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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
ว่าด้วยสมาชิกสหกรณ์ 

พ.ศ. 2554 
   

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยสมาชิกสหกรณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 57 (8) และข้อ 79 (9) ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 36 ครั้งที่ 7/2554  
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 จึงก าหนดระเบียบว่าด้วยสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2554  ไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วย
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2554” 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา จ ากัด ซึ่งมีอยู่ก่อนวันบังคับใช้ระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จ ากัด 
  “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

  ข้อ 5 ประเภทของสมาชิก แบ่งเป็นดังนี้ 
  (1) สมาชิกสามัญ คือ ผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อ 6 (1) 
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  (2) สมาชิกสมทบ คือ ผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อ 6 (2) 
  ข้อ 61 คุณสมบัติของสมาชิก” แบ่งเป็นดังนี้ 
  (1) สมาชิกสามัญ 

(ก) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(ข) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 

(ค) เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ หรือลูกจ้างประจ า หรือข้าราชการบ านาญของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา หรือเป็นลูกจ้างประจ าของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เกษียณอายุภายหลังวันที่ 30 
กันยายน 2548 หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

(ง) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

(จ) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

  (2) สมาชิกสมทบ 

(ก) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(ข) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 

(ค) เป็นพนักงานราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรือ 

(ง) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลในวงงานรัฐสภาตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับ ข้อ 43/2 (ง) 
(จ) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

(ฉ) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
  ข้อ 7 ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 30 ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม
แบบที่ก าหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครหรือสมาชิกสหกรณ์จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคนรับรอง 
เว้นแต่ผู้สมัครเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการหรือช านาญงานขึ้นไป ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
  ให้ผู้จัดการรวบรวมใบสมัครเป็นสมาชิก แล้วเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคราว
ถัดไป 

  ข้อ 8 ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร 
  เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 6 ทั้งเห็นเป็นการสมควรเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนใน
ทะเบียนสมาชิกกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอ
เรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ ในกรณีนี้ให้ถือว่าความเป็นสมาชิกเริ่มต้น  
นับแต่วันที่ผู้จัดการได้รับใบสมัคร 
  ในการพิจารณาตามวรรคสอง คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ สอบสวนพิจารณาแทนได้ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการในการ
ประชุมคราวถัดไป 
  ถ้าคณะกรรมการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอให้
คณะกรรมการน าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก  
ในกรณีดังว่านี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
                                                           
๑ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัดว่าด้วยสมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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  ข้อ 9 สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพโดยการลาออก มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้เมื่อพ้น  
สามเดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมติให้ลาออก 
  ข้อ 10 ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 20 บาท 
(ยี่สิบบาทถ้วน) ส่วนผู้เคยเป็นสมาชิกมาแล้วต้องช าระค่าธรรมเนียมคนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

  ข้อ 11 ผู้ เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก กับช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนแล้วจึงจะถือได้ว่า
ได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
  (1) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญ มีดังนี้ 

(ก) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(ข) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(ค) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์
(ง) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(จ) สิทธิอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
(ฉ) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(ช) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(ซ) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง 
(ฌ) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(ญ) ร่วมมือกับคณะกรรมการ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและม่ันคง 

  (2) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่
สิทธิในเรื่องดังนี้ 

(ก) นับชื่อเป็นองค์ประชุมใหญ ่
(ข) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่ไม่ว่าเรื่องใด ๆ 
(ค) เป็นกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการต่าง ๆ ของ

สหกรณ ์
(ง) การเข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 

  ข้อ 12 สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล สัญชาติ และที่อยู่อาศัย ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

  ข้อ 13 สมาชิกอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงิน  
ค่าหุ้นเงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตายนั้น โดยมอบให้
สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องท าตามลักษณะพินัยกรรม 
  ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้ว  
ก็ต้องท าเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
  เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่งทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิก
ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมา
แสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดใน
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ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 41 วรรคหนึ่ง หรือข้อ 43/12 วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี และข้อ 42 หรือข้อ 43/13 
แล้วแต่กรณี 
  ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบส าเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการได้
พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดท าให้สหกรณ์
ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดีเมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารอง
ของสหกรณ ์

  ข้อ 14 สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ ดังนี้ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  (4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
  (5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจ า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 31 (3) หรือข้อ 
43/2 (3) แล้วแต่กรณีโดยมีความผิด 
  (6) ถูกให้ออกจากราชการ 

  ข้อ 15 สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน อาจลาออกจาก
สหกรณ์ได้โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการและเมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณา
เห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคหนึ่ง
ได ้แล้วให้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

  ข้อ 16 สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
  (1) ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้  
โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
  (2) น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
  (3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ ที่ เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด 
  (4) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
  (5) ไม่ให้ข้อความเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะ
ก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์
อยู่แล้ว 
  (6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ หรือ
กระท าการใด อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ 
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  
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  เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาแล้วปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุดังกล่าวข้างต้น และได้
ลงมติให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมี
อยู่ ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

  ข้อ 17 สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก 
  ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอุทธรณ์ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์หากวันสุดท้ายของการเรียกประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอุทธรณ์จนถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
มีไม่ถึงหกสิบวันให้เลื่อนการพิจารณาอุทธรณ์ไปในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีครั้งนั้น ค าวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญใ่ห้เป็นที่สุด 

  ข้อ 18 ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการถอนชื่อ
สมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
  ในกรณีสมาชิกถูกให้ออกจากสหกรณ์ตาม ข้อ 16 วรรคสอง และผู้นั้นอยู่ระหว่าง 
การอุทธรณ์ให้ด าเนินการถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกเป็นการชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ 

  ข้อ 19 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 37 (1) 
(2) (3) หรือข้อ 43/8 (1) (2) (3) แล้วแต่กรณี นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกผู้นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มี
สิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนค่าหุ้นนั้นทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น 
หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออก
นั้นด้วย เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบสหกรณ์ 
  ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก  
สมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อบังคับสหกรณ์  
ข้อ 31 (3) หรือข้อ 43/2 (3) แล้วแต่กรณีโดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการอาจผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษ 
  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 37 (4) หรือ  
ข้อ 43/8 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 37 (5) (6) 
หรือข้อ 43/8 (5) (6) แล้วแต่กรณีนั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย  
ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
ตั้งแต่ประจ าปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบสหกรณ์ 
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  ข้อ 20 สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับสหกรณ์และมติของคณะกรรมการโดยเคร่งครัด 

  ข้อ 21 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 
 

(นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
 


