
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
ว่าด้วยสมาชิกสมทบ 

พ.ศ.๒๕๕๐ 
------------------------ 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๓  (๔)  
ข้อ ๓๖  ข้อ ๖๖ (๙), มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙, 
มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙, มติที่ประชุม             
คณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ เมื่อ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ     
ด าเนินการครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐ เมื่อ   ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ              
พ.ศ.๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.๒๕๕๐  
ลงวันที่  ๓  กันยายน ๒๕๕๐ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
             ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”์        หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
               “คณะกรรมการ”      หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน 
จ ากัด 
           “สมาชิก”           หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
                 “สมาชิกสมทบ”       หมายถึง   สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
                “ข้อบังคับ”            หมายถึง   ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด  รักษาการ 
ตามระเบียบนี้  

หมวด ๑ 
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

 ข้อ  ๖  คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
      ๖.๑ เป็นผู้ที่ศรัทธา  เห็นชอบ  ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์มีความประพฤติ และนิสัยดีงาม 
               ๖.๒ เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว  และมีความประสงค์จะร่วมกิจกรรม 
กับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกและสังคม หรือ 
                             ๖.๓ เป็นบิดาหรือมารดา   คู่สมรส  บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว  บิดาหรือมารดาของคู่สมรส
ของสมาชิก หรือ 
     ๖.๔ เป็นข้าราชการพรรคนาวิกโยธิน ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือ  
 ๖.๕ เป็นพนักงานราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของกองทัพเรือ 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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หมวด  ๒ 
วิธีการรับสมัคร 

  ข้อ ๗ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์อย่างน้อยสองคนรับรอง เว้นแต่ผู้สมัครที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวตามข้อ ๖.๓ 
ต้องให้สมาชิกผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวรับรองในขั้นต้นก่อน เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  ทั้งเห็น 
เป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้   และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
สมทบ  พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน    
                     เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้ว ย่อมได้รับสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ     
  ข้อ ๘ ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิก 
จ านวนเงินห้าสิบบาทถ้วน และค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์  จะเรียกรับคืนไม่ได้ ไม่ว่า
ด้วยกรณีใดๆ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบครั้งที่สองต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติให้ลาออกจากสมาชิกสมทบ  และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยื่นใบสมัคร 
เป็นจ านวนเงินห้าร้อยบาทถ้วน 
 

  หมวด  ๓ 
หุ้น 

  ข้อ ๙ สมาชิกสมทบต้องช าระค่าหุ้นครั้งแรกในวันสมัครเป็นจ านวนไม่น้อยกว่ายี่ สิบหุ้น 
(มูลค่าหุ้นละสิบบาทถ้วน) และอาจเพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราวอีกเท่าใดก็ได้   แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีหุ้นไม่เกิน
หา้พันหุ้น หรือตามแต่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  
                            การช าระค่าหุ้นกระท าได้โดยวิธีการน าส่งเงินสด หรือโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด  หรือหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกสมทบ 2 
 

หมวด ๔ 
การให้บริการสมาชิกสมทบ 

  ข้อ ๑๐ การให้บริการ  สหกรณ์อาจให้บริการ หรือ สวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามที่ 
จะเห็นสมควร แต่ต้องไม่ขัดกับข้อห้ามตาม มาตรา ๔๑ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ข้อบังคับสหกรณ ์พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

