ข้อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2554

เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ. 2/2519
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.258744
อาศั ย อ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบี ย นสหกรณ์ ได้ รั บ
จดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
ไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ข องสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ า ราชการฝ่ า ยรั ฐ สภา จ ากั ด เมื่ อ วั น ที่ 18
เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียน
สหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี้
ข้อ 1 ข้อบั งคับ นี้ เรี ย กว่า “ข้อบั งคับ สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ข้าราชการฝ่ ายรัฐ สภา จากั ด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้อ 5 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.258744 เสียทัง้ หมด และใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชาระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้า
เป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจา และ
เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบานาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่า อัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ ห รื อ จะขอซื้ อ หุ้ น เพิ่ ม ขึ้ น อี ก เมื่ อ ใด ก็ ย่ อ มท าได้ โ ดยแสดงความจ านงเป็ น หนั ง สื อ ต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการแต่จานวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง เจ้าหนี้ของสมาชิกมิอาจใช้สิทธิ
เรียกร้อง หรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินาเงิน
ตามที่สมาชิกผูกพันต้องชาระหนี้แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงิน
ค่าหุ้นนั้น”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้อ 19 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.258744 เสียทัง้ หมด และใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 19 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์
ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
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(1) หนั ง สื อ กู้ ยื ม ซึ่ ง สหกรณ์ เ ป็ น ผู้ กู้ ยื ม ตลอดจนการเบิ ก หรื อ รั บ เงิ น กู้
การจานองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อ
ของประธานกรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ หรื อ เลขานุ ก าร หรือ เหรัญ ญิ ก หรือ กรรมการผู้ ที่
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายกับผู้จัดการรวมเป็นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1)
ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนั งสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์ เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสาคัญ”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้อ 27 แห่ง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.258744 เสียทัง้ หมด และใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 27 การจั ดสรรก าไรสุ ทธิป ระจาปี เมื่อสิ้ นปี ท างบั ญ ชีและได้ปิ ดบั ญ ชีตาม
มาตรฐานการสอบบั ญชี ที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุ ทธิ ให้ จัดสรรเป็นทุนสารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ และเป็นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่กาหนด
ในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุทธิ
กาไรสุทธิประจาปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่
อาจจะจัดสรรได้ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
กาหนดในกฎกระทรวง โดยคิ ด ให้ ต ามส่ ว นแห่ งระยะเวลา อนึ่ ง ถ้ าสหกรณ์ ถ อนทุ น รัก ษาระดั บ อั ต รา
เงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสาหรับปีใดด้วยจานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสาหรับปีนั้น ก็ต้อง
ไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการคานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่ สมาชิกได้ชาระต่อสหกรณ์ภายใน
วันที่ห้าของเดือน มีระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชาระต่อสหกรณ์
หลังวันที่ห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็ น เงิน เฉลี่ ยคื น ให้ แ ก่ส มาชิก ตามส่ ว นธุรกิจ ที่ ส มาชิ กได้ ท าไว้กั บ
สหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับ
เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่ เกินร้อยละ
สิบของกาไรสุทธิ
(4) เป็ น ทุ น รั ก ษาระดั บ อั ต ราเงิ น ปั น ผล ไม่ เกิ น ร้ อ ยละสองแห่ ง ทุ น
เรือนหุ้ น ของสหกรณ์ ตามที่มีอยู่ ในวัน สิ้ นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่ งที่
ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไร
สุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็ น ทุ น สาธารณประโยชน์ ไม่ เกิ น ร้ อ ยละสิ บ ของก าไรสุ ท ธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ น ทุ น สวัส ดิ การ หรือ การสงเคราะห์ ตามสมควรแก่ ส มาชิ กและ
ครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
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(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อ เสริมสร้างความมั่นคง
ให้แก่สหกรณ์
(9) กาไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสารองทั้งสิ้น”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้อ 36 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.258744 เสียทัง้ หมด และใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 36 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทาหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลาย
คนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อตนถึง
