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ขอบังคับ 
สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 

Marine Corps Savings and Credit Cooperative, Limited 
หมวด 1 

ช่ือ  ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 
 ขอ 11. ช่ือประเภทและท่ีตั้งสํานักงาน 
   ชื่อ  สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 
                    Marine Corps Savings and Credit  
  Cooperative, Limited 
           Website  http://www.thaimarinecoop.com 
            Email     thaimarinecoop@gmail.com 
 ประเภท สหกรณออมทรัพย 
 ท่ีตั้งสํานักงานใหญ       เลขท่ี  2509  ถนนจรดลศึกษา  หมูท่ี 1 
  ตําบลสัตหีบ  อําเภอสัตหีบ 
  จังหวัดชลบุร ี20180 
 ทองท่ีดําเนินงาน      จังหวัดชลบุร ี
 ท่ีตั้งสํานักงานสาขา       เลขท่ี 422/1 ถนนไทรบุรี    
                                                 ตําบลบอยาง   อําเภอเมือง    
                                                 จังหวัดสงขลา 90000 
 ทองท่ีดําเนินงาน       จังหวัดสงขลา 
                  สหกรณ อาจยายท่ีตั้งสํานักงานไดตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจง
ใหนายทะเบียนสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณ  และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ  และใหดําเนินการแกไข
เพ่ิมเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 

ขอ 2. ตราของสหกรณ   ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้ 
 
  - เครื่องหมายหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน หมายถึง    
  เปนสหกรณท่ีดําเนินการเพ่ือสนับสนุน และสงเสริม   
  ใหกับกําลังพลของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 

 -   ขอความ “สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด” ลอม 
  ในวงกลม หมายถึง การท่ีจะตองชวยเหลือเก้ือกูลกัน  
  ระหวางสมาชิก และ “๒๕๓๗” คือปท่ีเริ่มกอตั้ง 
 - เกลียวเชือกลอมเปนวงกลม หมายถึงความสามัคคี 

 กลมเกลียวกันของสมาชิกท่ีจะชวยใหกิจการมีความ 
 ม่ันคงและกาวหนาตลอดไป 

 -   ไมจํากัดสีและขนาด 
 
   
1.ขอ 1. แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคบัสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จาํกัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 

 

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

 
 ขอ 32.วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณดวยการรวมกันดําเนินธุรกิจ 
ในขอตอไปนี้ 
 (1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทาง
อันม่ันคงและไดรับประโยชนตามสมควร 
 (2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก 
 (3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณอ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห   
ซ่ึงสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวาก่ึงหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ   
 (4) จัดหาทุนเพ่ือกิจการของสหกรณ 
 (5) ใหเงินกูแกสมาชิก 
 (6) ดําเนินการใหกูยืมเพ่ือการเคหะ 
 (7) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 
 (8) ออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารการเงิน 
     (9) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
  (10) ซ้ือหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (11)  ซ้ือหุนของธนาคารซ่ึงมีวัตถุประสงค เพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
   (12) ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซ้ือ โอน รับจํานองหรือ รับจํานําซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิก 
 (13) จัดใหไดมา ซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กูยืม เชา เชาซ้ือ รับโอน
สิทธิการเชา หรือสิทธิการเชาซ้ือ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอ่ืนใดซ่ึงทรัพยสิน 
 (14)  ซ้ือหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก หรือสงเสริมความเจริญ
แกกิจการของสหกรณ 
 (15) ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 
  (16) ฝากหรือลงทุนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
 (17) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
 (18) รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และ
สหกรณอ่ืนเพ่ือสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ  
 (19) ดําเนินธุรกิจหรือกิจการอยางอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ 

 
 
 

 
 
    
2. ขอ 3 แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จาํกัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
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หมวด 3 
ทุน 

 ขอ 43. ท่ีมาของเงินทุน สหกรณอาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดดังตอไปนี้ 
 (1)  ออกหุน 
 (2)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณอ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจ-
สงเคราะห ซ่ึงสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวาก่ึงหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณท่ี
ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ   
 (3) กูยืมเงิน ออกตั๋วสัญญาใชเงิน และหรือตามเอกสารการเงินอยางอ่ืน 
 (4) สะสมทุนสํารองหรือทุนอ่ืน ๆ 
 (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีมีผูยกให 
 ขอ 5. การออกหุน  สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวนมีมูลคาหุนละสิบบาท 
 ขอ 6. การถือหุน  สมาชิกทุกคนตองถือหุน และชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกท่ีเขาเปน
สมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือน ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
                    เงินไดรายเดือนตามวรรคหนึ่ง หมายถึงเงินเดือนและหรือเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ หรือเงินท่ีจายควบกับ
เงินเดือนหรือคาจางประจํา ซ่ึงสมาชิกไดรับจากหนวยตนสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญ ซ่ึงสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 
                    ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราท่ีสูงกวาอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบของ 
สหกรณ หรือจะขอซ้ือหุนเพ่ิมข้ึนอีกเม่ือใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
                    สมาชิกจะโอนหุนซ่ึงตนถือใหผูอ่ืนไมได นอกจากท่ีกําหนดไวในขอ 42. และถอนคืนหุนใน
ระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูก็ไมได 
                    อนึ่ง สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุนในสหกรณเกินกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนท้ังหมด ของ
สหกรณไมได 
 ขอ 7. การชําระคาหุนรายเดือน การชําระเงินคาหุนรายเดือนนั้น ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดราย
เดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
                    ในการชําระคาหุน สมาชิกจะนําคาหุนหักกลบลบหนี้กับสหกรณไมได และสมาชิกมีความ
รับผิดชอบเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ 
                    ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพ่ือ
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ 
                    เม่ือสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา
สมาชิกนั้นตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระเงินคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดข้ึนดวยเจตนาอันไม
สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระเงินคาหุนรายเดือนชั่วระยะ เวลา
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได 

ขอ 8. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน  สมาชิกท่ีไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา แปดสิบสี่เดือน   
หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวาสองแสนบาท และไมมีหนี้สินกับสหกรณ จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือน หรือลด
จํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

 
    
3. ขอ 4. แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
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ขอ 8. ทวิ4 การชําระเงินคาหุนรายเดือนใหม  สมาชิกท่ีงดชําระเงินคาหุนรายเดือน ตามความในขอ 8   

ประสงคจะชําระเงินคาหุนรายเดือนใหม ใหแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
ขอ 9. การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนท่ีสมาชิกถือใหสมาชิกแตละคนทราบ

ทุกสิ้นปทางบัญชี 
 

 

หมวด 4 
การดําเนินงาน 

 ขอ 105. การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนตามขอบังคับนี้ การลง
ลายมือชื่อเพ่ือใหมีผลผูกพันกับสหกรณ ใหปฏิบัติดังนี้ 
                 (1) หนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือการรับเงินกู การจํานอง       
ซ่ึงสหกรณเปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายหรือ
ผูจัดการรวมเปนสองคน 
             (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารท้ังปวง นอกจากท่ีกลาวไวใน (1) ขางบนนี ้ จะตองลง
ลายมือชื่อของผูจัดการ และหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
  อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และตรา
สารการเงินของสหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย 
 ขอ 11. วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืม หรือการคํ้าประกัน
สําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนดดังวานี้ ตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ 
                    ถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบ วงเงินกูยืม
หรือการคํ้าประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปกอนไปพลาง 
 ขอ 12. การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน  สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน  หรือตราสาร
การเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงาน หรือการอ่ืนใดตามวัตถุประสงคได ตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร ท้ังนี้ จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําปตามขอ 11. 
 ขอ  136. การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย  หรือประเภทประจํา        จาก
สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณอ่ืน  หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  ซ่ึงสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ 
               ขอกําหนดเก่ียวกับการรับฝาก  ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในระเบียบของสหกรณ 
 
 
     
4. ขอ 8 ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
5. ขอ 10  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
6. ขอ 13  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
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ขอ 14. การใหเงินกู  สหกรณอาจใหเงินกูแก 

