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เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที่ อ. 002943 

 
 

 อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียน
ขอ้บงัคบั สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานการประปานครหลวงจ ากดั แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2547 ไวแ้ลว้
ตั้งแต่ วนัที ่5 ตุลาคม 2547 
 

 

   
 (นางโสภา กลนิกล า) 
 ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 
 รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบตัิการแทน 
 นายทะเบียนสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 6 

 
ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากดั 

แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2547 
……………….…………………. 

 

 ตามมติที่ประชุมใหญ่ เม่ือวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2547 ให้แกไ้ขขอ้บงัคบัของสหกรณ์ และ
นายทะเบียนสหกรณ์ไดจ้ดทะเบียนแลว้ ซ่ึงมีความดงัน้ี 
 ข้อ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานการประปานครหลวง 
จ ากดั แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2547” 
 ข้อ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
 ข้อ 3. ใหย้กเลิกขอ้ความตามที่ก  าหนดใน ขอ้ 3. แห่งขอ้บงัคบั สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงาน
การประปานครหลวง จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที่ อ. 002943 เสียทั้งหมด โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
 “ข้อ 3. สมาชิกของสหกรณ์มี 2 ประเภท คอื 
 (1) สมาชิก 
 (2) สมาชิกสมทบ” 
 ข้อ 4. ใหย้กเลิกขอ้ความตามที่ก  าหนดใน ขอ้ 5. แห่งขอ้บงัคบั สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงาน
การประปานครหลวง จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที่ อ. 002943 เสียทั้งหมด โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ี 
  “ขอ้ 5. การเข้าเป็นสมาชิก ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึง
คณะกรรมการด าเนินการตามแบบที่ก  าหนดไว ้โดยมีสมาชิกสามญัรับรองไม่นอ้ยกวา่สองคน 
 เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดต้รวจสอบพิจารณาแลว้ เห็นว่า ผูส้มคัรมีคุณสมบติั 
ถูกตอ้งตามที่ก  าหนดไว ้ก็ให้รับเขา้เป็นสมาชิกได ้และเสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่
คราวถดัไปทราบ ” 
 ข้อ 5. ใหย้กเลิกขอ้ความตามที่ก  าหนดใน ขอ้ 6. แห่งขอ้บงัคบั สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงาน
ประปานครหลวง จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที่ อ. 002943 เสียทั้งหมด โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน  
 
 



 “ข้อ 6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
สมาชิกตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์คนละหา้สิบบาทอดีตสมาชิกหากประสงคจ์ะสมคัรเขา้
เป็นสมาชิกใหม่คนละสองร้อยบาทไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ดงักล่าว ให้ถือเป็น
รายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้” 
 ข้อ 6. ใหย้กเลิกขอ้ความตามที่ก  าหนดใน ขอ้ 7. แห่งขอ้บงัคบั สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงาน
การประปานครหลวง จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที่ อ. 002943 เสียทั้งหมด โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 7. การปฏิบัติตามข้อบังคบัและการได้สิทธิในฐานะสมาชิก ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้ง
ลงลายมือช่ือของตนในใบสมคัรสมาชิกดว้ยตนเอง ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และช าระค่าหุน้ตามขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ ใหเ้สร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้ จึงจะถือว่า
ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 
  สมาชิกตอ้งปฏิบตัิตามขอ้บังคบั ระเบียบ มติของที่ประชุมใหญ่ และของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 สิทธิของสมาชิกมดีังนี ้

(1) เขา้ร่วมประชุมใหญ่ เพือ่เสนอความคิดเห็น หรือ ออกเสียงลงคะแนน 
(2) เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วสิามญั 
(3) เสนอ หรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
(4) ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวชิาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอ่ืน ๆ ที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 

 หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี ้ 
(1) ปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติของสหกรณ์ 
(2) เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังที่สหกรณ์นดัหมาย 
(3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือ่ใหส้หกรณ์เป็นองคก์รที่เขม้แขง็ 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและ

มัน่คง ” 
 ข้อ 7. ให้ยกเลิกข้อความตามที่ก  าหนดใน ข้อ 17. แห่งข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด เลขทะเบียนขอ้บงัคบั ที่ อ. 002943 เสียทั้งหมด โดยให้ใชข้อ้ความ
ต่อไปน้ีแทน 
 “ข้อ 17. การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะท าเป็นหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลาย
คนเพื่อให้เป็นผูรั้บโอนประโยชน์ ซ่ึงตนมีอยู่ในสหกรณ์ ในเม่ือตนตายนั้ นมอบให้สหกรณ์ถือไวก้็ได ้
หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ดงักล่าว ตอ้งท าตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยพนิยักรรม 
  



