
 

 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด 
วาดวย คุณสมบัติ วิธีการรับสมัครสมาชิกและการขาดสมาชกิภาพ พ.ศ. 2557 

********************************************* 
 โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนด ระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด วาดวย คุณสมบัติ 
วิธีการรับสมัครสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพ เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร  จํากัด ขอ 79 (8) และบังคับสหกรณ
ออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ขอ107  (15 ) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุด
ที่ 32 ครั้งที ่10/2557 เมื่อวันที่  30 เมษายน  2557  มีมติใหกําหนดระเบียบ ดังตอไปน้ี  
 
      หมวด 1 
          ขอกําหนดทั่วไป                                              
 ขอ  1. ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด  วาดวย คุณสมบัติ วิธีการรับ
สมัครสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพ พ.ศ. 2557” 
            ขอ  2.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 ขอ  3.  ใหยกเลิกบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีและให
ใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ  4.  ในระเบียบน้ี 
   “สหกรณ”  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด 
   “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด 
   “ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด 
   “ผูจัดการ”  หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด 
   “เจาหนาที่”  หมายถึง  เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด 
   “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด 
   “เงินบํานาญ”  หมายถึง  เงินบํานาญที่ขาราชการไดรับตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ 
        บํานาญขาราชการ ลูกจางประจํา เมื่อลาออกจากราชการ 
   “คาธรรมเนียม” หมายถึง  เงินที่ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองชําระใหแกสหกรณ 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

/หมวด 2 สมาชิกและคุณสมบัติของสมาชิก… 

- สําเนาคู่ฉบับ - 



 

 
  หมวด 2 สมาชิกและคุณสมบัติของสมาชิก  

 ขอ  5.  สมาชิก สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด คือ ผูที่ไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ และได
ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก กับไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือจนครบถวนแลว 
 ขอ  6.  คุณสมบัติของสมาชิกมีดังน้ี 
   (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
   (2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
   (3) เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา พนักงานราชการ สังกัดกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทยหรือชวยราชการกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย หรือเปนทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดหรือเปน
ขาราชการบํานาญสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือเปนขาราชการกลาโหมประจําการ ซึ่งเคยรับราชการหรือชวยราชการ 
สังกัดกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย หรือเปนพนักงานประจําของสหกรณน้ี 
   (4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
   (5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืน 
               หมวด 3 
               วิธีรับสมัครสมาชิก สิทธิ และหนาที่ของสมาชิก 

 ขอ  7.  การเขาเปนสมาชิก  ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ ตองย่ืนใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนด
ไว โดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครไมตํ่ากวา พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก คนหน่ึงรับรอง แตถาผูสมัครเปนผู
ดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ก็ไมตองมีผูรับรอง 
 ในกรณีที่ผูสมัครเปนพนักงานประจําหรือเจาหนาของสหกรณผูทําหนาที่ผูจัดการเปนผูรับรอง 
 ขอ  8.  เมื่อคณะกรรมการพิจารณารับผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามขอ 6 เขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงใหผูสมัคร
น้ันลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือให
ครบถวน แลวเสนอ เรื่องการรับสมาชิกใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 
 ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใดๆ เมื่อผูสมัครรองขอ ก็ให
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเขาที่ประชุมใหญเพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณี
ดังวาน้ี ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 ขอ  9.  ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละ 50 บาท (หาสิบบาท
ถวน) คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 
 ขอ  10. เมื่อผูเปนสมาชิกไดชําระคาหุน คาธรรมเนียมแรกเขา และลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกแลวจึง
ใหถือวาผูน้ันไดสิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิก ซึ่งมีดังตอไปน้ี 
 (ก) สิทธิของสมาชิก มีดังน้ี 
     (1) เขารวมประชุมใหญ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
     (2) เขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
     (3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
     (4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 
     (5) สิทธิอ่ืนๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

 
 
 
 
 

/(ข) หนาที่ของสมาชิก มีดังน้ี… 



 

 (ข) หนาที่ของสมาชิก มีดังน้ี 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพ่ือใหสหกรณเปนองคการที่เขมแข็ง 
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจรญิรุงเรืองและมั่นคง 

    ขอ  11. สมาชิกที่ยาย   หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน    และประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของ
สหกรณออมทรัพยซึ่งต้ังขึ้นในสังกัดน้ัน หากสหกรณน้ันมขีอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกไดและคณะกรรมการ
ดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกน้ันมคีวามประสงคจะใหโอนเงินคาหุน และ  เงินกูที่ตนมีอยูใน
สหกรณน้ีไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู    และเงินฝาก  (ถาม)ี  
ที่สมาชิกน้ันมอียูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
    ขอ  12. สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ  สกลุ สญัชาติ และ ที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันที่มกีารเปลี่ยนแปลง 
       หมวด 4 
                               การขาดจากสมาชิกภาพ 

 ขอ  13. สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เปนคนไรความสามารถ  หรอืเสมือนไรความสามารถ 
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอบังคับ ขอ 33 (3) โดยมีความผิด 
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ  14.  การลาออกจากสหกรณ  สมาชิกผูไมมีหน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกันอาจลาออก
จากสหกรณได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได
สอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว   จึงใหถือวาออกจากสหกรณได 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ  ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความใน    
วรรคกอนได   แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 
 ขอ  15.  การใหออกจากสหกรณ      สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปน้ี 