  (1) สมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ 
  (2) สหกรณอ่ืน 
                    การใหเงินกูแกสมาชิกหรือสมาชิกสมทบนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยใหเงินกูไดตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 
                    ขอกําหนดตาง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู หลักประกันสําหรับ เงินกู 
ลําดับแหงการใหกู เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู และอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณ 
                    การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเม่ือ สหกรณ    
มีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ 
                    สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณอ่ืน ซ่ึงประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ ตองเสนอคํา
ขอกูเงินตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 15. ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซ่ึงใหแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ไมวาประเภทใดๆ จะใหได
แตเฉพาะเพ่ือการอันจําเปน หรือเปนประโยชนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
                    ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ
ใหตรงตามความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 
 ขอ 16. ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ไดตามประเภท
ดังตอไปนี้ 
  (1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปน
รีบดวน และมีความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพ่ือเหตุนั้นไดตามระเบียบของ
สหกรณ 
  (2) เงินกูสามัญ ในกรณีท่ีสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ มีความประสงค ขอกูเงินสําหรับใช
จายเงินเพ่ือการอันจําเปน หรือเพ่ือประโยชนตางๆ คณะกรรมการดําเนินการ อาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแก
สมาชิก หรือสมาชิกสมทบนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ 
 (3) เงินกูพิเศษ เม่ือสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอท่ีจะชวยเหลือใหเงินกูเพ่ือสงเสริมฐานะ
ความม่ันคงหรือเพ่ือการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบได คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควร โดยผูขอกูตองระบุ          
ความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทนี้ ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามท่ีกําหนด
ไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 17. ดอกเบ้ียเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทท่ีใหแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบใน
อัตราตามท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 18. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู  ใหคณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตรา
ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
                    ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดชําระ
คืนโดยสิ้นเชิงพรอมท้ังดอกเบี้ยในทันที โดยมิตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
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 (1) เม่ือสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
 (2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวา ผูกูนําเงินไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 
 (3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง    
และผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 (4) เม่ือสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูกูคางชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยเปน
เวลาถึงสองงวดติดตอกัน หรือผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ 
                    ในกรณีท่ีผูคํ้าประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูเพราะเหตุใดๆ ตามวรรคสอง และไม
สามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เม่ือผูคํ้าประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูคํ้าประกัน
ชําระเปนงวดรายเดือน จนครบจํานวนเงินตามท่ีผูกูไดทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณก็ได แตท้ังนี้ตองไมเกิน
จํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ 

ขอ 197. ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกูหรือผูคํ้าประกันตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะ
ขอโอน หรือยายหรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 33.(4) (5) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณ
ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน เวนแตในกรณีท่ียังคงเปนสมาชิกอยู 
ตามขอ 47. 

ขอ 20.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดตามท่ี
กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ และภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยใหคํานึงถึงความม่ันคงและ
ประโยชนสูงสุดท่ีสหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ  
  ขอ 21.  การเงินและการบัญชีของสหกรณ 
  (1) การเงินของสหกรณ ใหการรับจาย และการเก็บรักษาเงินของสหกรณอยูในความ
รับผิดชอบของผูจัดการ ท้ังนี้เปนไปตามระเบียบของสหกรณท่ีกําหนดไว 
  (2) การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดทําบัญชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน สหกรณ
กําหนด และเก็บรักษาบัญชีพรอมดวยเอกสารหลักฐานการลงบัญชีไวท่ีสํานักงานสหกรณ เปนระยะเวลาท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด 
                     การบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในวันเกิดเหตุนั้น สําหรับ
เหตุอ่ืนท่ีไมเก่ียวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวัน นับแตวันท่ีมีเหตุอันจะตอง
บันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณโดยครบถวน 
                    เม่ือสิ้นปบัญชีทุกปใหสหกรณจัดทํางบดุลซ่ึงตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สินและทุนของ
สหกรณ รวมท้ังงบกําไรขาดทุน และงบอ่ืน ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 ขอ 22. ปทางบัญชีของสหกรณ ปทางบัญชีของสหกรณมีระยะเวลาสิบสองเดือน โดยใหสิ้นสุด ณ 
วันท่ี 30  กันยายน ของทุกป 
 
 
 
 
 
 
    
7. ขอ 19  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 

  



 

D:\Documents\ขอ้บงัคบั สอ.นย\ขอ้บงัคบั 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม.docx 

7 

 
 ขอ 23. การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ   ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซ่ึงผูสอบบัญชีได
ตรวจสอบและรับรองแลวตอท่ีประชุมใหญสามัญ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นป
ทางบัญชี 
                     ใหคณะกรรมการดําเนินการ เสนอรายงานกิจการประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณตอท่ีประชุมใหญสามัญในคราวท่ีเสนองบดุลดวย 
                     ใหสหกรณสงสําเนางบดุลท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมใหญนั้นไปยังสมาชิก และสมาชิกสมทบ 
และใหปดประกาศไว ณ สํานักงานของสหกรณกอนวันประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน 
 ใหสหกรณสงสําเนารายงานกิจการประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณกับ งบดุล
ไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน  นับแตวันท่ีมีการประชุมใหญ 
                     อนึ่ง ใหสหกรณเก็บรักษารายงานกิจการประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณกับงบ
ดุลไวท่ีสํานักงานของสหกรณ   เพ่ือใหสมาชิกและสมาชิกสมทบขอตรวจดูได 
 ขอ 248. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เม่ือสิ้นปทางบัญชี และไดปดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองโดยท่ัวไปแลว  ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไร
สุทธิ  และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอย
ละหาของกําไรสุทธิ  
                     กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่ง ท่ีประชุมใหญอาจจะจัดสรร
ได ดังตอไปนี้ 
               (1)  เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหแกสมาชิกแตละคน ในอัตราไมเกินอัตราท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4)  
ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใด จํานวนเงินปนผลท้ังสิ้นท่ีจายสําหรับปนั้นตองไมเกินอัตราดังกลาวดวย ใน
การคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหถือวาหุนท่ีสมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันท่ีเจ็ดของเดือน มีระยะเวลา
สําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนท่ีสมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันท่ีเจ็ดของเดือน สหกรณจะ
คิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 
 (2)  เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู ซ่ึงสมาชิกไดชําระ
แกสหกรณในระหวางป เวนแตสมาชิกท่ีผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด มิให
ไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น 
               (3)  เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณ ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
               (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ี
มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้ จะถอนไดโดยมติแหงท่ีประชุมใหญ เพ่ือจายเปนเงินปนผล
ตามหุนตาม (1)               
 (5)  เปนทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบ
ของสหกรณ 
               (6)  เปนทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ 
               (7)  เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิก ครอบครัวสมาชิก และ
สมาชิกสมทบ ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 
 (8)  เปนทุนเพ่ือจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ 
 (9) กําไรสุทธิสวนท่ีเหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองท้ังสิ้น 
  
8. ขอ 24  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
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 ขอ 25.   ท่ีมาแหงทุนสํารอง  ทุนสํารองนั้น นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 24 แลว บรรดา
เงินอุดหนุน หรือทรัพยสินท่ีมีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดระบุวาใหใชเพ่ือการใดโดยเฉพาะ ก็ใหจัดสรร
เปนทุนสํารองท้ังสิ้น 
 อนึ่ง จํานวนเงินซ่ึงสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีผูใดใชสิทธิเรียกรองจนพน
กําหนดอายุความก็ใหจัดสรรเงินจํานวนนั้นเปนทุนสํารอง 
 กําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหท่ีประชุมใหญ
จัดสรรตามขอ 24. หากท่ีประชุมใหญพิจารณาแลววา รายการใดไมสมควรจัดสรรหรือ ตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี  
ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหจัดสรรเปนทุนสํารองท้ังสิ้น 
 ขอ 26.  สภาพแหงทุนสํารอง  ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนไมได  
หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 
                     ทุนสํารองจะถอนไดก็แตเพียงชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพ่ือจัดสรรเขาบัญชี
ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมท่ีไดจดทะเบียนแยกจากสหกรณเดิม 
         ขอ 27.  ทะเบียน และบัญชี  ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน และทะเบียนอ่ืน ๆ ตลอดจน
สมุดรายงานการประชุม และบัญชีตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด และตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรใหมีข้ึน 
                   เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุน ใหสหกรณแจงการ
เปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
                     สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได   ณ สํานักงานของสหกรณในระหวาง
เวลาทํางาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอ่ืนไมได นอกจาก
จะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 

  ขอ 28.  กฎหมาย ขอบังคับ และเอกสารอ่ืน ๆ  ใหสหกรณเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ และงบดุล  พรอมท้ังกฎหมายวาดวยสหกรณ  และขอบังคับไวท่ีสํานักงานของสหกรณ 
เพ่ือใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 ขอ 29.  การสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณนั้น ตองไดรับการตรวจสอบบัญชีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  
โดยผูสอบบัญชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 
 ขอ 30.  การกํากับดูแลสหกรณ  นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ  
หรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให
คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอ่ืน ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาท่ีหรือเชิญสมาชิกของ
สหกรณ มาชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงานหรือรายงาน
การประชุมของสหกรณได 
                     ใหผูปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ ในระหวาง
เวลาทํางานของสหกรณได ใหผูซ่ึงเก่ียวของอํานวยความสะดวก หรือชวยเหลือ หรือใหคําชี้แจงแกผูปฏิบัติการ
ตามสมควร 
 ขอ 31.  การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของสหกรณ
ตอชุมนุมสหกรณท่ีสหกรณเปนสมาชิก หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาท่ีชุมนุมสหกรณ
หรือหนวยงานนั้นกําหนด 
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หมวด 5 
สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

