
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจ าตัวสมาชิก 

พ.ศ.๒๕๖๐ 
------------------------ 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจ าตัวสมาชิกให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิก
โยธิน จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๙๕  ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยบัตรประจ าตัวสมาชิก
สหกรณ์  พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่) ๒ พ.ศ.๒๕๔๕  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๐ จึงก าหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจ าตัวสมาชิก 
ไว้ดังต่อไปนี้ 
    ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด   ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการออกบัตรประจ าตัวสมาชิก พ.ศ.๒๕๖๐” 
    ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
    ข้อ  ๓  ให้ยกเลิก 
      ๓.๑ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด ว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการออกบัตรประจ าตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ๓.๒ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด ว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการออกบัตรประจ าตัวสมาชิกสหกรณ ์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 
   ๓.๓ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด ว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการออกบัตรประจ าตัวสมาชิกสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ๓.๔ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด ว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการออกบัตรประจ าตัวสมาชิกสหกรณ ์(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗ 
 บรรดาระเบียบ มติ ประกาศ ค าสั่งอ่ืนใด ที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  ๔  ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์”      หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 “คณะกรรมการ”   หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการ  สหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน  จ ากัด 
 “ประธานกรรมการ”   หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จ ากัด 
 “ประธานกรรมการบริหารทั่วไป” หมายถึง  ประธานกรรมการบริหารทั่วไป สหกรณ์ 
ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 “สมาชิก”      หมายถึง  สมาชิกและสมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จ ากัด   
 “บัตร”       หมายถึง  บัตรประจ าตัวสมาชิกสหกรณ์ตามแบบ 
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 “ผู้ออกบัตร”      หมายถึง  ผู้ออกบัตรประจ าตัวสมาชิก 
 “เจ้าหน้าที่บัตร”    หมายถึง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบด าเนินการออกบัตรประจ าตัวสมาชิก 
                                                                            /“ค าขอ”... 



  
 

-๒- 
  “ค าขอ”       หมายถึง  ค าขอมีบัตรครั้งแรก ค าขอมีบัตรใหม่ หรือ 
ค าขอเปลี่ยนบัตรประจ าตัวสมาชิก  ตามแบบ บ.ส.๑  ท้ายระเบียบนี้ 
 “ค่าธรรมเนียม”   หมายถึง  ค่าธรรมเนียมการออกบัตร  
 ข้อ  ๕  ให้สมาชิกยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่บัตรเพ่ือขอมีบัตรภายในสามสิบวัน ดังนี้ 
  ๕.๑ ขอมีบัตรครั้งแรก เมื่อคณะกรรมการอนุมัตริับเข้าเป็นสมาชิก 
  ๕.๒ ขอมีบัตรใหม่ เมื่อบัตรหมดอายุ บัตรสูญหาย บัตรถูกท าลาย บัตรช ารุดใน
สาระส าคัญ 

 ๕.๓ ขอเปลี่ยนบัตร เมื่อเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  หรือเปลี่ยน 
ค าน าหน้านาม 

ข้อ  ๖  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกบัตร 
 ข้อ  ๗  บัตรมีอายุหกปีนับแต่วันออกบัตร  เว้นแต่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืออายุงาน 
หรือลาออกจากราชการหรือออกจากงาน หรือสมาชิกสมทบที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้ใช้บัตรที่หมดอายุ
นั้นติดต่อท าธุรกรรมกับสหกรณ์ต่อไปได้ตราบเท่าที่ยังคงมีสมาชิกภาพ  
 สมาชิกท่ีมีบัตรครั้งแรกเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว ให้ใช้บัตรนั้นติดต่อธุรกรรมกับสหกรณ์
ได้ตลอดไป  
 ข้อ  ๘  ในบัตรจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
  ๘.๑ ชื่อสหกรณ์และเลขที่บัตร 
  ๘.๒ ค าน าหน้านาม ชื่อ ชื่อสกุล รูปถ่าย เลขทะเบียนสมาชิกและเลขประจ าตัว
ประชาชนของสมาชิก 
 ๘.๓ ลายมือชื่อสมาชิกและผู้ออกบัตร   
 ๘.๔ วันออกบัตรและวันหมดอายุ 
 รูปถ่ายของสมาชิกจะต้องถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค าขอ เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง 
ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่สวมผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจ าเป็น 
ตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาของสมาชิก แต่จะต้องเปิดให้เห็นใบหน้า  หน้าผาก  
คิ้ว  ตา  จมูก  ปาก และคาง 
 ข้อ  ๙  การขอมีบัตรครั้งแรก ให้สมาชิกยื่นค าขอพร้อมด้วยส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการพร้อมส าเนาทะเบียนบ้านต่อเจ้าหน้าที่บัตร  ณ  ส านักงานสหกรณ์   
 ข้อ  ๑๐  การขอมีบัตรใหม่และการขอเปลี่ยนบัตร สมาชิกไม่ต้องแนบหลักฐานตามข้อ ๙ 
โดยการขอเปลี่ยนบัตร ให้สมาชิกแนบหลักฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนบัตรนั้นแทน 
 ข้อ  ๑๑  เมื่อเจ้าหน้าที่บัตรได้รับค าขอและตรวจสอบเห็นว่าสมาชิกผู้ขอได้ด าเนินการตามความ  
ในข้อ ๙ และ ข้อ ๑๐ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้ด าเนินการออกบัตรให้แก่สมาชิก ส าหรับลายมือชื่อของ
สมาชิกและผู้ออกบัตรนั้น  สหกรณ์อาจใช้วิธีการพิมพ์ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงในบัตรแทนการลงลายมือชื่อ
โดยตรงหรือใช้วิธีอ่ืนที่เห็นว่าเหมาะสมก็ได้  
 สมาชิกท่ีขอมีบัตรใหม่เนื่องจากบัตรหมดอายุ บัตรถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ หรือขอ
เปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  หรือเปลี่ยนค าน าหน้านาม ให้เจ้าหน้าที่
บัตรเรียกบัตรเดิมคืนก่อนมอบบัตรใหมแ่ก่สมาชิก 
 ข้อ  ๑๒  เมื่อได้ออกบัตรให้แก่สมาชิกผู้ใดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่บัตรจัดเก็บข้อมูลการออกบัตร 
ไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการควบคุมและตรวจสอบ 
 ข้อ  ๑๓  การออกบัตรให้สมาชิกครั้งแรกและการออกบัตรใหม่ให้เนื่องจากบัตรหมดอายุ สหกรณ์ 

