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ขอบังคับ

สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด
Marine Corps Savings and Credit Cooperative, Limited
หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน

ขอ 11. ชื่อประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อ
สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด
Marine Corps Savings and Credit
Cooperative, Limited
Website
http://www.thaimarinecoop.com
Email
thaimarinecoop@gmail.com
ประเภท
สหกรณออมทรัพย
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ 2509 ถนนจรดลศึกษา หมูที่ 1
ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี 20180
ทองที่ดําเนินงาน
จังหวัดชลบุรี
ที่ตั้งสํานักงานสาขา
เลขที่ 422/1 ถนนไทรบุรี
ตําบลบอยาง อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
ทองที่ดําเนินงาน
จังหวัดสงขลา
สหกรณ อาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจง
ใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหดําเนินการแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย
ขอ 2. ตราของสหกรณ ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้
- เครื่องหมายหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน หมายถึง
เปนสหกรณที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุน และสงเสริม
ใหกับกําลังพลของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
- ขอความ “สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด” ลอม
ในวงกลม หมายถึง การที่จะตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหวางสมาชิก และ “๒๕๓๗” คือปที่เริ่มกอตั้ง
- เกลียวเชือกลอมเปนวงกลม หมายถึงความสามัคคี
กลมเกลียวกันของสมาชิกที่จะชวยใหกิจการมีความ
มั่นคงและกาวหนาตลอดไป
- ไมจํากัดสีและขนาด
1.ขอ 1. แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
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หมวด 2
วัตถุประสงค
ขอ 32.วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณดวยการรวมกันดําเนินธุรกิจ
ในขอตอไปนี้
(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทาง
อันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร
(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ซึ่งสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ
(5) ใหเงินกูแกสมาชิก
(6) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ
(7) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
(8) ออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารการเงิน
(9) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(10) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(11) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(12) ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ โอน รับจํานองหรือ รับจํานําซึ่งทรัพยสินแกสมาชิก
(13) จัดใหไดมา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กูยืม เชา เชาซื้อ รับโอน
สิทธิการเชา หรือสิทธิการเชาซื้อ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพยสิน
(14) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก หรือสงเสริมความเจริญ
แกกิจการของสหกรณ
(15) ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
(16) ฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
(17) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(18) รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และ
สหกรณอื่นเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ
(19) ดําเนินธุรกิจหรือกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ

2. ขอ 3 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
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หมวด 3
ทุน
3
ขอ 4 . ที่มาของเงินทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดดังตอไปนี้
(1) ออกหุน
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณที่
ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(3) กูยืมเงิน ออกตั๋วสัญญาใชเงิน และหรือตามเอกสารการเงินอยางอื่น
(4) สะสมทุนสํารองหรือทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให
ขอ 5. การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวนมีมูลคาหุนละสิบบาท
ขอ 6. การถือหุน สมาชิกทุกคนตองถือหุน และชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปน
สมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
เงินไดรายเดือนตามวรรคหนึ่ง หมายถึงเงินเดือนและหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ หรือเงินที่จายควบกับ
เงินเดือนหรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยตนสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย
ถ า สมาชิ กประสงค จ ะถื อ หุ น รายเดื อนในอั ต ราที่ สู ง กวา อั ต ราที่กํ า หนดไว ใ นระเบี ย บของ
สหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ
สมาชิกจะโอนหุนซึ่งตนถือใหผูอื่นไมได นอกจากที่กําหนดไวในขอ 42. และถอนคืนหุนใน
ระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูก็ไมได
อนึ่ง สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุนในสหกรณเกินกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนทั้งหมด ของ
สหกรณไมได
ขอ 7. การชําระคาหุนรายเดือน การชําระเงินคาหุนรายเดือนนั้น ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดราย
เดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
ในการชําระคาหุน สมาชิกจะนําคาหุนหักกลบลบหนี้กับสหกรณไมได และสมาชิกมีความ
รับผิดชอบเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพื่อ
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้
เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา
สมาชิกนั้นตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระเงินคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไม
สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระเงินคาหุนรายเดือนชั่วระยะ เวลา
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได
ขอ 8. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา แปดสิบสี่เดือน
หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวาสองแสนบาท และไมมีหนี้สินกับสหกรณ จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือน หรือลด
จํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
3. ขอ 4. แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
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ขอ 8. ทวิ4 การชําระเงินคาหุนรายเดือนใหม สมาชิกที่งดชําระเงินคาหุนรายเดือน ตามความในขอ 8
ประสงคจะชําระเงินคาหุนรายเดือนใหม ใหแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 9. การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกถือใหสมาชิกแตละคนทราบ
ทุกสิ้นปทางบัญชี
หมวด 4
การดําเนินงาน
5
ขอ 10 . การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นตามขอบังคับนี้ การลง
ลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันกับสหกรณ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือการรับเงินกู การจํานอง
ซึ่งสหกรณเปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายหรือ
ผูจัดการรวมเปนสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนนี้ จะตองลง
ลายมือชื่อของผูจัดการ และหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และตรา
สารการเงินของสหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย
ขอ 11. วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืม หรือการค้ําประกัน
สําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ ตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ
ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบ วงเงินกูยืม
หรือการค้ําประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง
ขอ 12. การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตราสาร
การเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงาน หรือการอื่นใดตามวัตถุประสงคได ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปตามขอ 11.
ขอ 136. การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจํา
จาก
สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอย
กวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในระเบียบของสหกรณ

4. ขอ 8 ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
5. ขอ 10 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
6. ขอ 13 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
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ขอ 14. การใหเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแก
(1) สมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น
การใหเงินกูแกสมาชิกหรือสมาชิกสมทบนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยใหเงินกูไดตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู หลักประกันสําหรับ เงินกู
ลําดับแหงการใหกู เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู และอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ
การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อ สหกรณ
มีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ
สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณอื่น ซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ ตองเสนอคํา
ขอกูเงินตามแบบและวิธีการที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ
ขอ 15. ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ไมวาประเภทใดๆ จะใหได
แตเฉพาะเพื่อการอันจําเปน หรือเปนประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ
ใหตรงตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
ขอ 16. ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ไดตามประเภท
ดังตอไปนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปน
รีบดวน และมีความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของ
สหกรณ
(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ มีความประสงค ขอกูเงินสําหรับใช
จายเงินเพื่อการอันจําเปน หรือเพื่อประโยชนตางๆ คณะกรรมการดําเนินการ อาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแก
สมาชิก หรือสมาชิกสมทบนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ
(3) เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกูเพื่อสงเสริมฐานะ
ความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบได คณะกรรมการ
ดําเนิ น การอาจให เ งิ น กู พิเ ศษแก ส มาชิ ก หรือสมาชิกสมทบไดตามที่เห็น สมควร โดยผูขอกูตองระบุ
ความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนด
ไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 17. ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบใน
อัตราตามที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ
ขอ 18. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตรา
ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
เห็ น ว าหลั กประกั น สํ า หรับ เงิ น กู ร ายใดเกิดบกพรอง ผูกูจ ะตองจัดการแกไขใหคืน ดีภ ายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดชําระ
คืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักชา
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(1) เมื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวา ผูกูนําเงินไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง
และผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูกูคางชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยเปน
เวลาถึงสองงวดติดตอกัน หรือผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ
ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูเพราะเหตุใดๆ ตามวรรคสอง และไม
สามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกัน
ชําระเปนงวดรายเดือน จนครบจํานวนเงินตามที่ผูกูไดทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณก็ได แตทั้งนี้ตองไมเกิน
จํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ
ขอ 197. ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกูหรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะ
ขอโอน หรือยายหรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 33.(4) (5) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณ
ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน เวนแตในกรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยู
ตามขอ 47.
ขอ 20. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดตามที่
กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ และภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยใหคํานึงถึงความมั่นคงและ
ประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ
ขอ 21. การเงินและการบัญชีของสหกรณ
(1) การเงินของสหกรณ ใหการรับจาย และการเก็บรักษาเงินของสหกรณอยูในความ
รับผิดชอบของผูจัดการ ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว
(2) การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน สหกรณ
กําหนด และเก็บรักษาบัญชีพรอมดวยเอกสารหลักฐานการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณ เปนระยะเวลาที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด
การบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในวันเกิดเหตุนั้น สําหรับ
เหตุอื่นที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวัน นับแตวันที่มีเหตุอันจะตอง
บันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน
เมื่อสิ้นปบัญชีทุกปใหสหกรณจัดทํางบดุลซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สินและทุนของ
สหกรณ รวมทั้งงบกําไรขาดทุน และงบอื่น ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ขอ 22. ปทางบัญชีของสหกรณ ปทางบัญชีของสหกรณมีระยะเวลาสิบสองเดือน โดยใหสิ้นสุด ณ
วันที่ 30 กันยายน ของทุกป

7. ขอ 19 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
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ขอ 23. การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่งผูสอบบัญชีได
ตรวจสอบและรับรองแลวตอที่ประชุมใหญสามัญ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นป
ทางบัญชี
ใหคณะกรรมการดําเนินการ เสนอรายงานกิจการประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณตอที่ประชุมใหญสามัญในคราวที่เสนองบดุลดวย
ใหสหกรณสงสําเนางบดุลที่จะเสนอตอที่ประชุมใหญนั้นไปยังสมาชิก และสมาชิกสมทบ
และใหปดประกาศไว ณ สํานักงานของสหกรณกอนวันประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน
ใหสหกรณสงสําเนารายงานกิจการประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณกับ งบดุล
ไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการประชุมใหญ
อนึ่ง ใหสหกรณเก็บรักษารายงานกิจการประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณกับงบ
ดุลไวที่สํานักงานของสหกรณ เพื่อใหสมาชิกและสมาชิกสมทบขอตรวจดูได
ขอ 248. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อสิ้นปทางบัญชี และไดปดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไร
สุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอย
ละหาของกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่ง ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรร
ได ดังตอไปนี้
(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิกแตละคน ในอัตราไมเกินอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4)
ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใด จํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นตองไมเกินอัตราดังกลาวดวย ใน
การคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่เจ็ดของเดือน มีระยะเวลา
สําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณจะ
คิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป
(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู ซึ่งสมาชิกไดชําระ
แกสหกรณในระหวางป เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด มิให
ไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น
(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณ ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่
มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้ จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงินปนผล
ตามหุนตาม (1)
(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบ
ของสหกรณ
(6) เปนทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ
(7) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิก ครอบครัวสมาชิก และ
สมาชิกสมทบ ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ
(8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
(9) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
8. ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
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ขอ 25. ที่มาแหงทุนสํารอง ทุนสํารองนั้น นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 24 แลว บรรดา
เงินอุดหนุน หรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดระบุวาใหใชเพื่อการใดโดยเฉพาะ ก็ใหจัดสรร
เปนทุนสํารองทั้งสิ้น
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีผูใดใชสิทธิเรียกรองจนพน
กําหนดอายุความก็ใหจัดสรรเงินจํานวนนั้นเปนทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญ
จัดสรรตามขอ 24. หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลววา รายการใดไมสมควรจัดสรรหรือ ตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี
ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
ขอ 26. สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนไมได
หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได
ทุนสํารองจะถอนไดก็แตเพียงชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชี
ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแยกจากสหกรณเดิม
ขอ 27. ทะเบียน และบัญชี ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน และทะเบียนอื่น ๆ ตลอดจน
สมุดรายงานการประชุม และบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรใหมีขึ้น
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุน ใหสหกรณแจงการ
เปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวาง
เวลาทํางาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได นอกจาก
จะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน
ขอ 28. กฎหมาย ขอบังคับ และเอกสารอื่น ๆ ใหสหกรณเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ และงบดุล พรอมทั้งกฎหมายวาดวยสหกรณ และขอบังคับไวที่สํานักงานของสหกรณ
เพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
ขอ 29. การสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้น ตองไดรับการตรวจสอบบัญชีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
โดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง
ขอ 30. การกํากับดูแลสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ
หรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให
คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่หรือเชิญสมาชิกของ
สหกรณ มาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงาน
การประชุมของสหกรณได
ใหผูปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ ในระหวาง
เวลาทํางานของสหกรณได ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก หรือชวยเหลือ หรือใหคําชี้แจงแกผูปฏิบัติการ
ตามสมควร
ขอ 31. การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
ตอชุมนุมสหกรณที่สหกรณเปนสมาชิก หรือหนวยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่ชุมนุมสหกรณ
หรือหนวยงานนั้นกําหนด