แก่ความตายนั้นโดยมอบให้สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้ องทาตามลักษณะ
พินัยกรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ ทาไว้แล้วก็
ต้องทาเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ ให้ แก่ผู้รับ โอนประโยชน์ที่ ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้ แก่บุคคลที่ได้นา
หลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิ ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น
ทั้งนี้ตามที่กาหนดในข้อ 41 วรรคแรก และข้อ 42
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรกยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้
พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทาให้สหกรณ์
ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้น กาหนดอายุ ความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุน
สารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น”
ข้อ 7 ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นหมวด 5/1 ข้อ 43/1 ถึง ข้อ 43/14 ไว้ท้ายข้อ 43
แห่ งข้ อ บั งคั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ าราชการฝ่ ายรั ฐ สภา จ ากั ด เลขทะเบี ย นข้ อ บั งคั บ ที่ อ.258744

“หมวด 5/1
สมาชิกสมทบ
ข้อ 43/1 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควรโดยต้องสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจา
ข้อ 43/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
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(3) เป็นพนักงานราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
(4) เป็นผู้มีความประพฤติ และนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ข้อ 43/3 การเข้ า เป็ น สมาชิ ก สมทบ ผู้ ป ระสงค์ ส มั ค รเข้าเป็ น สมาชิ ก สมทบต้ องยื่ น
ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องให้สมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่ ก าหนดไว้ ในข้ อ 43/2 ทั้ งเห็ น เป็ น การสมควรรับ เข้ าเป็ น สมาชิ ก สมทบได้ ก็ ให้ แจ้ งผู้ ส มั ค รนั้ น
ลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุ้นตามจานวนที่
จะถือให้ครบถ้วนแล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการไม่ยอมรับผู้ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยเหตุใด ๆ เมื่อ
ผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุม
ใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่ง
มาประชุมสมาชิกสมทบต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการดาเนินการทุกประการ
ข้อ 43/4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรก
เข้ า ให้ แ ก่ ส หกรณ์ คนละ 20 บาท (ยี่ สิ บ บาทถ้ ว น) ส่ ว นผู้ เคยเป็ น สมาชิ ก สมทบมาแล้ ว ต้ อ งช าระ
ค่าธรรมเนียม คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียก
คืนไม่ได้
ในกรณีที่สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบเนื่องจากเปลี่ยนสถานภาพเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าโดยสหกรณ์ จะนับอายุเริ่มใหม่ตั้งแต่วันที่มีการชาระค่าหุ้นแรกเข้าแล้ว
ข้อ 43/5 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อของ
ตนในทะเบียนสมาชิกสมทบ กับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้
ปฏิบั ติดังนี้แล้วจึ งจะถือว่าได้สิ ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ ซึ่งมีสิ ทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ
เว้นแต่สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมใหญ่
(2) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่ไม่ว่าเรื่องใด ๆ
(3) เป็นคณะกรรมการดาเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการ
ต่าง ๆ ของสหกรณ์
(4) การเข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ 43/6 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 43/7 การตั้ งผู้รับ โอนประโยชน์ สมาชิกสมทบอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ซึ่งตนมี อยู่ในสหกรณ์ เมื่อ
ตนถึงแก่ความตายนั้น โดยมอบให้สหกรณ์ เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทาตาม
ลักษณะพินัยกรรม
เมื่อสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทา
ไว้แล้วก็ต้องทาเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
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เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ
และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบผู้ตาย มีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้
นาหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น
ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 43/12 วรรคแรก และข้อ 43/13
ให้ ผู้ รับ โอนประโยชน์ ตามความในวรรคแรก ยื่ นคาขอรับ เงิน ผลประโยชน์ ต่อสหกรณ์
ภายในกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณบัตรที่
ทางราชการออกให้ แสดงว่าสมาชิ กสมทบนั้ น ๆ ได้ถึงแก่ค วามตายไปประกอบการพิ จารณาด้ ว ย เมื่ อ
คณะกรรมการดาเนิ น การได้ พิ จ ารณาและอนุมั ติ แล้ ว สหกรณ์ จะจ่ายเงิน ผลประโยชน์ ดังกล่ าวภายใน
สี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทาให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์
โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
ข้อ 4๓/8 การขาดจากสมาชิ ก ภาพ สมาชิ ก สมทบย่ อมขาดจากสมาชิ ก ภาพเพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 43/2 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 43/9 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้
อาจลาออกจากสหกรณ์ ได้ โดยแสดงความจ านงเป็ น หนั งสื อ ต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การ และเมื่ อ
คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็ นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 43/10 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ขาดช าระค่ าหุ้ น รายเดือ นถึงสามงวดติ ด ต่อ กัน หรือ ขาดช าระรวมถึ ง