 
/จะยกเว้นการเรียกเก็บ... 



 
 

-๓- 
จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม   เว้นแต่การออกบัตรใหม่ให้เนื่องจากบัตรสูญหาย หรือถูกท าลาย 
บัตรช ารุดในสาระส าคัญ การเปลี่ยนบัตรเนื่องจากแก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือเปลี่ยนค า
น าหน้านาม สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการออกบัตรครั้งละสามสิบบาท 
 ข้อ  ๑๔  ให้สมาชิกแสดงบัตรในกรณีดังต่อไปนี้ 
  ๑๔.๑ การเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมกลุ่มของสหกรณ์                                                              
                           ๑๔.๒ การขอรับบริการจากสหกรณ์ 
  ๑๔.๓ การติดต่อกับสหกรณ์ 
  ๑๔.๔ ตรวจสอบข้อมูลตนเอง 
  ๑๔.๕ การอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 ข้อ  ๑๕  ให้ประธานกรรมการบริหารทั่วไป รักษาการตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอ านาจตีความ 
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ตลอดจนด าเนินการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบอ านาจ 
จากคณะกรรมการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ  ๑๖  นับจากวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้  สมาชิกผู้ถือบัตรเดิมยังคงใช้บัตรเดิมเพ่ือแสดงตน
ได้ต่อไปจนกว่าบัตรจะหมดอายุ เว้นแต่สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการหรืออายุงาน หรือลาออกจากราชการหรือ
ออกจากงาน  หรือสมาชิกท่ีมีบัตรครั้งแรกเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบในข้อ ๗ 

  ประกาศ     ณ     วันที่         มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
                       พลเรือตรี  
                       (อาคม  แตงอ่อน) 
                               ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                               สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
  
หมายเหตุ  หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ  โดยที่หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจ าตัว
ให้แก่สมาชิกตามระเบียบฉบับเดิมยังมีข้อก าหนดที่ไม่ชัดเจนเพียงพอ  ประกอบกับความจ าเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป จึงได้
ก าหนดระเบียบนี้ขึ้นมาบังคับใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

ค าขอมีบัตรประจ าตัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 

เลขที่ค าขอ           /               เขียนที่  

 วันที่             เดือน                          พ.ศ.  

เรียน  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 

 ข้าพเจ้า                                    อายุ               ปี สมาชิก             เลขทะเบียนที่        
วัน เดือน ปีเกิด                เลขประจ าตัวประชาชน                             อยู่บ้านเลขท่ี               หมู่ที ่  
ต าบล  อ าเภอ จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์                                โทรศัพท์                                             อาชีพ  
สถานที่ปฏิบัติงาน                                   โทรศัพท์   
ขอยื่นค าขอต่อประธานกรรมการด าเนินการ สอ.นย.ในกรณ ี
     มีบัตรครั้งแรก        
     มีบัตรใหม ่         บัตรหมดอายุ                       บัตรสูญหาย          บัตรถูกท าลาย 
                           บัตรช ารุดในสาระส าคัญ           
     เปลี่ยนบัตร        เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล         เปลีย่นชื่อตัวและชื่อสกุล       เปลี่ยนค าน าหน้านาม  
                           อ่ืน ๆ    
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  (ลงชื่อ)    
           (                                              ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บันทึกเจ้าหน้าที่บัตร 

 ข้าพเจ้า เจ้าหน้าที่บัตร ได้ตรวจสอบรายการในค าขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบค าขอ สมาชิกผู้ขอได้ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตร
ประจ าตัวสมาชิก พ.ศ.2560 ถูกต้อง ครบถ้วน จึงได้ออกบัตรให้แก่สมาชิกผู้ขอออกบัตร โดย 
  คิดค่าธรรมเนียม 30.-บาท 
           ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
  ส่งหักค่าธรรมเนียม 30.- บาท 

  ลงชื่อ   
           (                                              ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส าหรับสาขาย่อย/ผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ประจ าพ้ืนที่ ฯ 
           ส่งหักค่าธรรมเนียม 30.-บาท 

  ลงชื่อ   
          (                                              ) 
 

แบบ บ.ส.1 