D:\Documents\ข้อบังคับ สอ.นย\ข้อบังคับ 2550 แก้ไขเพิ่มเติม.docx

9
หมวด 5
สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ขอ 32. สมาชิก สมาชิกสหกรณ คือ
(1) ผูลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ และผูซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูจะเปนสมาชิกของสหกรณ
และไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ และไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน
แลว
ขอ 339. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
(3) เปนผูมีความประพฤติและมีนิสัยดีงาม
(4) เปนขาราชการและลูกจางประจํา สังกัดหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน หรือเปนเจาหนาที่
และลูกจางของสหกรณนี้ หรือ
(5) เปนขาราชการและลูกจางประจํา ในสังกัดหนวยงานของกองทัพเรือที่มิไดเปน
สมาชิกในสหกรณอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน หรือ
(6) เปนนักเรียนนายเรือ หรือนักเรียนจาทหารเรือ
ขอ 34. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเขาเปนสมาชิก ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
โดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครชั้นยศไมต่ํากวานาวาตรี คนหนึ่งรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงชั้นยศไมต่ํา
กวานาวาตรี ก็ไมตองมีผูรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา ปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในขอ 33. ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกได แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขา
ใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ
ถาคณะกรรมการดําเนินการไมรับสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใดๆ ก็ตาม เมื่อผูสมัครรอง
ขอ ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขา
เปนสมาชิกในกรณีดังวานี้ ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
ขอ 35. สมาชิกสมทบ สหกรณอาจเปดรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร
ขอ 3610. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนผูที่ศรัทธา เห็นชอบ ในวัตถุประสงคของสหกรณ มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(2)เปนบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแลว และมีความประสงค จะรวมกิจกรรมกับสหกรณ
ออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด เพื่อชวยเหลือสมาชิกและสังคม หรือ
(3) เปนบิดาหรือมารดา คูสมรส บุตรที่บรรลุนิติภาวะแลว บิดาหรือมารดาของคูสมรสของ
สมาชิก หรือ
(4) เปนขาราชการพรรคนาวิกโยธิน ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือเปน
พนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ หรือ
(5) เปนพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ
9. ขอ 33 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
10. ขอ 36 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
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ขอ 3711. การสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูสมัครตองยื่นใบสมัครโดยใหสมาชิกสหกรณอยางนอย
สองคนรับรอง เวนแตผูสมัครที่มีความสัมพันธทางครอบครัว ตามขอ 36.(3) ตองใหสมาชิกผูที่มีความสัมพันธ
ทางครอบครัวรับรองขั้นตนกอน
ขอ 38. คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ จะตองชําระ คาธรรมเนียมแรก
เขา ใหแกสหกรณคนละหาสิบบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณ และจะเรียกคืนไมได
ขอ 39. สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ผูเขาเปนสมาชิกและสมาชิกสมทบ ตองลง
ลายมือชื่อตนในทะเบียนสมาชิก กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุน ตามจํานวนที่จะถือครบถวน เมื่อได
ปฏิบัติดังนี้แลว จึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก หรือสมาชิก สมทบ
(1) สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
(ก) เขารวมประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือลงคะแนน
(ข) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(ค) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการ หรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
(ง) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
(จ) ไดรับสิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบสหกรณ
(2) หนาที่ของสมาชิก มีดังนี้
(ก) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ข) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(ค) สงเสริมสนับสนุนกิจการสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง
(ง) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(จ) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและ
มั่นคง
(3) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(ก) เขารวมสังเกตการณในการประชุมใหญ
(ข) ถือหุนในสหกรณไดไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดที่สหกรณมี
อยูในขณะนั้น และมีความรับผิดเพียงจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ ตนถือ
(ค) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ
(ง) มีสิทธิไดรับเงินกูจากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละ90 ของมูลคาหุน และ
หรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยูในเวลานั้น
(จ) ไดรับการบริการทางวิชาการจากสหกรณ
(4) หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(ก) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ข) สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เขมแข็ง
(ค) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรือง และ
มั่นคง
(ง) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
11. ขอ 37 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
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(5) ขอหามของสมาชิกสมทบ
(ก) การสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ
(ข) การสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก
(ค) การออกเสียงในที่ประชุมใหญ
(ง) การนับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ
12
ขอ 40 . การโอนสมาชิกระหวางสหกรณ สมาชิกสหกรณออมทรัพยซึ่งยายโอนหรือเขามาสังกัดใน
หนวยงานกองทัพเรือ และมีคุณสมบัติตามขอ 33.(4)(5) ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุน เงินกู
ที่มีอยูในสหกรณเดิม มายังสหกรณที่ตนไดเขาเปนสมาชิกใหม ใหยื่นความจํานงเปนหนังสือขอโอนตอสหกรณตาม
แบบที่กําหนด ใหสหกรณดําเนินการโอนสมาชิกภาพใหเสร็จสิ้นไป
สมาชิกที่ยายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่นนอกกองทัพเรือ และประสงคจะสมัคร
เขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณมีขอบังคับใหเขาเปนสมาชิกได และ
คณะกรรมการดําเนินการมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกไดแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุนและ
เงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณสังกัดเดิม ไปยังสหกรณที่ตนเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน
เงินกู และเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 41. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพหรือภูมิลําเนา สมาชิก หรือสมาชิกสมทบคนใดเปลี่ยนแปลง
สถานภาพ และหรือภูมิลําเนา ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ 4213. การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกอาจทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนใหเปนผูรับ
โอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบใหสหกรณถือไวก็ได
หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ ใหทําตามลักษณะพินัยกรรมโดยอนุโลม
ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดกําหนดและ
มอบไวกับสหกรณแลว ใหทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคหนึ่ง มอบใหสหกรณถือไวแทนฉบับเดิม
เมื่อสมาชิกตาย สหกรณจะจายคาหุน เงินฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ คืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนํา
หลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการดําเนินการวา เปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงิน จํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ตาม
ขอกําหนดในขอ 48. วรรคแรก และขอ 49.
ขอ 4314. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(4) เปนบุคคลลมละลาย โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 33.(4)(5) โดยมีความผิด
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ
ขอ 44. การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกู หรือผูค้ําประกันอาจ
ลาออกจากสหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับแลว จึงอนุญาตใหลาออกจากสหกรณได
12. ขอ 40 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
13. ขอ 42 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
14. ขอ 43 แกไขเพิม่ เติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
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คณะกรรมการดํ า เนิ น การอาจมอบหมายให ค ณะกรรมการบริ ห ารทั่ ว ไปหรื อ ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือผูจัดการ สอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบ
ดวยขอบังคับก็ใหถือวาลาออกจากสหกรณตามความในวรรคหนึ่งได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 45. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(1) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา หรือไมถือหุนครั้ง
แรก ตามขอ 6.
(2) ขาดสงเงินคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดสงรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได
รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(4) ไมจัดการแกไขหลักประกัน สําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดี ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลา ถึงสองงวด หรือ
ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ
(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณ เมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเมื่อ
จะกอภาระผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกู หรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีภาระผูกพันในหนี้สินตอสหกรณ
อยูแลว
(7) จงใจฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ หรือมีพฤติกรรมใดๆ อันเปน
เหตุที่เชื่อไดวาไมซื่อสัตยสุจริต หรือแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณไมวาโดยประการใดๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนและพิจารณาแลว ปรากฏขอเท็จจริงวาสมาชิกมี
พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวขางตนจริง และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่อยูในที่ประชุมแลว เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นคําอุทธรณตอ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ทราบมติของคณะกรรมการดําเนินการ คําวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญใหเปนที่สุด
ขอ 46. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะ
เหตุใดๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ขอ 4715. สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด สมาชิกที่
โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 33.(4)(5) โดยไมมีความผิด ถามิไดลาออกจาก
สหกรณ ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยูและจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อมีหนี้สิน ไมเกินคาหุน โดยไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการดําเนินการ และอาจกูเงินไดตามระเบียบสหกรณ