หมวด  ๕ 
สิทธิ  และหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 

  ข้อ ๑๑  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  และขึ้นทะเบียน
สมาชิกสมทบแล้ว  ผู้สมัครจึงจะได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ โดยมีสิทธิดังนี้ 
  ๑๑.๑   เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  
  ๑๑.๒   ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท สมาชิกมีความรับผิดเพียงจ านวน
เงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
  ๑๑.๓   มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด    
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  ๑๑.๔   มีสิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์  รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละเก้าสิบ   
ของมูลค่าหุ้น  และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในเวลานั้น แต่ไม่เกินวงเงินให้กู้แต่ละประเภทของสหกรณ์
ในขณะนั้น โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ๑๑.๕   ได้รับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ 
 ๑๑.๖   ไดร้ับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนตามมติที่ประชุมใหญ่   
           ๑๑.๗   ในกรณีสมาชิกสมทบได้รับสิทธิเป็นสมาชิก   ให้นับอายุการเป็นสมาชิก  
ต่อเนื่องจากการเป็นสมาชิกสมทบได้ 
 ข้อ  ๑๒   หน้าที่ของสมาชิกสมทบ 
    ๑๒.๑ ปฏิบัติตามกฎหมาย   ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ ์
    ๑๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์  เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กร 
ที่เข้มแข็ง 
  ๑๒.๓ ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง
และม่ันคง 
  ๑๒.๔ สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ ์
 

หมวด  ๖ 
การให้บริการเงินกู้ และการค  าประกัน 

 ข้อ  ๑๓  การกู้เงินของสมาชิกสมทบกู้ได้  ๒  ประเภท 
                              ๑๓.๑  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้น และหรือ 
เงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในเวลานั้น   แต่ไม่เกินวงเงินให้กู้ฉุกเฉินของสหกรณ์ในขณะนั้น 
             ๑๓.๒  เงินกู้สามัญ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้น และหรือเงินฝาก 
ที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในเวลานั้น   แต่ไม่เกินวงเงินให้กู้สามัญของสหกรณ์ในขณะนั้น 
                                       ในการกู้เงินตาม ๑๓.๑ และ ๑๓.๒  เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบ
ของเงินค่าหุ้น  และหรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์  ตาม ข้อ  ๑๑.๔ 
 ข้อ  ๑๔  การช าระหนี้เงินกู้  สมาชิกสมทบต้องส่งงวดช าระหนี้เงินกู้โดยการน าส่งเอง หรือ
โอนเข้าบัญชีของสหกรณ์  และหรือยินยอมให้หักจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ตามวันเวลาที่สหกรณ์
ก าหนด 
 ข้อ ๑๕  เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้  ดอกเบี้ยเงินกู้  และการเรียกคืนเงินกู้  ให้ถือปฏิบัติ  
ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้ของสหกรณ์โดยอนุโลม 
  ข้อ ๑๖  การค้ าประกันเงินกู้ของสมาชิกสมทบให้ใช้ค่าหุ้น และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบ 
มีอยู่ในสหกรณ์ขณะที่ขอกู ้ 
 

หมวด  ๗ 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

  ข้อ  ๑๗  ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ของสมาชิกสมทบทุกราย 
มีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกัน
ส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 



  ข้อ  ๑๘  ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง 
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้และคณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืน
โดยมิชักช้า 
   ๑๘.๑  เมื่อสมาชิกสมทบผู้กู้ขาดจากสมาชิกภาพไม่ว่าเพราะเหตุใด 
                      ๑๘.๒ เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย
ที่ให้กู้เงินนั้น 
                             ๑๘.๓ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และ
ผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  ๑๘.๔  เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา 
ถึงสองงวดหรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
 

หมวด  ๘ 
การให้บริการทางวิชาการ 

 ข้อ  ๑๙  สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการฝึกอบรม  การสัมมนา  
การฝึกอบรมวิชาชีพหรือกิจกรรมอ่ืน ทั้งนี ้ต้องเป็นบริการทางวิชาการท่ีสหกรณ์จัดให้มีขึ้นหรือที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นชอบ 
 ข้อ  ๒๐  การรับบริการทางวิชาการของสมาชิกสมทบตามข้อ  ๑๙  ให้สหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว  ทั้งนี้สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิรับเงินค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
 

หมวด  ๙ 
การขาดสมาชิกภาพ 

 ข้อ  ๒๑  สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ  เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๒๑.๑  ตาย 
 ๒๑.๒  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  ๒๑.๓  ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
 ๒๑.๔  ลาออกจากสหกรณ ์และได้รับอนุญาตแล้ว 
 ๒๑.๕  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
  ๒๑.๖  ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

