบสหกรณ์ 
     (3)  การแยกสหกรณ์ 
     (4)  การเลิกสหกรณ์ 
 ข้อ 88. รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  
หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานนั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลง
ลายมือชื่อ  พร้อมทั้งบันทึกเรื่องพิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้น  ไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุม
กับเลขานุการ หรือกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานแล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้า
ประชุมนั้น  ลงลายมือชื่อไว้ เป็นสําคัญ 
 

หมวด 11 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

 
  ข้อ 89. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ      คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก บุคลที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม เพ่ือแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ โดยต้องไม่
เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 63 (1), (2), (3), (4) ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ ต้องทําหนังสือสัญญา
จ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 
   ให้คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก 
เพ่ือการแต่งตั้งหรือจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน  การให้สวัสดิการได้ตามความเหมาะสม 
  ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ  ต้องให้มีผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
ดังกําหนดไว้ในข้อ 90. เป็นลายลักษณ์อักษร 

(1) การดํารงตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ 
 (ก)  ผู้จัดการที่แต่งตั้งจากข้าราชการ ให้อยู่ในตําแหน่งในวาระหนึ่งได้ไม่เกิน 3 ปี
ติดต่อกันและสามารถแต่งตั้งให้เป็นต่อได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ และต้องกําหนด
ระยะเวลาที่ให้เป็นต่อไว้ทุกครั้ง 
 (ข)  ผู้จัดการที่จัดจ้างจะกําหนดระยะเวลา หรือไม่กําหนดระยะเวลาในการให้อยู่ใน
ตําแหน่งก็ได ้ให้อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ทั้งนี้ขณะดํารงตําแหน่งต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี 
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(2) การพ้นจากตําแหน่งของผู้จัดการที่แต่งตั้งจากข้าราชการ 

 (ก) ตาย          
                               (ข) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนวันที่ 
จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 (ค) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กําหนด 
 (ง) เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ 
 (จ) คณะกรรมการดําเนินการ มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามแห่งจํานวนคณะกรรมการดําเนินการเต็มทั้งคณะ 

(3) การพ้นจากตําแหน่งของผู้จัดการที่จัดจ้าง 
 (ก) ตาย 
 (ข) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ  
ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 (ค) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ์  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กําหนด 
 (ง) อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 
  (จ) คณะกรรมการดําเนินการมีมติให้พ้นจากตําแหน่งโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามแห่งจํานวนคณะกรรมการดําเนินการเต็มทั้งคณะ  
 ข้อ 90. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่จัดการทั่วไป และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําสหกรณ์   รวมทั้งในข้อต่อไปนี้  

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  ให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจน 
เป็นธุระจดัให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ 
  (2)  ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น และส่งเสริม
การถือหุ้นในสหกรณ์ 
 (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการฝากเงินในสหกรณ์ 
                          (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้และ
ดําเนินการอ่ืน ๆ  เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้  ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีกําหนดไว้ 
                          (5) จัดทํารายละเอียดเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคล พร้อมกับ  
แจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น 
    (6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ตามอํานาจ หน้าที่ที่กําหนดในระเบียบ 
รวมถึงกําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่และลู กจ้างของสหกรณ์   ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
    (7)  เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับเงิน เรียกใบรับเงิน หรือใบสําคัญจ่ายเงินโดย
ครบถ้วน รับผิดชอบในการจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ   
เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด 
     (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ   ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
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     (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่   ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 
     (10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงิน และรายงานกิจการประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
     (11)  เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมกาดําเนินการและประชุม
คณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เว้นแต่ในกรณีซ่ึงที่ประชุมนั้นมิให้เข้าร่วมประชุม 
     (12) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
     (13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
     (14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
     (15) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด 
     (16) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ 91.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใด
ดํารงตําแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราวให้รองผู้จัดการหรือผู้ช่วย
ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดไว้เป็นผู้รักษาการแทน 

ข้อ 92.  การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสหกรณ์    ตลอดจนจัดทํา
งบการเงินของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริง ก่อนที่จะส่งมอบงาน 

ข้อ 93. เจ้าหน้าที่อ่ืน  นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่อ่ืน
ตามความจําเป็น เพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง 
ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ข้อ 94. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
ซึ่งทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมเป็น ที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้   เพ่ือให้
ความเห็นแนะนําในการดําเนินการทั่วไปของสหกรณ์ 
 

หมวด 12 
บทเบ็ดเสร็จ 

 
 ข้อ 95. ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบต่าง ๆ เพ่ือ
ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้ 
     (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก 
     (2) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้เงิน 
     (3) ระเบียบว่าด้วยการให้กู้เงิน 
     (4) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
     (5) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
     (6) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
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                    ระเบียบตาม (1) และ (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์จึงจะใช้บังคับได้  
ส่วนระเบียบอื่นนอกจาก (1) และ (2) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้ว ให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียน
สหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์   และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบ 