15. ขอ 47 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
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ดังนี้

ขอ 48. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ สหกรณจะจายคืนจํานวนเงินให

(1) ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 43.(1)(2)(3) ใหสหกรณ จายเงิน
คาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนคางจาย และบรรดาเงินที่สมาชิกมีอยูในสหกรณใหแกผูมีสิทธิไดรับ สําหรับเงินคา
หุนนั้น ผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น
หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยมีเงินปนผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น
ก็ได สุดแตจะเลือก ในกรณีหลังนี้สหกรณจะจายเงินคาหุนใหหลังจากวันสิ้นปทางบัญชี สวนเงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนจะจายใหหลังจากวันที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปแลว
(2) ถาในปใดจํานวนเงินคาหุนที่ตองจายคืน เนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพมี
จํานวนเงินเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุนที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจใหรอการจาย
คืนเงินคาหุนของสมาชิก ที่ขาดจากสมาชิกภาพรายถัดไปในปนั้นจนกวาจะถึงปทางบัญชีใหมได
(3) การจายคืนเงินฝากและดอกเบี้ย สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ
(4) ในกรณีที่ขาดจากสมาชิกภาพตามขอ 43.(4) สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก
เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยคางจายและบรรดาเงินที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ คืนใหตามกฎหมาย
ลมละลาย
(5) ในกรณีที่ขาดสมาชิกภาพตามขอ 43.(5) และ (6) สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยคางจาย และบรรดาเงินที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ คืนใหภายในเวลาอันสมควร
ตามที่กําหนดใน (1) (2) และ (3)
ขอ 49. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินดังกลาวในขอ
48. นั้น ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดชอบตอสหกรณออกกอน
ขอ 50. การใชขอบังคับแกสมาชิกสมทบ ใหนําความตามขอบังคับ ขอ 6. เรื่องการถือหุน ขอ 24.
การจัดสรรกําไรสุทธิ ขอ 41. เรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหรือภูมิลําเนา ขอ 42. เรื่องการตั้งผูรับโอน
ประโยชน ขอ 43. เรื่องการขาดจากสมาชิกภาพ ขอ 44. เรื่องการลาออกจากสหกรณ ขอ 45. เรื่องการใหออก
จากสหกรณ ขอ 46. เรื่องการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ขอ 48. เรื่องการจายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ และขอ 49. เรื่องการหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ มาใชบังคับ
แกสมาชิกสมทบโดยอนุโลม
ขอ 51. ความรับผิดของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบตองรับผิดเพื่อหนี้สิน
ของสหกรณ จํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุน ที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุน ที่ตนถือ
หมวด 6
การประชุมใหญ
ขอ 52. การประชุมใหญสามัญ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญ
สามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และ
มอบหมายการทั้งปวงใหแกกรรมการดําเนินการ
การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละ หนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
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ขอ 53. การประชุมใหญวิสามัญ เมื่อมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเรียก
ประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณี
ที่สหกรณขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว คณะกรรมการดําเนินการตองเรียกประชุม
ใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ
สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอย
คนหรื อผู แทนสมาชิ ก ซึ่ งมี จํ า นวนไม น อยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกว า
หาสิบคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอเพื่อการใดการหนึ่งตอคณะกรรมการดําเนินการใหเรียกประชุมใหญ
วิสามัญเมื่อใดก็ได และใหคณะกรรมการดําเนินการ เรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํา
รองขอ
ถาคณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ขางตน ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญได ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ขอ 54. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน อาจประชุม
ใหญโดยผูแทนสมาชิกก็ได แตจํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได
ขอ 55. วิธีเลือกตั้ง จํานวน และการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก ใหกําหนดดังนี้
(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก
(2) วิธีเลือกตั้งผูแทนสมาชิกอาจกําหนดโดย ตามลักษณะการแบงสวนงานภายในของ
หนวยงานตนสังกัดของสมาชิก สภาพทองที่ หรือตามกลุมของสมาชิก โดยใหมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกกอน
การประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวัน
(3) จํานวนผูแทนของสมาชิกใหใชอัตราสวนจํานวนสมาชิกหาสิบคน ตอผูแทนสมาชิกหนึ่ง
คน ถาเศษของจํานวนสมาชิกดังกลาวเกินกึ่งหนึ่ง ใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน อนึ่ง จํานวน
ผูแทนสมาชิกตองไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(4) การดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก ผูแทนสมาชิกมีวาระอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปนับ
แตวันเลือกตั้ง ถายังไมมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน
ขอ 56. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ลาออก
(2) ออกตามวาระ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 57. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไม
วาดวยประการใดๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคน หรือไมถึงสามในสี่ของจํานวนผูแทน
สมาชิกทั้งหมด ใหสหกรณดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วาง และใหผูแทนสมาชิกที่
ไดรับเลือก อยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
ขอ 58. การแจงกําหนดการประชุมใหญ เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือแจงวัน
เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิก ผูแทนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบทราบลวงหนา ไมนอย
กวาเจ็ดวัน แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งนี้ใหประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเปนผูลงชื่อในหนังสือนั้น และตองแจงเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณและ
เจาหนาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนาในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบ
ดวย
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ขอ 59. องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม ไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทน
สมาชิก ตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่ง
รอยคน จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมในฐานะ
ผูสังเกตการณได แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น
ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได
ขอ 60. การนัดประชุมใหญครั้งที่สอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิก หรือผูแทนสมาชิก
แลวแตกรณี มาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุม
ใหญครั้งแรกในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิก รองขอใหเรียก
ประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคน ก็ใหถือวาเปนองคประชุม แตถาเปนการประชุมใหญ
วิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม
ถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวก็ใหงดประชุม
ขอ 61. อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยกิจการทั้งปวง
ของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิก หรือสมาชิกสมทบเขาใหม และออกจากสหกรณ และการ
เลือกตั้งผูแทนสมาชิก
(2) วินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือ
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ
(3) พิจารณาเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการดําเนินการทั้งคณะหรือบางคน และผูตรวจ
สอบกิจการ
(4) รั บ ทราบรายงานกิ จ การประจํ า ป แ สดงผลการดํ า เนิ น งานของสหกรณ ข อง
คณะกรรมการดําเนินการ และรายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(5) พิจารณาอนุมัติงบดุลของสหกรณ
(6) พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
(7) พิ จ ารณากํ า หนดบําเหน็จ และคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจ การ
และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผูสอบบัญชี
(8) พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี เพื่อเสนอใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง
(9) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน
(10) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปของสหกรณ
(11) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณ
(12) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุม
สหกรณ หรือองคการที่สหกรณเปนสมาชิก และหรือถือหุนอยู
(13) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(14) พิจารณากําหนดกรอบนโยบายขอเสนอแนะ หรือคําแนะนําใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ นําไปพิจารณาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณ
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หมวด 7
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 62. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนง ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการไมเกินสิบหาคน ซึ่งที่
ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ใหเลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการ
หนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งระหวางกันเองเปนรองประธาน
กรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เลขานุการหนึ่งคน และอาจใหมีเหรัญญิกหนึ่งคน และจะใหมีผูชวยเลขานุการ
หรือผูชวยเหรัญญิกดวยก็ได นอกนั้นเปนกรรมการ
ขอ 6316. ลักษณะตองหามของบุคคลที่จะเปนกรรมการดําเนินการ หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการ ตามมาตรา 22.(4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอ
หนาที่ สมาชิกซึ่งเคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทางบัญชีถึงวัน
เลือกตั้ง เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง และผูซึ่งเปนเจาหนาที่ประจําในสหกรณนี้
ไมมิสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณ
(5) เปนสมาชิกสหกรณไมถึงหนึ่งปนับถึงวันเลือกตั้ง
ขอ 64. วาระอยูในตําแหนง ใหกรรมการดําเนินการอยูในตําแหนงไดคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง
ในวาระเริ่มแรกของการใชขอบังคับนี้ เมื่อครบหนึ่งปทางบัญชีแลวและไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป
คราวถัดไป ใหกรรมการดําเนินการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการของ
สหกรณทั้งหมด(เศษของจํานวนกรรมการที่เหลือใหปดขึ้น) โดยวิธีจับฉลาก และใหถือวาเปนการพนจาก
ตําแหนงตามวาระ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดําเนินการเขาดํารงตําแหนงแทนใหครบตามจํานวน
กรรมการดําเนินการ ในปตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยูนานที่สุดออกจากตําแหนง
สลับกันไปทุกๆ ป
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับ
เลือกตั้งใหม อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกันกับกรรมการดําเนินการในวาระเริ่มแรก และใหนําความในวรรคหนึ่ง
มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อกรรมการดําเนินการดํารงตําแหนงครบวาระที่กําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการแทน ก็ใหกรรมการดําเนินการคนเดิมดํารงตําแหนงตอไป จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการคนใหม
กรรมการดําเนินการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตตองไมเกินสอง
วาระติดตอกัน โดยตองพักอยางนอยหนึ่งปทางบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหมได

16. ขอ 63 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
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ขอ 65. คณะผูจัดตั้งสหกรณ เมื่อไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณ มีอํานาจ
หนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนิน การของสหกรณ จนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการตามที่กลาวในวรรคสอง
ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกัน เปนการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และมอบหมายการทั้งปวง
ใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ไดรับเลือกตั้ง
ขอ 66. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เปนผู
ดําเนินกิจการ และเปนผูแทนสหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนินการ
จะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือผูจัดการทําการแทนก็ได
ในการดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการดําเนินการตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติของคณะกรรมการดําเนินการ และมติของที่ประชุมใหญ เพื่อสงเสริม
ผลประโยชนของสมาชิก และความเจริญแกกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ และ ออกจากสหกรณ ตลอดจน
ดูแลใหปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ
(2) พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝาก การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือการ
ลงทุนของสหกรณ
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ เสนองบดุลและรายงานกิจการประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
(4) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ
(5) จัดทําและเสนอแผนงานในการดําเนินงาน รวมทั้งงบประมาณประจําป เพื่อใหที่ประชุม
ใหญสามัญอนุมัติ
(6) พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดําเนินการ คณะกรรมการอื่น คณะทํางาน ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบ-ภายใน ผูสอบบัญชี
และบุคคลอื่นที่ทําประโยชนใหแกสหกรณ
(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทน แกผูจัดการ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง
(8) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบภายใน
(9) กําหนดระเบียบตางๆ ของสหกรณ
(10) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน ทรัพยสิน
และอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานของสหกรณ
(11) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ และองคการอื่น
(12) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อ
ประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(13) พิเคราะห และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนาย-ทะเบีย น
สหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(14) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก หรือสมาชิกสมทบเจาหนาที่ของสหกรณ
ตลอดจนสอดสองดูแลโดยทั่วไป เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี
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(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการ
หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(16) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร
(17) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด
(18) กระทําการอื่นเกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ
(19) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนของสหกรณ เพื่อเขาประชุมใหญ และ
ออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ หรือองคการอื่น
ซึ่งสหกรณนี้เปนสมาชิกหรือผูถือหุน ทั้งนี้ตามที่ขอบังคับ หรือระเบียบของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
และหรือชุมนุมสหกรณ หรือองคการนั้นกําหนดไว
(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงาน ใหแกประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือบุคคล ที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม
ขอ 67. อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการเฉพาะตําแหนง
(1) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) เปนประธานในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมคณะกรรมการ และควบคุมการประชุม
ดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(ข) ควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ
(ค) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(ง) ดําเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
(2) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่ อ
ประธานกรรมการไมอยู หรืออยูแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง
(ข) ปฏิบัติการตามที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ
(ค) ดําเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
(3) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) แจงนัดประชุมใหญ หรือนัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมอื่นๆ
แลวแตกรณี
(ข) จัดทํารายการประชุมใหญ และรายการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
(ค) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอย
(ง) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
(4) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการรับจาย การเก็บรักษาเงิน และทรัพยสินของ
สหกรณใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(ข) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ขอ 68. การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ
แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย
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ใหประธานกรรมการ หรือผูที่ไดรับหมอบหมายนัดเรียกประชุมคณะกรรมการได ในกรณี ที่เปน
การประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ ของสหกรณ ใหแจง
เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ และเจาหนาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 69. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ถากรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการ
หรื องดเว น กระทํา การ หรือกระทํ าโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติห นาที่ของตน จนทําใหเสื่อมเสีย
ผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือ
ฐานะการเงินตามรายงานการบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย
คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ
ขอ 70. การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(1) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือ
(2) ออกตามวาระ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เขารับตําแหนงเปนเจาหนาที่ประจําในสหกรณนี้
(5) จงใจเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือบางคน
(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะ หรือบางคน
(8) ขาดประชุมเกินกวา 3 ครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร
ขอ 71. ตําแหนงกรรมการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลง
กอนถึงคราวออกตามวาระ เวนแตการวางลงเพราะเหตุที่ถูกนายทะเบียนสหกรณสั่งใหออก ใหกรรมการ
ดําเนินการที่เหลืออยูดําเนินการตอไป จนกวาจะมีการประชุมใหญคราวถัดไป แตถาจํานวนกรรมการ
ดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม ใหกรรมการที่เหลือจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหนงประธานกรรมการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหกรรมการดําเนินการ
ที่เหลือ จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการโดยเร็ว โดยใหนําความตามขอ 64. มาใช
บังคับโดยอนุโลม เวนแตในกรณีที่วาระการดํารงตําแหนงประธานกรรมการเหลืออยูนับถึงวันสิ้นปทางบัญชีไม
ถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน และมีรองประธานกรรมการกับกรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่ไดโดยไมเกิดความเสียหายตอ
สหกรณ อาจใหมีการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการในการประชุมใหญสามัญประจําปคราวถัดไปก็ได
กรรมการดําเนินการ ซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเทากําหนดเวลา
ตามวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
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หมวด 8
คณะกรรมการอื่น
ขอ 72.
คณะกรรมการบริหารทั่วไป ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการของ
สหกรณจํานวนไมเกินแปดคน เปนกรรมการบริหารทั่วไป โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการหนึ่งคนและ
เลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเปนกรรมการ
ให ค ณะกรรมการบริ ห ารทั่ ว ไปอยู ใ นตํ า แหน ง ได เ ท า กั บ กํ า หนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการบริหารทั่วไปนั้น
ใหคณะกรรมการบริหารทั่วไปประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และใหประธานกรรมการ
บริหารทั่วไป หรือผูที่ประธานกรรมการบริหารทั่วไปมอบหมายนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทั่วไป ตองมีกรรมการบริหารทั่วไปมาประชุม ไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารทั่วไปทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการบริหารทั่วไป ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการ พิจารณา
ในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 73. อํา นาจหนา ที่ของคณะกรรมการบริหารทั่วไป ใหคณะกรรมการบริห ารทั่ว ไป
เปนผูดําเนินการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ
และคําสั่งของสหกรณ รวมทั้งมีภารกิจที่จะตองรับผิดชอบในขอบเขตงานตอไปนี้
(1) การจัดระเบียบและระบบงาน ในการปฏิบัติงานภายในของสหกรณ
(2) ดําเนินงานดานการประชาสัมพันธของสหกรณ
(3) เปนศูนยขอมูลขาวสารของสหกรณ
(4) ดูแลงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและสวัสดิการภายในสหกรณ
(5) เสริมสรางการประสานงานและสัมพันธภาพในการดําเนินงาน
(6) ดูแลงานดานธุรกรรมทั่วไปของสหกรณเชนงานการกุศล งานพิธีการ งานบริการ งาน
จัดซื้อ และการใชอุปกรณตางๆ ของสหกรณ
(7) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่นๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อนําตัวอยางที่ดีเสนอแนะตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจัดเปนบริการแกสมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบตามความเหมาะสม
(8) ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารความรูเกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน รวมทั้งผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ แกสมาชิกและบุคคลทั่วไป
(9) กํากับดูแล และแนะนําในการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานตางๆ ตลอดจนทรัพยสินของ
สหกรณ ใหอยูในสภาพอันดี ปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบได
(10) ดําเนินการอื่นของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
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ขอ 7417. คณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการ ตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณ
จํานวนไมเกินหาคน เปนคณะกรรมการเงินกู โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่ง
คน นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู ใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกูนั้น
ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และใหประธานกรรมการเงินกู หรือผู
ที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการเงินกูนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีคณะกรรมการเงินกูมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาใน
การประชุมคราวถัดไป
ขอ 75. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ
อนุมัติเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ รวมทั้งมีภารกิจที่จะตอง
รับผิดชอบในขอบเขตงานตอไปนี้
(1) กํากับ ดูแล และพิจารณากลั่นกรองการใหบริการเงินกูแกสมาชิก
(2) พัฒนาการกําหนดวงเงินกูยืมแกสมาชิก
(3) พิจารณากําหนดระยะเวลาผอนชําระเงินกูของสมาชิก
(4) พิจารณากําหนดประเภทเงินกูที่จะใหบริการแกสมาชิกตามความเหมาะสม
(5) พิจารณากําหนดหลักประกันการกูเงินของสมาชิก
(6) ใหคําแนะนําในเรื่องการบริหารหนี้คางชําระของสหกรณ การคลี่คลายปญหาหนี้สิน
ของสมาชิก รวมตลอดถึงปญหาตางๆ อันเนื่องมาจากการกูเงินจากสหกรณ
(7) กําหนดมาตรการ และติดตามหนี้คงคางของสหกรณ
(8) พิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบเงินกูของสหกรณใหเหมาะสมกับสภาวการณ
(9) จัดทํารายงานการกูเงินของสมาชิกเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุก
เดือน
(10) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ใหเปนไปตามความมุงหมายที่ให
เงินกูนั้น
(11) ตรวจสอบ ควบคุมใหเงินกูมีหลักประกัน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และ
เมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี
(12) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูกูใหเปนไปตามที่กําหนด
ในสัญญา
(13) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ผูกูขอผอนเวลา
การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือเสนอใหสมาชิก หรือสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ
(14) ดําเนินการอื่นของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย

17. ขอ 74 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
D:\Documents\ข้อบังคับ สอ.นย\ข้อบังคับ 2550 แก้ไขเพิ่มเติม.docx

22
ขอ 76. คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ จํานวนไมเกินหาคน เปนคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการหนึ่ง
คน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและพัฒนานั้น
ใหคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และใหประธานกรรมการ
วิจัยและพัฒนา หรือผูที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการวิจัยและพัฒนานัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการวิจัยและพัฒนาทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 77. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ใหคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา มีอํานาจ
และหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ สหกรณ รวมทั้งมีภารกิจที่จะตอง
รับผิดชอบในขอบเขตงานตอไปนี้
(1) ศึกษาทบทวน มติหรือประเด็นสําคัญตางๆ ที่กระทบตอการดําเนินงานของสหกรณรวม
ตลอดจนถึงงานดานนิติการของสหกรณ
(2) คนควาทางวิชาการที่เอื้อตอการสนับสนุนงานของสหกรณ
(3) วิเคราะหปญหาและขอขัดแยง อุปสรรคตางๆ ในการดําเนินงาน
(4) วิจัยทางวิชาการและระบบงานที่สําคัญอันสงผลตอการบริหารงาน การตัดสินใจ การ
พัฒนางานของสหกรณ
(5) งานพัฒนาเจาหนาที่และสมาชิกสหกรณ กรรมการบริหารสหกรณ ดูแลงานดานการ
ฝกอบรม ดูงาน ฝกงาน แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการของสหกรณระหวาง สหกรณในขบวนการ
(6) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการ ในการปรับปรุง หรือแกไข การบริหารงานของ
สหกรณ
(7) ดําเนินการอื่นของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ขอ 78. คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ ใหคณะกรรมการดําเนินการ ตั้งกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ จํานวนไมเกินหาคน เปนคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ โดยใหมีตําแหนงเปน
ประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ ใหอ ยูในตํ าแหนง ไดเท าที่กําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณนั้น
ใหคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และใหประธาน
กรรมการวางแผนและงบประมาณ หรือผูที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการวางแผนและงบประมาณนัด
เรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย กวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการวางแผนและงบประมาณทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
D:\Documents\ข้อบังคับ สอ.นย\ข้อบังคับ 2550 แก้ไขเพิ่มเติม.docx