 ขอ 32. สมาชิก  สมาชิกสหกรณ  คือ 
  (1) ผูลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ และผูซ่ึงมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูจะเปนสมาชิกของสหกรณ 
และไดชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว 
  (2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ และไดชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวน
แลว 
 ขอ 339. คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
 (2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ 
 (3) เปนผูมีความประพฤติและมีนิสัยดีงาม 
 (4) เปนขาราชการและลูกจางประจํา สังกัดหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน หรือเปนเจาหนาท่ี
และลูกจางของสหกรณนี้ หรือ 
 (5) เปนขาราชการและลูกจางประจํา ในสังกัดหนวยงานของกองทัพเรือท่ีมิไดเปน 
สมาชิกในสหกรณอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน หรือ 
 (6) เปนนักเรียนนายเรือ หรือนกัเรียนจาทหารเรือ  
 ขอ 34. การเขาเปนสมาชิก  ผูสมัครเขาเปนสมาชิก ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว 
โดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครชั้นยศไมต่ํากวานาวาตรี คนหนึ่งรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงชั้นยศไมต่ํา
กวานาวาตรี ก็ไมตองมีผูรับรอง 
                     เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา ปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามท่ีกําหนดไวในขอ 33. ท้ังเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกได แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขา
ใหมใหท่ีประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 
                     ถาคณะกรรมการดําเนินการไมรับสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใดๆ ก็ตาม เม่ือผูสมัครรอง
ขอ ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญ เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงท่ีประชุมใหญใหรับเขา
เปนสมาชิกในกรณีดังวานี้ ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกท่ีมาประชุม 
 ขอ 35. สมาชิกสมทบ  สหกรณอาจเปดรับสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควร 
 ขอ 3610. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (1) เปนผูท่ีศรัทธา เห็นชอบ ในวัตถุประสงคของสหกรณ มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
  (2)เปนบุคคลธรรมดาท่ีบรรลุนิติภาวะแลว และมีความประสงค จะรวมกิจกรรมกับสหกรณ
ออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด เพ่ือชวยเหลือสมาชิกและสังคม หรือ 
  (3) เปนบิดาหรือมารดา คูสมรส บุตรท่ีบรรลุนิติภาวะแลว บิดาหรือมารดาของคูสมรสของ
สมาชิก หรือ  
  (4) เปนขาราชการพรรคนาวิกโยธิน ท่ีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือเปน
พนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ หรือ 
  (5) เปนพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ 

 
  
9. ขอ 33 แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
10. ขอ 36 แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
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 ขอ 3711. การสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูสมัครตองยื่นใบสมัครโดยใหสมาชิกสหกรณอยางนอย
สองคนรับรอง เวนแตผูสมัครท่ีมีความสัมพันธทางครอบครัว ตามขอ 36.(3) ตองใหสมาชิกผูท่ีมีความสัมพันธ
ทางครอบครัวรับรองข้ันตนกอน  

ขอ  38. คาธรรมเนียมแรกเขา  ผูเขาเปนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ จะตองชําระ คาธรรมเนียมแรก
เขา ใหแกสหกรณคนละหาสิบบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณ และจะเรียกคืนไมได 
 ขอ 39. สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ผูเขาเปนสมาชิกและสมาชิกสมทบ ตองลง
ลายมือชื่อตนในทะเบียนสมาชิก กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุน ตามจํานวนท่ีจะถือครบถวน เม่ือได
ปฏิบัติดังนี้แลว จึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก หรือสมาชิก สมทบ 

(1) สิทธิของสมาชิก  มีดังนี้ 
(ก)  เขารวมประชุมใหญ  เพ่ือเสนอความคิดเห็น หรือลงคะแนน 
(ข)  เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

 (ค)  เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการ หรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
 (ง)  ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 
 (จ)  ไดรับสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไวในขอบังคับและระเบียบสหกรณ 

(2) หนาท่ีของสมาชิก  มีดังนี้ 
                  (ก)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

(ข)  เขารวมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย 
  (ค)  สงเสริมสนับสนุนกิจการสหกรณ เพ่ือใหสหกรณเปนองคกรท่ีเขมแข็ง 

(ง)  สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
  (จ)  รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและ
ม่ันคง 

(3) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
(ก)  เขารวมสังเกตการณในการประชุมใหญ 

  (ข)  ถือหุนในสหกรณไดไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนหุนท่ีชําระแลวท้ังหมดท่ีสหกรณมี
อยูในขณะนั้น และมีความรับผิดเพียงจํานวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ี ตนถือ  
                        (ค)  มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ 
 (ง)  มีสิทธิไดรับเงินกูจากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละ90 ของมูลคาหุน และ
หรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบมีอยูในเวลานั้น 

(จ)  ไดรับการบริการทางวิชาการจากสหกรณ 
(4) หนาท่ีของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 

(ก)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(ข)  สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ เพ่ือใหสหกรณเปนองคการท่ีเขมแข็ง 

 (ค)  รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรือง และ
ม่ันคง 

(ง)  สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
 

  
11. ขอ 37 แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
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 (5) ขอหามของสมาชิกสมทบ 
(ก)  การสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ 
(ข)  การสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก 
(ค)  การออกเสียงในท่ีประชุมใหญ 

                   (ง)  การนับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ 
 ขอ 4012. การโอนสมาชิกระหวางสหกรณ  สมาชิกสหกรณออมทรัพยซ่ึงยายโอนหรือเขามาสังกัดใน
หนวยงานกองทัพเรือ และมีคุณสมบัติตามขอ 33.(4)(5) ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุน  เงินกู  
ท่ีมีอยูในสหกรณเดิม มายังสหกรณท่ีตนไดเขาเปนสมาชิกใหม ใหยื่นความจํานงเปนหนังสือขอโอนตอสหกรณตาม
แบบท่ีกําหนด ใหสหกรณดําเนินการโอนสมาชิกภาพใหเสร็จสิ้นไป 
               สมาชิกท่ียายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืนนอกกองทัพเรือ และประสงคจะสมัคร   
เขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซ่ึงตั้งข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณมีขอบังคับใหเขาเปนสมาชิกได และ
คณะกรรมการดําเนินการมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกไดแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุนและ
เงินกูท่ีตนมีอยูในสหกรณสังกัดเดิม ไปยังสหกรณท่ีตนเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน 
เงินกู และเงินฝาก (ถามี) ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการท่ีไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  41. การเปล่ียนแปลงสถานภาพหรือภูมิลําเนา สมาชิก หรือสมาชิกสมทบคนใดเปลี่ยนแปลง
สถานภาพ และหรือภูมิลําเนา ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 ขอ  4213. การตั้งผูรับโอนประโยชน  สมาชิกอาจทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนใหเปนผูรับ
โอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเม่ือตนถึงแกความตาย โดยมอบใหสหกรณถือไวก็ได   
หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้  ใหทําตามลักษณะพินัยกรรมโดยอนุโลม 
                     ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนท่ีไดกําหนดและ
มอบไวกับสหกรณแลว ใหทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคหนึ่ง มอบใหสหกรณถือไวแทนฉบับเดิม 
                     เม่ือสมาชิกตาย  สหกรณจะจายคาหุน เงินฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยบรรดาท่ี
สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ คืนใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนํา
หลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการดําเนินการวา เปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงิน จํานวนดังกลาวนั้น ท้ังนี้ตาม
ขอกําหนดในขอ 48. วรรคแรก และขอ 49. 
 ขอ  4314. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี้ 
                  (1)  ตาย 
 (2)  ลาออก 
 (3)  เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (4)  เปนบุคคลลมละลาย โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเปนบุคคลลมละลาย 
                 (5)  ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 33.(4)(5)  โดยมีความผิด 
 (6)  ถูกใหออกจากสหกรณ 
 ขอ 44. การลาออกจากสหกรณ  สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกู หรือผูคํ้าประกันอาจ
ลาออกจากสหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับแลว จึงอนุญาตใหลาออกจากสหกรณได 
 
