
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2563 

********************************************* 
 โดยที่ เห็นเป็นการสมควรกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ว่าด้วยคุณสมบัติ          
วิธีการรับสมัครสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพ เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด พ.ศ.2544 ข้อ 79 (8) และ
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 107 (15) และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่4) พ.ศ.2562 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  38 ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563    
มีมติใหก้ำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ไว้ดังต่อไปนี้  
 
      หมวดที่ 1 
                    ข้อกำหนดทั่วไป                                              
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด  ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2563” 
            ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้
ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4.  ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณอ์อมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
   “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
   “ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
   “ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
   “เจ้าหน้าที่”  หมายถึง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
   “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
   “สมาชิกสมทบ” หมายถึง  สมาชิกที่สหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับ
        สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
   “ค่าธรรมเนียม” หมายถงึ  เงินที่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระให้แก่สหกรณ์ 
 
             หมวดที่ 2 
               สมาชิกสมทบและคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  

 ข้อ  5.  สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ด้วยความสมัครใจ และมีวัตถุประสงค์จะใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์เป็นการประจำ 
 ข้อ  6.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยและมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

    (1) เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก หรือ 
                       (2) เป็นบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัตจิะสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ  
 
 

-สำเนาคู่ฉบับ- 



 

              
               หมวดที่ 3 
                                   วิธีรับสมัครสมาชิก การให้บริการ ของสมาชิกสมทบ 
    ข้อ  7.  ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้  โดยต้องมี
สมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัคร           
มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 6 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว  ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้  และต้องจัดให้
ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน     
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 ข้อ  8.  ผู้สมัครเขา้เป็นสมาชิกสมทบต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกจำนวน
เงิน  50.- บาท  (ห้าสิบบาทถ้วน)   ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วย
กรณีใด ๆ 
 สมาชิกสมทบที่เคยลาออกจากสหกรณ์ และสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้า
จำนวน 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมเข้าใหม่นี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์   จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่า
ด้วยกรณีใด ๆ 
   ข้อ  9.  สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็นสมควร  แต่ต้องไม่ขัดกับข้อห้าม
มิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  ข้อกำหนด  วิธีการให้บริการและอ่ืน ๆ  ตลอดจนสวัสดิการ  
และผลตอบแทนจากการใช้บริการ  ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 

หมวด 4  
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 

 ข้อ  10. เมื่อผู้เป็นสมาชิกสมทบ ได้ชำระค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
แล้วจึงให้ถือว่าผู้นั้นได้สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
            (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
                            (1) การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละราย จะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ไม่เกิน
หนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด และให้ได้รับเงินปันผลอัตราเดียวกนักับสมาชิก 

                             (2) เงินเฉลี่ยคืน สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจได้ ในอัตราเดียวกันกับ
สมาชิก 
                             (3) การรับฝากเงิน สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ ทั้งเงินฝากประเภทออมทรัพย์
และเงินฝากประเภทประจำ 
                             (4) การให้เงินกู้ สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ได้ ตามระเบียบของสหกรณ์ แต่ทั้งนี้ 
ต้องไม่มีสิทธิเกินกว่าสมาชิก และต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบ ของทนุเรือนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของตนเอง 

            ไม่ให้สิทธิสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
(1) ห้ามนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุม ในการประชุมใหญ่ 
(2) ห้ามออกเสียง ในเรื่องใด ๆ 
(3) ห้ามเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 

            (ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
                             (1) ต้องชำระค่าหุ้นรายเดือน ตั้งแต่ เดือนแรก ที่เข้าเป็นสมาชิก 
          (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของสหกรณ์  
          (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
          (4) ร่วมมือกับคณะกรรมการ พัฒนาสหกรณใ์ห้เจรญิรุ่งเรืองและมั่นคง 
 



 

 
หมวด 5 

การชำระค่าหุ้น 

   ข้อ  11. สมาชิกสมทบต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่าเดือนละ
สิบหุ้น 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิกสมทบ 
   ข้อ  12. การส่งชำระค่าหุ้นรายเดือน ให้ชำระโดยวิธี ดังต่อไปนี้ 

(1) หักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยทำหนังสือ
ยินยอมหักเงินได้รายเดือนให้ไว้กับสหกรณ์ฯ 

(2) หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ฯ โดยต้องแจ้งความประสงค์ไว ้
(3) หักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก ในกรณีที่สมาชิก

สมทบเป็นบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของสมาชิกโดยสมาชิกทำหนังสือยินยอมหักเงินให้ไว้กับ
สหกรณ์ 

(4) ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ 
(5) โอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ 

             ข้อ  13. สมาชิกสมทบประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าหรือจะซื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนอีกเมื่อใดก็ได้ โดย
แสดงความจำนงเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบก่อนถือหุ้น หรือซื้อหุ้นเพ่ิมขึ้น 
             ข้อ  14. สมาชิกสมทบคนหนึ่งจะมีทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์ฯ ได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นทีช่ำระแล้วทั้งหมด 
 

หมวด 6 

การขาดจากสมาชิกสภาพ 
            ข้อ  15. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ ให้นำความในข้อบังคับ ข้อ 41, 42, และ 43 มาบังคับ
ใช้โดยอนุโลม 
   กรณีสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบตามข้อบังคับ ข้อ 51(1) ต้องขาดจาก            
สมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆตามที่กำหนดในข้อบังคับ จะไม่ถือให้สมาชิกสมทบรายนั้น ๆต้องขาดสมาชิกภาพ ยังคง
ให้เป็นสมาชิกสมทบ ต่อไปได ้ 
    สมาชิกสมทบเดิม ที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสมทบตามข้อบังคับฉบับเดิม ก่อนข้อบังคับแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่4) พ.ศ.2562 ถือใช้ ยังคงให้เป็นสมาชิกสมทบต่อไปได ้      
   ข้อ  16. การจ่ายคืนค่าหุ้นและเงินอ่ืน ๆ ให้สมาชิกสมทบ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ ให้
สหกรณ์ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 46 โดยอนุโลม 
            ข้อ 17. การหักเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ ์ การจา่ยคืนเงินของสมาชิกสมทบตามข้อ 14     
สหกรณ์มีสิทธิหักเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ได้ก่อน 
   ข้อ  18. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด  ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก 
   ข้อ  19. สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
   ข้อ  20. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ ให้นำความในข้อบังคับ ข้อ 40 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
   ข้อ  21. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

 



 

 

                   บทเฉพาะกาล 

   ข้อ  22. กรณีสมาชิกสมทบรายใดทีส่หกรณ์โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้รับเป็นสมาชิกก่อนระเบียบนี้ใช้
บังคับให้มีผลเป็นสมาชิกสมทบโดยชอบด้วยระเบียบและมีสิทธิในฐานะสมาชิกตามระเบียบนี้และระเบียบอ่ืนทุกประการ 
   ข้อ  23. ให้คณะกรรมการดำเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ 

           ประกาศ  ณ        วันที่  10    กรกฎาคม   พ.ศ.2563 

      พล.ท.   

                        (วรพจน์   เร้าเสถียร) 
                                            ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
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