หกงวด ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(2) นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้ คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงิ นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง
สองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(5) ไม่ให้ ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สิ นของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบหรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือ เมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อ
สหกรณ์อยู่แล้ว
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(6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทาให้เสื่อม
เสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ
ดังกล่าวข้างต้น นี้ และได้ลงมติให้ส มาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
กรรมการดาเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้วก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกสมทบที่ ถูก ให้ อออกจากสหกรณ์ มี สิ ทธิยื่นอุท ธรณ์ ต่อ ที่ป ระชุมใหญ่ โดยให้ ยื่น
อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการดาเนิน การภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ ออก คาวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด
ข้อ 43/11 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ ในกรณีที่สมาชิก
ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียน
สมาชิกสมทบ
ข้อ 43/12 การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 43/8 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุ้น
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่ อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบ
ซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับ จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่เงินปันผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยรับเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อ ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่
จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จ านวนค่ าหุ้ น ที่ถอนคื นเนื่อ งจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิ กภาพจะเกิ น
ร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการ
จ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้น ไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิก
สมทบที่ ข าดจากสมาชิ ก ภาพเนื่ อ งจากตน ได้ โอนหรื อ ย้ า ยออกจากราชการ หรือ งานประจ าตามข้ อ
43/2 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 43/8 (4) สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ตามกฎหมายล้มละลายในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 43/8 (5) (6)
นั้นสหกรณ์จะจ่าย ค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจาปีออกจากสหกรณ์
หรื อหากสมาชิ กสมทบขอให้ จ่ ายค่ าหุ้ น ภายหลั งวันสิ้ นปี โดยขอรับ เงินปั น ผลและเงินเฉลี่ ยคื น ในปี นั้ น
ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีก็ได้ ส่วนเงินรับ ฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์
จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 43/13 การหักเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ สหกรณ์มีสิทธิหักเงินซึ่ง
สมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ได้ก่อนจ่ายคืนเงินสมาชิกสมทบตามข้อ 43/12
ข้ อ 43/14 ความรั บ ผิ ด ของสมาชิ ก สมทบ สมาชิ ก สมทบมี ค วามรับ ผิ ด เพื่ อ หนี้ สิ น
ของสหกรณ์จากัดเพียงไม่เกินจานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ”
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ข้อ 8 ให้ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้อ 50 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.258744 เสียทัง้ หมด และใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ 50 คณะกรรมการด าเนิ น การ ให้ ส หกรณ์ มี ค ณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก
กรรมการดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ในสังกัดสานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกในสังกัดสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาฝ่ายละไม่เกินเจ็ดคน
ให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้ รั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ เป็ น โทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ตาแหน่งกรรมการตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะ
เหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่วันที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้
เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
(ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการ
(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
(ลงชื่อ)...................................................เลขานุการ
(นางสาวบงกช บุญประสิทธิ์)
เหตุผล 1. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
2. เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานราชการสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้
3. เพื่อกาหนดสัดส่วนของกรรมการดาเนินการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

คารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ
“ขอรับรองว่าข้อบังคับทั้ง 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน”
(ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการ
(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
(ลงชื่อ).........................................................เลขานุการ
(นางสาวบงกช บุญประสิทธิ์)