  
12. ขอ 40  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
13. ขอ 42  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
14. ขอ 43  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 



 

D:\Documents\ขอ้บงัคบั สอ.นย\ขอ้บงัคบั 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม.docx 

12 

  
                     คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารท่ัวไปหรือประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือผูจัดการ สอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบ
ดวยขอบังคับก็ใหถือวาลาออกจากสหกรณตามความในวรรคหนึ่งได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ  45. การใหออกจากสหกรณ  สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 
     (1) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา หรือไมถือหุนครั้ง
แรก ตามขอ 6. 
     (2)  ขาดสงเงินคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดสงรวมถึงหกงวด ท้ังนี้โดยมิได
รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
     (3)  นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 
     (4)  ไมจัดการแกไขหลักประกัน สําหรับเงินกูท่ีเกิดบกพรองใหคืนดี ภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
     (5)  คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลา ถึงสองงวด หรือ
ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ  
     (6) ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแกสหกรณ เม่ือสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเม่ือ
จะกอภาระผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกู หรือผูคํ้าประกัน หรือเม่ือมีภาระผูกพันในหนี้สินตอสหกรณ
อยูแลว 
     (7) จงใจฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ หรือมีพฤติกรรมใดๆ  อันเปน
เหตุท่ีเชื่อไดวาไมซ่ือสัตยสุจริต หรือแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณไมวาโดยประการใดๆ 
                     เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนและพิจารณาแลว ปรากฏขอเท็จจริงวาสมาชิกมี
พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวขางตนจริง และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีอยูในท่ีประชุมแลว เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 
 สมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิอุทธรณตอท่ีประชุมใหญ โดยใหยื่นคําอุทธรณตอ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีทราบมติของคณะกรรมการดําเนินการ คําวินิจฉัยของท่ี
ประชุมใหญใหเปนท่ีสุด 

ขอ 46. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะ
เหตุใดๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 ขอ 4715. สมาชิกท่ีโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด  สมาชิกท่ี
โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 33.(4)(5) โดยไมมีความผิด ถามิไดลาออกจาก
สหกรณ ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยูและจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเม่ือมีหนี้สิน ไมเกินคาหุน โดยไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการดําเนินการ และอาจกูเงินไดตามระเบียบสหกรณ 
 
 
 
 
 
  
15. ขอ 47  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553  
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 ขอ 48. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ สหกรณจะจายคืนจํานวนเงินให
ดังนี้ 
   (1) ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 43.(1)(2)(3) ใหสหกรณ จายเงิน
คาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนคางจาย และบรรดาเงินท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณใหแกผูมีสิทธิไดรับ สําหรับเงินคา
หุนนั้น ผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกนั้น     
หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีท่ีออก โดยมีเงินปนผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกนั้น
ก็ได สุดแตจะเลือก ในกรณีหลังนี้สหกรณจะจายเงินคาหุนใหหลังจากวันสิ้นปทางบัญชี สวนเงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนจะจายใหหลังจากวันท่ีท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปแลว 
      (2) ถาในปใดจํานวนเงินคาหุนท่ีตองจายคืน เนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพมี
จํานวนเงินเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุนท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจใหรอการจาย
คืนเงินคาหุนของสมาชิก ท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายถัดไปในปนั้นจนกวาจะถึงปทางบัญชีใหมได 
      (3) การจายคืนเงินฝากและดอกเบี้ย สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 
      (4) ในกรณีท่ีขาดจากสมาชิกภาพตามขอ 43.(4) สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก  
เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยคางจายและบรรดาเงินท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ คืนใหตามกฎหมาย
ลมละลาย 
       (5) ในกรณีท่ีขาดสมาชิกภาพตามขอ 43.(5) และ (6) สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินปนผล  
และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยคางจาย และบรรดาเงินท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ คืนใหภายในเวลาอันสมควร
ตามท่ีกําหนดใน (1) (2) และ (3) 
 ขอ 49. การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินดังกลาวในขอ 
48. นั้น ใหสหกรณหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดชอบตอสหกรณออกกอน 

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
สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  และขอ 49. เรื่องการหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ มาใชบังคับ
แกสมาชิกสมทบโดยอนุโลม 
 ขอ 51. ความรับผิดของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  สมาชิกหรือสมาชิกสมทบตองรับผิดเพ่ือหนี้สิน
ของสหกรณ จํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุน ท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุน ท่ีตนถือ 
 
  

หมวด 6 
การประชุมใหญ 

 
 ขอ 52. การประชุมใหญสามัญ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญ
สามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และ
มอบหมายการท้ังปวงใหแกกรรมการดําเนินการ 
                     การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละ หนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
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 ขอ  53. การประชุมใหญวิสามัญ เม่ือมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเรียก
ประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณี
ท่ีสหกรณขาดทุนเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว  คณะกรรมการดําเนินการตองเรียกประชุม
ใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีสหกรณทราบ 
               สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอย
คนหรือผูแทนสมาชิก ซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวา      
หาสิบคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอเพ่ือการใดการหนึ่งตอคณะกรรมการดําเนินการใหเรียกประชุมใหญ
วิสามัญเม่ือใดก็ได และใหคณะกรรมการดําเนินการ เรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับคํา
รองขอ 
                    ถาคณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ขางตน  ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญได ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
 ขอ  54. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน อาจประชุม
ใหญโดยผูแทนสมาชิกก็ได แตจํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 
 ขอ  55.  วิธีเลือกตั้ง  จํานวน  และการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก  ใหกําหนดดังนี้ 
 (1)  สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก 
 (2)  วิธีเลือกตั้งผูแทนสมาชิกอาจกําหนดโดย ตามลักษณะการแบงสวนงานภายในของ
หนวยงานตนสังกัดของสมาชิก สภาพทองท่ี หรือตามกลุมของสมาชิก โดยใหมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกกอน
การประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวัน 
 (3)  จํานวนผูแทนของสมาชิกใหใชอัตราสวนจํานวนสมาชิกหาสิบคน ตอผูแทนสมาชิกหนึ่ง
คน ถาเศษของจํานวนสมาชิกดังกลาวเกินก่ึงหนึ่ง ใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน อนึ่ง จํานวน
ผูแทนสมาชิกตองไมนอยกวาหนึ่งรอยคน 
 (4)  การดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก ผูแทนสมาชิกมีวาระอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปนับ
แตวันเลือกตั้ง ถายังไมมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 
 ขอ  56.  การพนจากตําแหนง  ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงเม่ือ 
 (1) ลาออก 
 (2) ออกตามวาระ 
 (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
 ขอ  57. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ   ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไม
วาดวยประการใดๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคน หรือไมถึงสามในสี่ของจํานวนผูแทน
สมาชิกท้ังหมด ใหสหกรณดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนท่ีวาง และใหผูแทนสมาชิกท่ี
ไดรับเลือก อยูในตําแหนงไดเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนแทน 
 ขอ 58. การแจงกําหนดการประชุมใหญ เม่ือมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือแจงวัน 
เวลา สถานท่ี และเรื่องท่ีจะประชุมใหบรรดาสมาชิก ผูแทนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบทราบลวงหนา ไมนอย
กวาเจ็ดวัน แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ท้ังนี้ใหประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเปนผูลงชื่อในหนังสือนั้น และตองแจงเจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณและ
เจาหนาท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนาในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบ
ดวย 
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 ขอ  59. องคประชุมในการประชุมใหญ   การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม ไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทน
สมาชิก ตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่ง
รอยคน จึงจะเปนองคประชุม  
                     ในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกท่ัวไปสามารถเขารวมประชุมในฐานะ
ผูสังเกตการณได แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับเลือกตั้งใด ๆ ท้ังสิ้น   
                     ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 
 ขอ  60. การนัดประชุมใหญครั้งท่ีสอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิก หรือผูแทนสมาชิก
แลวแตกรณี มาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีนัดประชุม
ใหญครั้งแรกในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก รองขอใหเรียก
ประชุมแลว เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคน ก็ใหถือวาเปนองคประชุม แตถาเปนการประชุมใหญ
วิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม
ถึงท่ีจะเปนองคประชุมตามท่ีกลาวก็ใหงดประชุม 
 ขอ 61.  อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ ท่ีประชุมใหญมีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยกิจการท้ังปวง
ของสหกรณ  ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 
      (1) รับทราบเรื่องรับสมาชิก หรือสมาชิกสมทบเขาใหม และออกจากสหกรณ และการ
เลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
      (2) วินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซ่ึงมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือ
สมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณ 
      (3) พิจารณาเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการดําเนินการท้ังคณะหรือบางคน และผูตรวจ
สอบกิจการ 
 (4)  รับทราบรายงานกิจการประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณของ
คณะกรรมการดําเนินการ และรายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
      (5)  พิจารณาอนุมัติงบดุลของสหกรณ 
      (6)  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
 (7)  พิจารณากําหนดบําเหน็จและคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ   
และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผูสอบบัญชี 
      (8)  พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี เพ่ือเสนอใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 
      (9)  พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน 
 (10)  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปของสหกรณ 
 (11)  พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของสหกรณ 
 (12)  รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุม
สหกรณ หรือองคการท่ีสหกรณเปนสมาชิก และหรือถือหุนอยู 
 (13)  พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
 (14)  พิจารณากําหนดกรอบนโยบายขอเสนอแนะ หรือคําแนะนําใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ นําไปพิจารณาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณ 