 ข้อ ๒๒ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือ 
ต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วย      
ข้อบังคับและระเบียบแล้วจึงอนุญาต  แล้วจึงให้ลาออกจากสหกรณ์ได้ 
 ข้อ ๒๓   สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆดังต่อไปนี้ 
  ๒๓.๑  ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  ๒๓.๒  ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
 ๒๓.๓  จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าสั่งของสหกรณ์ หรือ 
มีพฤติกรรมใดๆ อันเป็นเหตุที่เชื่อได้ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 
  ๒๓.๔  ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน ส าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะ 
เวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ๒๓.๕  ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด 
หรือ ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 



 ๒๓.๖ ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื ่อสมัครเข้าเป็น
สมาชิก หรือเมื่อจะก่อภาระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้  หรือเมื่อมีภาระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์
อยู่แล้ว 
 ข้อ  ๒๔  ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์  ไม่ว่าเพราะเหตุใดให้คณะกรรมการด าเนินการ 
ถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 ข้อ  ๒๕ การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ ๒๑.๑, ๒๑.๒ และ ๒๑.๔ นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น เงนิรับฝาก เงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้น  เงินรับฝากเงินปันผล และ
เงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย ของสมาชิกสมทบ ซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน 
                     ถ้าในปีใดจ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ         
จะเกินร้อยละสามสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ ตามที่มีอยู่ ณ วันต้นปีนั้น  คณะกรรมการด าเนินการ 
มีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 
                     ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม ข้อ ๒๑.๓ สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินรับฝาก  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย  บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ 
ให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
                    ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ ๒๑.๕ และ ๒๑.๖  นั้น 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้น 
มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจ าปีที่ออกจาก
สหกรณ ์ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น  สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ  ๒๖  ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบ  ตามข้อ ๒๕  นั้น สหกรณ์มีอ านาจ 
หักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 

หมวด  ๑๐ 
เบ็ดเตล็ด 

 ข้อ  ๒๗  สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ  ชื่อสกุล  สัญชาติ   หรือที่อยู่  
ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ข้อ  ๒๘  สมาชิกสมทบจะท าเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือให้เป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่กรรม  มอบให้สหกรณ์ถือไว้  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้
ต้องท าตามลักษณะพินัยกรรม 
                      ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ที่ได้ท าไว้แล้ว ก็ต้องท าเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

            เมื่อสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม    ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความ 
ในวรรคก่อนทราบ  และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน เงินรับฝาก และเงินผลประโยชน์   
หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผู้ถึงแก่กรรมมีอยู่ในสหกรณ์ ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้
ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการด าเนินการ ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น  ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรกยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์  
ต่อสหกรณ์นับแต่วันที่สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม  หรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบหลักฐานประกอบการ
พิจารณาด้วยดังนี้ 

 
 
 



 
                              ๒๘.๑  ส าเนาใบมรณบัตร 
                              ๒๘.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                              ๒๘.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
                              ๒๘.๔  ส าเนาทะเบียนสมรส        

                      เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงิน 
ผลประโยชน์ดังกล่าวภายในเวลาอันควร  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ 
หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดท าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตั วอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นก าหนดอายุ
ความฟ้องคด ี ให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

 ข้อ ๒๙  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด  และให้ถือเป็นที่สุด 

                             ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗   กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๐ 

                                           (ลงชื่อ)  พลเรือตรี  พงศ์ศักดิ์   ภูรีโรจน์                                     
                                          (พงศ์ศักดิ์    ภูรีโรจน)์ 
                                                       ประธานกรรมการด าเนินการ 

           สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ  เพ่ือแก้ไขข้อก าหนดคุณสมบัติสมาชิกสมทบ 
ให้สอดคล้องกับข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒  
พ.ศ.๒๕๕๔) 
 
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ เพ่ือแก้ไขข้อก าหนดคุณสมบัติสมาชิกสมทบให้
สอดคล้องกับข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๖ 