23
ขอ 79. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ ใหคณะกรรมการวางแผนและ
งบประมาณ มีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
รวมทั้งมีภารกิจที่จะตองรับผิดชอบในขอบเขตงานตอไปนี้
(1) พิจารณาวางแผนการดําเนินงานของสหกรณทั้งใน ระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว
(2) พิจารณาวางแผนกลยุทธในการดําเนินงานของสหกรณในสถานการณที่จําเปน
(3) พิจารณากําหนดงบประมาณรายได – รายจาย ของสหกรณใหเหมาะสมสัมพันธกับ
สถานภาพของสหกรณ
(4) พิจารณากําหนดแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว
(5) พัฒนาระบบการทํางานใหเปนไปอยางเปนระบบและมีแผนงาน รองรับเพื่อใหการทํางาน
มีประสิทธิผล
(6) พิจารณากําหนดระบบงบประมาณที่จะนํามาใชกับสหกรณใหเหมาะแกการบริหารงาน
ของสหกรณ
(7) จัดใหมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนงานที่วางไวอยางตอเนื่องและเปนระบบเพื่อ
สรางคุณภาพแกงานที่ปฏิบัติ
(8) ดําเนินการอื่นของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการ มอบหมาย
ขอ 80. คณะกรรมการการลงทุน ใหคณะกรรมการดําเนินการ ตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณ
จํานวนไมเกินหาคน เปนคณะกรรมการการลงทุน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการหนึ่งคน และ
เลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการการลงทุน ใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการลงทุนนั้น
ใหคณะกรรมการการลงทุน ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และใหประธานกรรมการการ
ลงทุน หรือผูที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการการลงทุนนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการการลงทุนทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหคณะกรรมการการลงทุน รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหคณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป
ขอ 81. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการลงทุน ใหคณะกรรมการการลงทุน มีอํานาจและหนาที่
ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ รวมทั้งมีภารกิจที่จะตองรับผิดชอบ
ในขอบเขตงานตอไปนี้
(1) พิจารณากลั่นกรองประเภทการลงทุนของสหกรณ รวมทั้งการให สหกรณอื่นกู
(2) ติดตามความเคลื่อนไหวและสภาวการณทางเศรษฐกิจ
(3) ติดตามความเคลื่อนไหวและสภาวการณในตลาดเงิน
(4) ติดตามความเคลื่อนไหวและสภาวการณในตลาดทุน
(5) ติดตามความเคลื่อนไหวและสภาวการณในตลาดสินเชื่อทั่วไป
(6) พิจารณาตัดสินใจนําเงินสหกรณไปลงทุนภายใตเงื่อนไขของกฎเกณฑ และระเบียบที่มี
บรรทัดฐานไว โดยคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทน และประโยชนสูงสุดของสหกรณรวมทั้งกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ตางๆของสหกรณ
(7) พิจารณาและใหคําเสนอแนะในดานความเสี่ยงตางๆ ในการลงทุน
D:\Documents\ข้อบังคับ สอ.นย\ข้อบังคับ 2550 แก้ไขเพิ่มเติม.docx