 

D:\Documents\ขอ้บงัคบั สอ.นย\ขอ้บงัคบั 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม.docx 

16 

หมวด 7 
คณะกรรมการดําเนินการ 

 ขอ 62. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนง   ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการไมเกินสิบหาคน ซ่ึงท่ี
ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ใหเลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการ
หนึ่งคนและกรรมการอ่ืนอีกสิบสี่คน ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งระหวางกันเองเปนรองประธาน
กรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เลขานุการหนึ่งคน และอาจใหมีเหรัญญิกหนึ่งคน และจะใหมีผูชวยเลขานุการ   
หรือผูชวยเหรัญญิกดวยก็ได นอกนั้นเปนกรรมการ 
 ขอ 6316. ลักษณะตองหามของบุคคลท่ีจะเปนกรรมการดําเนินการ หามมิใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ เปนหรือทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการ 
 (1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
 (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาท่ี 
 (3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการ ตามมาตรา 22.(4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 
 (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอ
หนาท่ี สมาชิกซ่ึงเคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทางบัญชีถึงวัน
เลือกตั้ง เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง และผูซ่ึงเปนเจาหนาท่ีประจําในสหกรณนี้
ไมมิสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณ 
 (5)  เปนสมาชิกสหกรณไมถึงหนึ่งปนับถึงวันเลือกตั้ง 
 ขอ 64. วาระอยูในตําแหนง  ใหกรรมการดําเนินการอยูในตําแหนงไดคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง
ในวาระเริ่มแรกของการใชขอบังคับนี้ เม่ือครบหนึ่งปทางบัญชีแลวและไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป
คราวถัดไป ใหกรรมการดําเนินการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการของ
สหกรณท้ังหมด(เศษของจํานวนกรรมการท่ีเหลือใหปดข้ึน) โดยวิธีจับฉลาก และใหถือวาเปนการพนจาก
ตําแหนงตามวาระ ใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดําเนินการเขาดํารงตําแหนงแทนใหครบตามจํานวน
กรรมการดําเนินการ ในปตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยูนานท่ีสุดออกจากตําแหนง
สลับกันไปทุกๆ ป 
                     ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหกรรมการดําเนินการท่ีไดรับ
เลือกตั้งใหม อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกันกับกรรมการดําเนินการในวาระเริ่มแรก และใหนําความในวรรคหนึ่ง
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 เม่ือกรรมการดําเนินการดํารงตําแหนงครบวาระท่ีกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้ง 
กรรมการดําเนินการแทน ก็ใหกรรมการดําเนินการคนเดิมดํารงตําแหนงตอไป จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการคนใหม 
                     กรรมการดําเนินการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตตองไมเกินสอง
วาระติดตอกัน  โดยตองพักอยางนอยหนึ่งปทางบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหมได 
 
 
 
  
16. ขอ 63  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553  
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 ขอ  65. คณะผูจัดตั้งสหกรณ เม่ือไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณ มีอํานาจ
หนาท่ีและสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ จนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการตามท่ีกลาวในวรรคสอง 
                     ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกัน เปนการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายใน
เกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และมอบหมายการท้ังปวง
ใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันท่ีไดรับเลือกตั้ง 
 ขอ 66.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ   ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เปนผู
ดําเนินกิจการ และเปนผูแทนสหกรณในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการดําเนินการ 
จะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือผูจัดการทําการแทนก็ได 
 ในการดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการดําเนินการตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติของคณะกรรมการดําเนินการ และมติของท่ีประชุมใหญ เพ่ือสงเสริม
ผลประโยชนของสมาชิก และความเจริญแกกิจการของสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 
 (1) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ และ ออกจากสหกรณ ตลอดจน
ดูแลใหปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ 
 (2) พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝาก การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือการ
ลงทุนของสหกรณ 
 (3) ดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ เสนองบดุลและรายงานกิจการประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ 
 (4) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอท่ีประชุมใหญ 
 (5) จัดทําและเสนอแผนงานในการดําเนินงาน รวมท้ังงบประมาณประจําป เพ่ือใหท่ีประชุม
ใหญสามัญอนุมัติ 
 (6) พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดําเนินการ คณะกรรมการอ่ืน คณะทํางาน ท่ีปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบ-ภายใน ผูสอบบัญช ี  
และบุคคลอ่ืนท่ีทําประโยชนใหแกสหกรณ 
 (7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทน แกผูจัดการ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 
 (8) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบภายใน 
 (9) กําหนดระเบียบตางๆ ของสหกรณ 
 (10) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน ทรัพยสิน 
และอุปกรณท่ีใชในการดําเนินงานของสหกรณ 
 (11) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ และองคการอ่ืน 
 (12) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือ
ประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 
 (13) พิเคราะห และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนาย-ทะเบียน 
สหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
 (14) พิจารณาใหความเท่ียงธรรมแกบรรดาสมาชิก หรือสมาชิกสมทบเจาหนาท่ีของสหกรณ 
ตลอดจนสอดสองดูแลโดยท่ัวไป เพ่ือใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 
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 (15)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการ 
หรือสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ 
 (16) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร เปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ 
ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามท่ีเห็นสมควร 
 (17)  ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ 
หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด 
 (18)  กระทําการอ่ืนเก่ียวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 
 (19)  พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนของสหกรณ เพ่ือเขาประชุมใหญ และ
ออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ หรือองคการอ่ืน   
ซ่ึงสหกรณนี้เปนสมาชิกหรือผูถือหุน ท้ังนี้ตามท่ีขอบังคับ หรือระเบียบของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   
และหรือชุมนุมสหกรณ หรือองคการนั้นกําหนดไว 
 (20) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงาน ใหแกประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือบุคคล ท่ีเก่ียวของไดตามความเหมาะสม 
 ขอ 67. อํานาจหนาท่ีของกรรมการดําเนินการเฉพาะตําแหนง  
   (1) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
 (ก) เปนประธานในท่ีประชุมใหญ และท่ีประชุมคณะกรรมการ และควบคุมการประชุม
ดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 (ข) ควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
และอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 
 (ค) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณ ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 
 (ง) ดําเนินการอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
     (2) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
 (ก) ปฏิบัติการในอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเม่ือ
ประธานกรรมการไมอยู หรืออยูแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือเม่ือตําแหนงประธานกรรมการวางลง 
 (ข) ปฏิบัติการตามท่ีไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ 
 (ค) ดําเนินการอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
      (3) เลขานุการ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
 (ก) แจงนัดประชุมใหญ หรือนัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมอ่ืนๆ 
แลวแตกรณี 
 (ข) จัดทํารายการประชุมใหญ และรายการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
 (ค) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอย 
 (ง) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
     (4) เหรัญญิก มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 (ก) ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการรับจาย การเก็บรักษาเงิน และทรัพยสินของ
สหกรณใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
 (ข) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 ขอ 68. การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการ ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ   
แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย 
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                   ใหประธานกรรมการ หรือผูท่ีไดรับหมอบหมายนัดเรียกประชุมคณะกรรมการได ในกรณี ท่ีเปน
การประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และเรื่องท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณ ใหแจง
เจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณ และเจาหนาท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 
                    ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการท้ังหมด   จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอ 69. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ  ถากรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการ 
หรืองดเวนกระทําการ หรือกระทําโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ีของตน จนทําใหเสื่อมเสีย
ผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณมีขอบกพรองเก่ียวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือ
ฐานะการเงินตามรายงานการบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย 
คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 
 ขอ 70. การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 
     (1)  ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือ 
     (2)  ออกตามวาระ 
     (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
     (4)  เขารับตําแหนงเปนเจาหนาท่ีประจําในสหกรณนี้ 
     (5)  จงใจเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย 
     (6)  ท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนท้ังคณะ หรือบางคน 
     (7)  นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกท้ังคณะ หรือบางคน 
     (8)  ขาดประชุมเกินกวา 3 ครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร 

ขอ 71. ตําแหนงกรรมการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ  ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลง
กอนถึงคราวออกตามวาระ เวนแตการวางลงเพราะเหตุท่ีถูกนายทะเบียนสหกรณสั่งใหออก ใหกรรมการ
ดําเนินการท่ีเหลืออยูดําเนินการตอไป จนกวาจะมีการประชุมใหญคราวถัดไป แตถาจํานวนกรรมการ
ดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม ใหกรรมการท่ีเหลือจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็ว 
                    ในกรณีท่ีตําแหนงประธานกรรมการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหกรรมการดําเนินการ
ท่ีเหลือ จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพ่ือเลือกตั้งประธานกรรมการโดยเร็ว โดยใหนําความตามขอ 64. มาใช
บังคับโดยอนุโลม เวนแตในกรณีท่ีวาระการดํารงตําแหนงประธานกรรมการเหลืออยูนับถึงวันสิ้นปทางบัญชีไม
ถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน และมีรองประธานกรรมการกับกรรมการอ่ืนปฏิบัติหนาท่ีไดโดยไมเกิดความเสียหายตอ
สหกรณ อาจใหมีการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการในการประชุมใหญสามัญประจําปคราวถัดไปก็ได 
                    กรรมการดําเนินการ ซ่ึงไดรับเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง ใหอยูในตําแหนงไดเทากําหนดเวลา
ตามวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนแทน 
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หมวด 8 
คณะกรรมการอ่ืน 

 
 ขอ 72.   คณะกรรมการบริหารท่ัวไป ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการของ
สหกรณจํานวนไมเกินแปดคน เปนกรรมการบริหารท่ัวไป โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการหนึ่งคนและ
เลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเปนกรรมการ 
                    ใหคณะกรรมการบริหารท่ัวไปอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ 
ดําเนินการ ซ่ึงตั้งคณะกรรมการบริหารท่ัวไปนั้น 
                    ใหคณะกรรมการบริหารท่ัวไปประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ และใหประธานกรรมการ 
บริหารท่ัวไป หรือผูท่ีประธานกรรมการบริหารท่ัวไปมอบหมายนัดเรียกประชุมได 
                    ในการประชุมคณะกรรมการบริหารท่ัวไป ตองมีกรรมการบริหารท่ัวไปมาประชุม ไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของกรรมการบริหารท่ัวไปท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
                    ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการบริหารท่ัวไป ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการ พิจารณา
ในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ 73. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารท่ัวไป ใหคณะกรรมการบริหารท่ัวไป               
เปนผูดําเนินการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ 
และคําสั่งของสหกรณ รวมท้ังมีภารกิจท่ีจะตองรับผิดชอบในขอบเขตงานตอไปนี้ 
 (1) การจัดระเบียบและระบบงาน ในการปฏิบัติงานภายในของสหกรณ 
 (2) ดําเนินงานดานการประชาสัมพันธของสหกรณ 
 (3) เปนศูนยขอมูลขาวสารของสหกรณ 

 (4) ดูแลงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและสวัสดิการภายในสหกรณ 
 (5) เสริมสรางการประสานงานและสัมพันธภาพในการดําเนินงาน 
 (6) ดูแลงานดานธุรกรรมท่ัวไปของสหกรณเชนงานการกุศล งานพิธีการ งานบริการ งาน
จัดซ้ือ และการใชอุปกรณตางๆ ของสหกรณ 
 (7) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืนๆ ท้ังในและ
ตางประเทศ เพ่ือนําตัวอยางท่ีดีเสนอแนะตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจัดเปนบริการแกสมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบตามความเหมาะสม 
     (8) ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารความรูเก่ียวกับลักษณะ ประโยชน รวมท้ังผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ แกสมาชิกและบุคคลท่ัวไป 
     (9)  กํากับดูแล และแนะนําในการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานตางๆ ตลอดจนทรัพยสินของ
สหกรณ ใหอยูในสภาพอันดี ปลอดภัย และพรอมท่ีจะใหผูเก่ียวของตรวจสอบได 
    (10) ดําเนินการอ่ืนของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
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 ขอ 7417. คณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการ ตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณ 
จํานวนไมเกินหาคน เปนคณะกรรมการเงินกู โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่ง
คน นอกนั้นเปนกรรมการ 
                     คณะกรรมการเงินกู ใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ 
ซ่ึงตั้งคณะกรรมการเงินกูนั้น 
                     ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ และใหประธานกรรมการเงินกู หรือผู
ท่ีรับมอบหมายจากประธานกรรมการเงินกูนัดเรียกประชุมได 
                     ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู  ตองมีคณะกรรมการเงินกูมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการเงินกูท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
                      ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาใน
การประชุมคราวถัดไป 
 ขอ 75. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกู  ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการ
อนุมัติเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ รวมท้ังมีภารกิจท่ีจะตอง
รับผิดชอบในขอบเขตงานตอไปนี้ 
     (1)  กํากับ ดูแล และพิจารณากลั่นกรองการใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
  (2)  พัฒนาการกําหนดวงเงินกูยืมแกสมาชิก 
     (3)  พิจารณากําหนดระยะเวลาผอนชําระเงินกูของสมาชิก 
     (4)  พิจารณากําหนดประเภทเงินกูท่ีจะใหบริการแกสมาชิกตามความเหมาะสม 
  (5)  พิจารณากําหนดหลักประกันการกูเงินของสมาชิก 
     (6)  ใหคําแนะนําในเรื่องการบริหารหนี้คางชําระของสหกรณ การคลี่คลายปญหาหนี้สิน
ของสมาชิก รวมตลอดถึงปญหาตางๆ อันเนื่องมาจากการกูเงินจากสหกรณ 
     (7) กําหนดมาตรการ และติดตามหนี้คงคางของสหกรณ 
     (8) พิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบเงินกูของสหกรณใหเหมาะสมกับสภาวการณ 
     (9) จัดทํารายงานการกูเงินของสมาชิกเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุก
เดือน 
    (10) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ใหเปนไปตามความมุงหมายท่ีให
เงินกูนั้น 
    (11) ตรวจสอบ  ควบคุมใหเงินกูมีหลักประกัน ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  และ
เม่ือเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี 
    (12) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูกูใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในสญัญา 
    (13) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ผูกูขอผอนเวลา
การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือเสนอใหสมาชิก หรือสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ  

 (14) ดําเนินการอ่ืนของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 

 
  
17. ขอ 74  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
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 ขอ 76. คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา  ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ จํานวนไมเกินหาคน เปนคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการหนึ่ง
คน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเปนกรรมการ 
                     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ใหอยูในตําแหนงไดเทาท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ซ่ึงตั้งคณะกรรมการวิจัยและพัฒนานั้น 
                     ใหคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ และใหประธานกรรมการ
วิจัยและพัฒนา หรือผูท่ีรับมอบหมายจากประธานกรรมการวิจัยและพัฒนานัดเรียกประชุมได 
                     ในการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการวิจัยและพัฒนาท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
                       ใหคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ 77. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ใหคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา มีอํานาจ
และหนาท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ สหกรณ รวมท้ังมีภารกิจท่ีจะตอง
รับผิดชอบในขอบเขตงานตอไปนี้ 
     (1) ศึกษาทบทวน มติหรือประเด็นสําคัญตางๆ ท่ีกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณรวม
ตลอดจนถึงงานดานนิติการของสหกรณ 
     (2) คนควาทางวิชาการท่ีเอ้ือตอการสนับสนุนงานของสหกรณ 
  (3) วิเคราะหปญหาและขอขัดแยง อุปสรรคตางๆ ในการดําเนินงาน 
     (4) วิจัยทางวิชาการและระบบงานท่ีสําคัญอันสงผลตอการบริหารงาน การตัดสินใจ การ
พัฒนางานของสหกรณ 
     (5) งานพัฒนาเจาหนาท่ีและสมาชิกสหกรณ กรรมการบริหารสหกรณ ดูแลงานดานการ
ฝกอบรม ดูงาน ฝกงาน แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการของสหกรณระหวาง สหกรณในขบวนการ 
     (6) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการ ในการปรับปรุง หรือแกไข การบริหารงานของ
สหกรณ 
     (7)  ดําเนินการอ่ืนของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