ข้อ 96. การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย   ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์เสียหายด้วยประการ
ใดๆ หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 75.(13) แต่มิได้รับชําระตามที่เรียก   คณะกรรมการ
ดําเนินการต้องร้องทุกข ์ หรือฟูองคดีภายในกําหนดอายุความ 
 ข้อ 97. การตีความในข้อบังคับ  ในกรณีมีปัญหาเกีย่วการตีความในข้อบังคับ ให้ สหกรณ์ขอคําวินิจฉัย
จากนายทะเบียนสหกรณ์และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 

ข้อ 98. การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ สหกรณ์อาจแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ
ได้โดยมติแห่งประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนสมาชิกที่มาประชุม และให้
สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียน สหกรณ์รับจดทะเบียนเปลี่ยนใช้ข้อบังคับแล้วจึงมีผลบังคับ
ใช้ได้ การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้แจ้ง
ข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มสํานวน  ไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุมไม่
น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 ข้อ 99. การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก   เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และได้จัดการชําระบัญชี
โดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย  และชําระ
หนี้สินอ่ืนของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด  ให้ผู้ชําระบัญชีจ่ายตามลําดับ 
ดังต่อไปนี้ 
     (1)  จ่ายคืนเงินคา่หุ้นให้สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว 
     (2)  จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติสําหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 
     (3)  จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์ในระหว่าง
ปีตามที่กําหนดในข้อบังคับเงินที่จ่าย ตาม (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไร
สุทธิที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์ กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไป ตามข้อ 24.(4) ในปี
นั้น 
                       ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
ตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้
ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ 
 ข้อ 100. ในกรณีข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความใดไว้  ให้สหกรณ์นําบทบัญญัติที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดจนคําสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์  มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่ง
ข้อบังคับนี้ด้วย 
 ข้อ  100/1 23 เมื่อข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้สมาชิกสมทบที่มีอยู่เดิม แต่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ  
36  สามารถเป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้  และให้มีสิทธิ หน้าที่รวมถึงข้อห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 2000001025491 ทุกประการ จนกว่าจะขาดสมาชิกภาพเพราะ
เหตุอื่นตามข้อ 50 
 
 
23 ข้อ 100/1 กําหนดเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2561 
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บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ 101. ให้บรรดาระเบียบ  มต ิ หรือคําสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ   ยังคงใช้
บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ  มติหรือคําสั่งที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ      
                    ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่กําหนด
ไว้ในข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ 
                                                    (ลงชื่อ) พลเรือตรี พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานกรรมการดําเนินการ 
                                                                         (พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์) 
 
                                                    (ลงชื่อ) นาวาเอก อําพล  เที่ยงสกุล เลขานุการ 
                                                                        (อําพล  เที่ยงสกุล) 
 
เหตุผล  เนื่องจาก สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด สร้างอาคารสํานักงานและขอเลขท่ีอาคารใหม่  ทําการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับการบริหารงานใน
ยุคปัจจุบัน  ตลอดจนปรับปรุงความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนของข้อความในข้อบังคับ ตามคําแนะนําของนาย
ทะเบียนสหกรณ์  
 
 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2553 
เหตุผล  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ดังที่กําหนดข้างต้น  ก็เพ่ือความถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2553 คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 
789/2552 เรื่อง การจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์กําหนดคุณสมบัติสมาชิกสมทบตามมาตรา 41 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เรื่อง           
ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการยกเลิกตราประทับตามคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2556 
หมายเหตุ  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด  ดังที่กําหนดข้างต้นเป็นไปเพ่ือให้
ข้อกําหนดการงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนและข้อกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกและสมาชิกสมทบมีค วาม
เหมาะสม  
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ.2558 
หมายเหตุ  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด  ดังที่กําหนดข้างต้น  เป็นไป 
เพ่ือให้ข้อกําหนดการถือหุ้นของสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ การงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน  และการชําระเงิน
ค่าหุ้นรายเดือนใหม่   มีความเหมาะสม    เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานสหกรณ์   รวมถึงการนําบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 42 วรรคสอง 
มากําหนดเป็นข้อความเพ่ิมเติมในข้อบังคับ เพ่ือให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบว่าสหกรณ์มีบุริมสิทธิ์พิเศษ
เหนือเงินค่าหุ้นของสมาชิก  
 
 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ.2561 
หมายเหตุ  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด ดังที่กําหนดข้างต้น  เพ่ือให้
ข้อกําหนดเกี่ยวกับสมาชิกสมทบเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ ประกาศ  ณ  วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561  
 