24
ประจําทุกเดือน

(8) จัดทํารายงานสภาวการณลงทุนและทางเศรษฐกิจเสนอตอคณะ กรรมการดําเนินการเปน

(9) ดูแลในดานสภาพคลองทั่วไปของสหกรณ รวมตลอดจนถึงเงินสํารองที่
สหกรณพึงจะตองมีอยูในระดับที่ปลอดภัย
(10) ดําเนินการอื่นของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
หมวด 9
ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 82. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย หรือการสหกรณ จํานวนไมเกินหาคน
ใหเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําสหกรณ
เปนผูตรวจสอบกิจการไมได
ขอ 83. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีวาระอยู ในตําแหนงไดคราวละ
หนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ เมื่อครบกําหนดเวลาแลวหากยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ให
ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการหรือผูซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้ง
อีกก็ได
ขอ 84. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสินหนี้สินทั้งปวง
ของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
(2) ตรวจสอบหลักฐาน และความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพื่อ
ประเมินผล และอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และเจาหนาที่อื่น ๆ ของสหกรณ ทั้ง
ทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น
(3) ตรวจสอบการจัดจาง และแตงตั้งผูจัดการเจาหนาที่ และลูกจางของสหกรณ ตลอดจน
หนังสือสัญญาจางและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินตามงบประมาณของสหกรณ
และขอสังเกต ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน และสามารถปฏิบัติไดจากที่ประชุมใหญ
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน
ขอบังคับ และระเบียบ ตลอดจนมติตาง ๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ หรือ
กิจการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกการ ดําเนินการของสหกรณ
ใหผูตรวจสอบกิจการ แจงผลการตรวจสอบประจําเดือน ตอคณะกรรมการดําเนินการ ในการ
ประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย
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หมวด 10
การประชุมและรายงานการประชุม
ขอ 85. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการ
ประชุมอื่นใด ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหเลือกกรรมการดําเนินการคน
หนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ใหนําความในวรรค
หนึ่งมาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 86. การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิก กรรมการดําเนินการ คณะกรรมการ หรือ
คณะทํางาน กรรมการอื่น ออกเสียงในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุม
คณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน แลวแตกรณี ไดคนละหนึ่งเสียง และจะมอบใหผูอื่น
มาประชุมแทนตนไมได
ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัวในการประชุมวินิจฉัยเรื่องใด ผูนั้นจะออกเสียง ในเรื่องนั้น
ไมได และที่ประชุมอาจเชิญผูนั้นออกจากที่ประชุม จนกวาจะพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของแลวเสร็จก็ได
ขอ 87. การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในขอบังคับนี้ การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ
ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่ง
มาประชุม
(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) การควบสหกรณ
(3) การแยกสหกรณ
(4) การเลิกสหกรณ
ขอ 88. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการ
ประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานนั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ
พรอมทั้งบันทึกเรื่องพิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้น ไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ
หรือกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานแลวแตกรณีอีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น
ลงลายมือชื่อไว เปนสําคัญ
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หมวด 11
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ
ขอ 89. การจางและแตงตั้งผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก บุคลที่มีความ
ซื่อสัตยสุจริต มีความรู ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการสหกรณ โดยตองไม
เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหาม ตามขอ 63 (1), (2), (3), (4) ในการจางผูจัดการสหกรณ ตองทําหนังสือสัญญา
จางไวเปนหลักฐาน และใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร
ใหคณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อ
การแตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการไดตามความเหมาะสม
ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ ตองใหมีผูจัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่
ดังกําหนดไวในขอ 90. เปนลายลักษณอักษร
(1) การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ
(ก) ผูจัดการที่แตงตั้งจากขาราชการ ใหอยูในตําแหนงในวาระหนึ่งไดไมเกิน 3 ป
ติดตอกัน และสามารถแตงตั้งใหเปนตอไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ และตองกําหนด
ระยะเวลาที่ใหเปนตอไวทุกครั้ง
(ข) ผูจัดการที่จัดจางจะกําหนดระยะเวลา หรือไมกําหนดระยะเวลาในการใหอยูใน
ตําแหนงก็ได ใหอยูในความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ทั้งนี้ขณะดํารงตําแหนงตองมีอายุไมเกิน
65 ป
(2) การพนจากตําแหนงของผูจัดการที่แตงตั้งจากขาราชการ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ กอนวันที่
จะออกไมนอยกวาสามสิบวัน
(ค) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณ
กําหนด
(ง) เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ
(จ) คณะกรรมการดําเนินการ มีมติใหพนจากตําแหนง โดยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามแหงจํานวนคณะกรรมการดําเนินการเต็มทั้งคณะ
(3) การพนจากตําแหนงของผูจัดการที่จัดจาง
(ก) ตาย
(ข) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ กอนวันที่
จะออกไมนอยกวาสามสิบวัน
(ค) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณ
กําหนด
(ง) อายุครบ 65 ปบริบูรณ
(จ) คณะกรรมการดําเนินการ มีมติใหพนจากตําแหนงโดยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามแหงจํานวนคณะกรรมการดําเนินการเต็มทั้งคณะ
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ขอ 90. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่จัดการทั่วไป และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปน
ธุระจัดใหผูเขาเปนสมาชิก ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุน
ตามขอบังคับของสหกรณ
(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุน และสงเสริม
การถือหุนในสหกรณ
(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการฝากเงินในสหกรณ
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู และดําเนินการ
อื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องการใหเงินกู ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว
(5) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุน และเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปนรายบุคคล พรอมกับแจงให
สมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตามอํานาจ หนาที่ที่กําหนดในระเบียบ
รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชา
และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และลูกจางเหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(7) เปนธุระกวดขัน ในเรื่องการออกใบรับเงิน เรียกใบรับเงิน หรือใบสําคัญจายเงินโดย
ครบถวน รับผิดชอบในการจายเงินทั้งปวงของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตางๆ
เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบัน
(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
(10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงิน และรายงานกิจการประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอตอที่ประชุมใหญ
(11) เขารวมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมกาดําเนินการและประชุม
คณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เวนแตในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น มิใหเขารวมประชุม
(12) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตางๆ ของสหกรณ ใหอยู
ในสภาพอันดี และปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ
(15) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด
(16) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 91. การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้งใหผูใด
ดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่เปนครั้งคราวใหรองผูจัดการหรือผูชวย
ผูจัดการ หรือเจาหนาที่อื่นของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไวเปนผูรักษาการแทน
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ขอ 92. การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ ตองจัด
ใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพยสินและหนี้สินของสหกรณ ตลอดจนจัดทํางบ
การเงินของสหกรณ เพื่อทราบฐานะอันแทจริง กอนที่จะสงมอบงาน
ขอ 93. เจาหนาที่อื่น นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้ง เจาหนาที่อื่นตาม
ความจําเปน เพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณและลูกจาง
ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ 94. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรื อ
บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู ความสามารถ และเหมาะสมเปน ที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ได เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินการทั่วไปของสหกรณ
หมวด 12
บทเบ็ดเสร็จ
ขอ 95. ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตาง ๆ เพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ รวมทั้งในขอ
ตอไปนี้
(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝาก
(2) ระเบียบวาดวยการใหสหกรณอื่นกูเงิน
(3) ระเบียบวาดวยการใหกูเงิน
(4) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(6) ระเบียบวาดวยขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของเจาหนาที่และลูกจาง
(7) ระเบียบวาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน
ระเบียบตาม (1) และ (2) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณจึงจะใชบังคับได
สวนระเบียบอื่นนอกจาก (1) และ (2) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลว ใหสงสําเนาใหนายทะเบียน
สหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณทราบ
ขอ 96. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณเสียหายดวยประการ
ใดๆ หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 75.(13) แตมิไดรับชําระตามที่เรียก คณะกรรมการดําเนินการ
ตองรองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ
ขอ 97. การตีความในขอบังคับ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณขอคํา
วินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
ขอ 98. การแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใชขอบังคับ สหกรณอาจแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช
ขอบังคับไดโดยมติแหงประชุมใหญ ซึ่งมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกที่มาประชุม และ
ใหสหกรณเสนอขอจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใชขอบังคับตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบ
วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ เมื่อนายทะเบียน สหกรณรับจดทะเบียนเปลี่ยน ใชขอบังคับแลวจึงมีผล
บังคับใชได การเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใชขอบังคับจะกระทําไดก็ตอเมื่อได
แจงขอความที่เสนอใหพิจารณานั้นโดยเต็มสํานวน ไปใหสมาชิกทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือแจงนัดประชุม
ไมนอยกวาเจ็ดวัน
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ขอ 99. การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิก และไดจัดการชําระ บัญชี
โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ย และชําระ
หนี้สินอื่นของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ
ดังตอไปนี้
(1) จายคืนเงินคาหุนใหสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียน สหกรณ
กําหนด ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติสําหรับสหกรณแตละประเภท
(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวาง
ปตามที่กําหนดในขอบังคับเงินที่จาย ตาม (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไร
สุทธิที่สหกรณหาไดในระหวางปที่เลิกสหกรณ กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไป ตามขอ 24.(4) ในป
นั้น
ถายังมีทรัพยสินเหลืออีกใหโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญได
ภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ
ขอ 100. ในกรณีขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความใดไว ใหสหกรณนําบทบัญญัติที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ มาใชเปนสวนหนึ่งแหง
ขอบังคับนี้ดวย
บทเฉพาะกาล
ขอ 101. ใหบรรดาระเบียบ มติ หรือคําสั่งที่ใชบังคับอยูในวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ยังคงใชบังคับ
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ จนกวาจะมีระเบียบ มติหรือคําสั่งที่ออกตามขอบังคับนี้ใชบังคับ
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนด
ไวในขอบังคับเดิมของสหกรณ
(ลงชื่อ) พลเรือตรี พงศศักดิ์ ภูรีโรจน
(พงศศักดิ์ ภูรีโรจน)

ประธานกรรมการดําเนินการ

(ลงชื่อ) นาวาเอก อําพล เที่ยงสกุล
(อําพล เที่ยงสกุล)

เลขานุการ

เหตุผล
เนื่องจาก สอ.นย. สรางอาคารสํานักงานและขอเลขที่อาคารใหม สอ.นย. ทําการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับการบริหารงานในยุคปจจุบัน
ตลอดจนปรับปรุงความถูกตอง สมบูรณครบถวนของขอความในขอบังคับ ตามคําแนะนําของนายทะเบียน
สหกรณ
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