ขอ 78. คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ ใหคณะกรรมการดําเนินการ ตั้งกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ จํานวนไมเกินหาคน เปนคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ โดยใหมีตําแหนงเปน
ประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเปนกรรมการ 
 คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ ใหอยูในตําแหนงไดเทาท่ีกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงตั้งคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณนั้น 
 ใหคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ และใหประธาน
กรรมการวางแผนและงบประมาณ หรือผูท่ีรับมอบหมายจากประธานกรรมการวางแผนและงบประมาณนัด
เรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย กวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการวางแผนและงบประมาณท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ใหคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
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 ขอ 79. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ ใหคณะกรรมการวางแผนและ
งบประมาณ มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ   
รวมท้ังมีภารกิจท่ีจะตองรับผิดชอบในขอบเขตงานตอไปนี้ 
  (1)  พิจารณาวางแผนการดําเนินงานของสหกรณท้ังใน ระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว 

(2) พิจารณาวางแผนกลยุทธในการดําเนินงานของสหกรณในสถานการณท่ีจําเปน 
                   (3)  พิจารณากําหนดงบประมาณรายได – รายจาย ของสหกรณใหเหมาะสมสัมพันธกับ
สถานภาพของสหกรณ 
  (4)  พิจารณากําหนดแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว 
  (5)  พัฒนาระบบการทํางานใหเปนไปอยางเปนระบบและมีแผนงาน รองรับเพ่ือใหการทํางาน
มีประสิทธิผล 
  (6)  พิจารณากําหนดระบบงบประมาณท่ีจะนํามาใชกับสหกรณใหเหมาะแกการบริหารงาน
ของสหกรณ 
  (7)  จัดใหมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนงานท่ีวางไวอยางตอเนื่องและเปนระบบเพ่ือ
สรางคุณภาพแกงานท่ีปฏิบัติ 
  (8)  ดําเนินการอ่ืนของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ มอบหมาย 

ขอ 80. คณะกรรมการการลงทุน  ใหคณะกรรมการดําเนินการ ตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณ  
จํานวนไมเกินหาคน เปนคณะกรรมการการลงทุน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการหนึ่งคน และ
เลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเปนกรรมการ 
                    คณะกรรมการการลงทุน ใหอยูในตําแหนงไดเทาท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ  
ซ่ึงตั้งคณะกรรมการลงทุนนั้น 
                    ใหคณะกรรมการการลงทุน ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ และใหประธานกรรมการการ
ลงทุน หรือผูท่ีรับมอบหมายจากประธานกรรมการการลงทุนนัดเรียกประชุมได 
                    ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการการลงทุนท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
                    ใหคณะกรรมการการลงทุน รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหคณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป 
 ขอ 81. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการลงทุน ใหคณะกรรมการการลงทุน มีอํานาจและหนาท่ี
ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ รวมท้ังมีภารกิจท่ีจะตองรับผิดชอบ
ในขอบเขตงานตอไปนี้ 
  (1) พิจารณากลั่นกรองประเภทการลงทุนของสหกรณ รวมท้ังการให สหกรณอ่ืนกู 
  (2) ติดตามความเคลื่อนไหวและสภาวการณทางเศรษฐกิจ 
                     (3) ติดตามความเคลื่อนไหวและสภาวการณในตลาดเงิน 
  (4) ติดตามความเคลื่อนไหวและสภาวการณในตลาดทุน 
  (5) ติดตามความเคลื่อนไหวและสภาวการณในตลาดสินเชื่อท่ัวไป 
  (6) พิจารณาตัดสินใจนําเงินสหกรณไปลงทุนภายใตเง่ือนไขของกฎเกณฑ และระเบียบท่ีมี
บรรทัดฐานไว โดยคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทน และประโยชนสูงสุดของสหกรณรวมท้ังกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ตางๆของสหกรณ 
  (7)  พิจารณาและใหคําเสนอแนะในดานความเสี่ยงตางๆ ในการลงทุน 
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  (8)  จัดทํารายงานสภาวการณลงทุนและทางเศรษฐกิจเสนอตอคณะ กรรมการดําเนินการเปน
ประจําทุกเดือน 
  (9)  ดูแลในดานสภาพคลองท่ัวไปของสหกรณ รวมตลอดจนถึงเงินสํารองท่ี 
สหกรณพึงจะตองมีอยูในระดับท่ีปลอดภัย 
  (10) ดําเนินการอ่ืนของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 
 

หมวด 9 
ผูตรวจสอบกิจการ 

 
 ขอ  82.  ผูตรวจสอบกิจการ ใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรู 
ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย หรือการสหกรณ จํานวนไมเกินหาคน  
ใหเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป 
                    ท่ีประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงหนาท่ีประจําสหกรณ  
เปนผูตรวจสอบกิจการไมได 
 ขอ 83. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ  ผูตรวจสอบกิจการมีวาระอยู ในตําแหนงไดคราวละ
หนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ  เม่ือครบกําหนดเวลาแลวหากยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ให
ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการหรือผูซ่ึงออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้ง
อีกก็ได   
 ขอ 84. อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ  ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบการ
ดําเนินงานท้ังปวงของสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ คือ 
  (1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสินหนี้สินท้ังปวง
ของสหกรณ เพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณท่ีเปนอยูจริง 
  (2) ตรวจสอบหลักฐาน และความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพ่ือ
ประเมินผล และอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ ของสหกรณ   ท้ัง
ทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น 
                   (3) ตรวจสอบการจัดจาง และแตงตั้งผูจัดการเจาหนาท่ี และลูกจางของสหกรณ ตลอดจน
หนังสือสัญญาจางและหลักประกัน 
  (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินตามงบประมาณของสหกรณ 
และขอสังเกต ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน และสามารถปฏิบัติไดจากท่ีประชุมใหญ 
  (5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน 
ขอบังคับ และระเบียบ ตลอดจนมติตาง ๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ 
  (6) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ หรือ
กิจการอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร หรือท่ีเห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกการ ดําเนินการของสหกรณ 
                    ใหผูตรวจสอบกิจการ แจงผลการตรวจสอบประจําเดือน ตอคณะกรรมการดําเนินการ ในการ
ประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอท่ีประชุมใหญของสหกรณดวย 
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หมวด 10 

การประชุมและรายงานการประชุม 
 
 ขอ  85. ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการ
ประชุมอ่ืนใด ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถารองประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ใหเลือกกรรมการดําเนินการคน
หนึ่งข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการคราวนั้น 
                    ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ใหนําความในวรรค
หนึ่งมาบังคับใชโดยอนุโลม 
 ขอ 86.  การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิก กรรมการดําเนินการ คณะกรรมการ หรือ
คณะทํางาน กรรมการอ่ืน ออกเสียงในท่ีประชุมใหญ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือท่ีประชุม
คณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน แลวแตกรณี ไดคนละหนึ่งเสียง และจะมอบใหผูอ่ืน
มาประชุมแทนตนไมได 
                    ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัวในการประชุมวินิจฉัยเรื่องใด ผูนั้นจะออกเสียง ในเรื่องนั้น
ไมได และท่ีประชุมอาจเชิญผูนั้นออกจากท่ีประชุม จนกวาจะพิจารณาเรื่องท่ีเก่ียวของแลวเสร็จก็ได 
 ขอ 87. การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในขอบังคับนี้ การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ 
ในท่ีประชุมใหญ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะกรรมการ  
หรือคณะทํางาน  ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึง
มาประชุม 
     (1)  การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 
     (2)  การควบสหกรณ 
     (3)  การแยกสหกรณ 
     (4)  การเลิกสหกรณ 
 ขอ 88. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการ
ประชุมคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานนั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ  
พรอมท้ังบันทึกเรื่องพิจารณาวินิจฉัยท้ังสิ้น  ไวในรายงานการประชุม และใหประธานในท่ีประชุมกับเลขานุการ 
หรือกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานแลวแตกรณีอีกคนหนึ่งท่ีเขาประชุมนั้น      
ลงลายมือชื่อไว เปนสําคัญ 
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หมวด 11 
ผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณ 

 
  ขอ 89. การจางและแตงตั้งผูจัดการ  คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก บุคลท่ีมีความ
ซ่ือสัตยสุจริต มีความรู ความสามารถ และความเหมาะสม เพ่ือแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการสหกรณ โดยตองไม
เปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหาม ตามขอ 63 (1), (2), (3), (4) ในการจางผูจัดการสหกรณ ตองทําหนังสือสัญญา
จางไวเปนหลักฐาน และใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร 
   ใหคณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเก่ียวกับการคัดเลือก เพ่ือ
การแตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการไดตามความเหมาะสม 
  ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ ตองใหมีผูจัดการรับทราบ และรับรองท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี      
ดังกําหนดไวในขอ 90. เปนลายลักษณอักษร 