(1)  ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด   ทั้งน้ีโดยมิไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(2)  นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
(3)  ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหสมบูรณภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 
 
 
 

(4) คางสงเงินงวดชําระหน้ี… 



 

(4)  คางสงเงินงวดชําระหน้ี  ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน  หรือ   ผิดนัด  
การสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ 

(5)  ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหน้ีสินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเมื่อ      จะ
กอความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณ    อยูแลว 

(6)  จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณหรือ  ของที่
ประชุมกลุมทีต่นสังกัด  หรอื  ประพฤติการใด ๆ   อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสจุริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือ
กระทําการใด ๆ ทีท่ําใหสหกรณเสื่อมเสีย   ไมวาโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา  สมาชิกมีเหตุใด ๆ  ดังกลาวขางตนน้ี  และได
ลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมด     ในขณะ
น้ันแลว   ก็เปนอันถือวาสมาชิกน้ันถูกใหออกจากสหกรณ เวนแตกรณีตามขอ (2) (5) หากปรากฏวาสมาชิกมีหน้ีคาง
ชําระตอสหกรณ หรือมีเหตุสมควรอ่ืนใด ใหคณะกรรมการมีอํานาจใหสมาชิกผูน้ัน ยังคงสมาชิกภาพตอไปตาม
กําหนดระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิย่ืนอุทธรณตอที่ประชุมใหญ  โดยใหยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ
ดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก   คําวินิจฉยัของที่ประชุมใหญใหเปนที่สดุ 
 ขอ  16. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ
ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 กรณีที่สมาชิกผูถูกใหออกไดยื่นอุทธรณภายในที่กําหนดไวในขอ 15 ใหรอการขีดช่ือไวกอนจนกวาจะทราบ
ขอวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ 
 ขอ  17. สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด        สมาชิกที่โอน 
หรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอบังคับ ขอ 33 (3)  โดยไมมีความผิด  เวนแตออกเพราะตาย  
หรือ   เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ  หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย  ถามิไดลาออกจาก 
สหกรณดวย  ก็ใหถือวายังเปนสมาชิกอยู  และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อมีหน้ีสินไมเกินคาหุน  สมาชิก   เชนวาน้ัน
อาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  18. สมาชิกที่ออกจากสหกรณฯไมวาเพราะเหตุใดๆ ถามีหน้ีสินของตนเองซึ่งตองรับผิดชอบตอสหกรณ
โดยตรง ตองชําระหน้ีสินโดยสิ้นเชิงทันที ในการน้ีสหกรณมีอํานาจหักเงินจํานวนเงินซึ่งสหกรณจะตองจายแกสมาชิก
เพ่ือชําระหน้ีสินดังกลาวได 
       หมวด 5 
                              การต้ังผูรับโอนประโยชน 

 ขอ  19. การต้ังผูรับโอนประโยชนสมาชิกจะทําเปนหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคน  เพ่ือใหเปน    ผูรับ
โอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายน้ัน มอบใหสหกรณถอืไว  หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชน    ดังวาน้ี
ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว  ก็ตองทําเปน
หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถอืไว  
 
 
 
 
 
 
 

/เมื่อสมาชิกตาย... 



 

 
 เมื่อสมาชิกตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และสหกรณจะจายเงิน
คาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกผูตายมีอยูใน 
สหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดต้ังไว  หรือถามิไดต้ังไว  ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจ
คณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมสีิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน  ทั้งน้ี        ตามขอกําหนดในขอบังคับ
ขอ  46  วรรคแรก และขอบังคับขอ  47 
 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรบัเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนดหน่ึงป
นับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณะบัตร ที่ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิก
น้ัน ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว  
สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน  ในกรณผีูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมย่ืนคําขอรับเงิน
ผลประโยชน  หรือผูที่มีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมตัีวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุ
ความสิบปใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทนุสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 
 ขอ  20. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดเปนที่สิ้นสุด 

                   บทเฉพาะกาล 

 ขอ  21. กรณสีมาชิกรายใดที่สหกรณโดยคณะกรรมการเห็นชอบใหรับเปนสมาชิกกอนระเบียบน้ีใชบังคับให
มีผลเปนสมาชิกโดยชอบดวยระเบียบและมสีิทธิในฐานะสมาชิกตามระเบียบน้ีและระเบียบอ่ืนทุกประการ 
 ขอ  22. ใหคณะกรรมการรกัษาการตามระเบียบน้ี 

           ประกาศ  ณ  วันที่  7   พฤษภาคม   พ.ศ.2557 
 

      พล.ท.   

                     ( สุรชาติ    เหลือพรอม ) 
                                           ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสือ่สารทหาร จํากัด 

พ.ต.          ร่าง/ตรวจ          ม.ค. ๕๓  

นาง          พิมพ/์ทาน          ม.ค. ๕๓ 
น.อ.          ตรวจ           ม.ค. ๕๓ 
พ.อ.          ตรวจ           ม.ค. ๕๓ 
พ.อ.           ตรวจ             ม.ค. ๕๓ 
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