(1) การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ 
 (ก) ผูจัดการท่ีแตงตั้งจากขาราชการ ใหอยูในตําแหนงในวาระหนึ่งไดไมเกิน 3 ป
ติดตอกัน และสามารถแตงตั้งใหเปนตอไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ และตองกําหนด
ระยะเวลาท่ีใหเปนตอไวทุกครั้ง 
 (ข) ผูจัดการท่ีจัดจางจะกําหนดระยะเวลา หรือไมกําหนดระยะเวลาในการใหอยูใน
ตําแหนงก็ได ใหอยูในความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ท้ังนี้ขณะดํารงตําแหนงตองมีอายุไมเกิน  
65 ป 

(2) การพนจากตําแหนงของผูจัดการท่ีแตงตั้งจากขาราชการ 
 (ก)  ตาย 
 (ข)  ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ กอนวันท่ี
จะออกไมนอยกวาสามสิบวัน 
 (ค)  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณ
กําหนด 
 (ง)  เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ 
 (จ)  คณะกรรมการดําเนินการ มีมติใหพนจากตําแหนง โดยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามแหงจํานวนคณะกรรมการดําเนินการเต็มท้ังคณะ 

(3) การพนจากตําแหนงของผูจัดการท่ีจัดจาง 
 (ก)  ตาย 
 (ข)  ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ กอนวันท่ี
จะออกไมนอยกวาสามสิบวัน 
 (ค)  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณ
กําหนด 
 (ง)  อายุครบ 65 ปบริบูรณ 
  (จ)  คณะกรรมการดําเนินการ มีมติใหพนจากตําแหนงโดยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามแหงจํานวนคณะกรรมการดําเนินการเต็มท้ังคณะ  
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 ขอ 90. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ  ผูจัดการมีอํานาจหนาท่ีจัดการท่ัวไป และ
รับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจําสหกรณ รวมท้ังในขอตอไปนี้  
  (1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปน
ธุระจัดใหผูเขาเปนสมาชิก ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุน     
ตามขอบังคับของสหกรณ 
  (2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุน และสงเสริม
การถือหุนในสหกรณ 
  (3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการฝากเงินในสหกรณ 
  (4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกู และดําเนินการ 
อ่ืน ๆ เก่ียวกับเรื่องการใหเงินกู ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณท่ีกําหนดไว 
  (5) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุน และเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปนรายบุคคล พรอมกับแจงให
สมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น 
  (6) พิจารณาจัดจางเจาหนาท่ีและลูกจางของสหกรณตามอํานาจ หนาท่ีท่ีกําหนดในระเบียบ   
รวมถึงกําหนดหนาท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาท่ีและลูกจางของสหกรณ ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชา
และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และลูกจางเหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
  (7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับเงิน เรียกใบรับเงิน หรือใบสําคัญจายเงินโดย
ครบถวน    รับผิดชอบในการจายเงินท้ังปวงของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตางๆ   
เก่ียวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด 
  (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน 
และเปนปจจุบัน 
  (9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 
  (10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงิน และรายงานกิจการประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอตอท่ีประชุมใหญ 
  (11) เขารวมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมกาดําเนินการและประชุม
คณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เวนแตในกรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น มิใหเขารวมประชุม 
   (12) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
   (13) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตางๆ  ของสหกรณ ใหอยู
ในสภาพอันดี และปลอดภัย 
   (14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ 
   (15) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนด 
   (16) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ขอ 91.  การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ  ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้งใหผูใด
ดํารงตําแหนงแทน หรือเม่ือผูจัดการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีเปนครั้งคราวใหรองผูจัดการหรือผูชวย
ผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดไวเปนผูรักษาการแทน 
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ขอ 92.  การเปล่ียนผูจัดการ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ ตองจัด
ใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพยสินและหนี้สินของสหกรณ ตลอดจนจัดทํางบ
การเงินของสหกรณ เพ่ือทราบฐานะอันแทจริง กอนท่ีจะสงมอบงาน 

ขอ 93. เจาหนาท่ีอ่ืน นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้ง เจาหนาท่ีอ่ืนตาม
ความจําเปน เพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีสหกรณและลูกจาง        
ท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ขอ 94. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู ความสามารถ และเหมาะสมเปน ท่ีปรึกษา หรือท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์
ได เพ่ือใหความเห็นแนะนําในการดําเนินการท่ัวไปของสหกรณ 
 
 

หมวด 12 
บทเบ็ดเสร็จ 

 
 ขอ 95. ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตาง ๆ เพ่ือ
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ รวมท้ังในขอ
ตอไปนี้ 
     (1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝาก 
     (2) ระเบียบวาดวยการใหสหกรณอ่ืนกูเงิน 
     (3) ระเบียบวาดวยการใหกูเงิน 
     (4) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 
     (6) ระเบียบวาดวยขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของเจาหนาท่ีและลูกจาง 
     (7) ระเบียบวาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน 
                    ระเบียบตาม (1) และ (2)  ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณจึงจะใชบังคับได  
สวนระเบียบอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลว ใหสงสําเนาใหนายทะเบียน
สหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณทราบ 

ขอ 96. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพยสินของสหกรณเสียหายดวยประการ

ใดๆ หรือในกรณีท่ีสหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 75.(13) แตมิไดรับชําระตามท่ีเรียก คณะกรรมการดําเนินการ
ตองรองทุกข  หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 
 ขอ 97. การตีความในขอบังคับ  ในกรณีมีปญหาเก่ียวการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณขอคํา
วินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 

ขอ 98. การแกไขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใชขอบังคับ  สหกรณอาจแกไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนใช
ขอบังคับไดโดยมติแหงประชุมใหญ ซ่ึงมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกท่ีมาประชุม และ
ใหสหกรณเสนอขอจดทะเบียนการแกไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนใชขอบังคับตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบ
วัน นับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญลงมติ เม่ือนายทะเบียน สหกรณรับจดทะเบียนเปลี่ยน ใชขอบังคับแลวจึงมีผล
บังคับใชได การเสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาแกไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนใชขอบังคับจะกระทําไดก็ตอเม่ือได
แจงขอความท่ีเสนอใหพิจารณานั้นโดยเต็มสํานวน ไปใหสมาชิกทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือแจงนัดประชุม
ไมนอยกวาเจ็ดวัน 
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 ขอ 99. การจําหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก เม่ือสหกรณตองเลิก และไดจัดการชําระ บัญชี
โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดท้ังจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ย และชําระ
หนี้สินอ่ืนของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ 
ดังตอไปนี้ 
     (1)  จายคืนเงินคาหุนใหสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 
     (2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว แตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียน สหกรณ
กําหนด ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติสําหรับสหกรณแตละประเภท 
     (3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวาง
ปตามท่ีกําหนดในขอบังคับเงินท่ีจาย ตาม (2) และ (3) เม่ือรวมท้ังสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไร
สุทธิท่ีสหกรณหาไดในระหวางปท่ีเลิกสหกรณ กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลท่ีถอนไป ตามขอ 24.(4) ในป
นั้น 
                          ถายังมีทรัพยสินเหลืออีกใหโอนใหแกสหกรณอ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
ตามมติของท่ีประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุมใหญได
ภายในสามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสร็จ 
 ขอ 100. ในกรณีขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความใดไว ใหสหกรณนําบทบัญญัติท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ มาใชเปนสวนหนึ่งแหง
ขอบังคับนี้ดวย 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 
 ขอ 101. ใหบรรดาระเบียบ มติ หรือคําสั่งท่ีใชบังคับอยูในวันท่ีขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ยังคงใชบังคับ
ตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ จนกวาจะมีระเบียบ มติหรือคําสั่งท่ีออกตามขอบังคับนี้ใชบังคับ      
                    ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามท่ีกําหนด
ไวในขอบังคับเดิมของสหกรณ 
 
 
    (ลงชื่อ) พลเรือตรี พงศศักดิ์ ภูรีโรจน ประธานกรรมการดําเนินการ 
                                                               (พงศศักดิ์ ภูรีโรจน) 
 
                                          (ลงชื่อ) นาวาเอก อําพล  เท่ียงสกุล  เลขานุการ 
                                                              (อําพล  เท่ียงสกุล) 
 
 
 
เหตุผล  เนื่องจาก สอ.นย. สรางอาคารสํานักงานและขอเลขท่ีอาคารใหม สอ.นย. ทําการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับการบริหารงานในยุคปจจุบัน  
ตลอดจนปรับปรุงความถูกตอง สมบูรณครบถวนของขอความในขอบังคับ ตามคําแนะนําของนายทะเบียน
สหกรณ       
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