 ข้อ 17. ทวิ สมาชิกสมทบ 
 ก. ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
(4) เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและสมคัรใจที่จะเขา้เป็นสมาชิกเพือ่ร่วมกิจการ

ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงินเวน้

แต่การ เขา้เป็นสมาชิกเพือ่ประสงคจ์ะออมทรัพย ์
 ข. การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตามขอ้บงัคบั ตอ้งยืน่ใบ
สมคัรถึงคณะกรรมการด าเนินการตามแบบที่ก  าหนดไว ้โดยมีสมาชิกสามญัรับรองไม่นอ้ยกวา่สองคน 
 เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้ตรวจสอบพิจารณา แล้วว่าผูส้มัครมีคุณสมบัติ 
ถูกตอ้งตามที่ก  าหนดไว ้ก็ให้รับเขา้เป็นสมาชิกได ้และเสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่
คราวถดัไปทราบ 
 ค. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสมาชิกสมทบ  
 สมาชิกสมทบตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์คนละหน่ึงร้อยบาท อดีต
สมาชิกหากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่คนละสามร้อยบาทไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไรก็ตาม 
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ดงักล่าว ใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้
 ง. การปฏิบัติตามข้อบังคบัและการได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ  
 ผูเ้ข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครสมาชิกด้วยตนเอง  ช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และเปิดบญัชีเงินฝากไม่น้อยกว่าห้าร้อย ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้ จึงจะถือวา่ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 สมาชิกสมทบตอ้งปฏิบัติตามข้อบังคบั ระเบียบมติของที่ประชุมใหญ่และของ
คณะกรรมการด าเนินการ 
 จ. สิทธิของสมาชิกสมทบ 

(1) ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวชิาการจากสหกรณ์ 
(2) สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิซ้ือหุน้สหกรณ์ 
(3)  (3) สิทธิอ่ืนๆ เฉพาะสมาชิกสมทบตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้อ่ืน 
(4) ของสหกรณ์ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พฒันาสหกรณ์ให้

เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
 ฉ. หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  

(1) ปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติของกรรมการ หรือที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ 



(2) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือ่ใหส้หกรณ์เป็นองคก์รที่เขม้แขง็ 
(3) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 

 ข้อ 17. ตรี ใหน้ าเอาความในขอ้ 8. ขอ้ 9.(1), (2), (3), (4), (6), (7) ขอ้ 10. ขอ้ 11.(3), 
(4), (5), (6), (7) วรรคสอง วรรคสาม ขอ้ 12. ขอ้ 15. และขอ้ 17. มาใชบ้งัคบัแก่สมาชิกสมทบ โดยอนุโลม 
 ในกรณีที่สมาชิกเป็นนิติบุคคลให้ความเป็นสมาชิกภาพส้ินสุดลง เม่ือนิติบุคคลนั้นเลิก
กิจการ ” 
 ข้อ 8. ให้ยกเลิกข้อความตามที่ก  าหนดใน ข้อ 51. แห่งข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที่  อ. 002943 เสียทั้งหมด โดยให้ใช้ขอ้ความ
ต่อไปน้ีแทน 
 “ข้อ 51. คุณสมบัติต้องห้ามของผู้ที่เป็นกรรมการด าเนินการ 

(1) เคยไดรั้บโทษจ าคุก โดยค าพพิากษาถึงที่สุดใหจ้  าคุก ในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท์ี่
กระท าโดยทุจริต 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ที่ 

(3) เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุด  ให้พน้จาก 
ต าแหน่งกรรมการตามขอ้ 57 (4) 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ เพราะเหตุ
ทุจริตต่อหนา้ที่ 

(5) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติลงโทษให้งดเวน้การเป็นกรรมการ ฐานบกพร่องหรือ
ทุจริตต่อหนา้ที่  
ทั้งน้ีใหมี้ระยะเวลาตามที่ที่ประชุมใหญ่ก าหนด ”  

 
 
 ลงช่ือ……………………………….ประธานกรรมการ 
 (นายจุมพจน์ อภิวัฒนกลุ) 
 
 
 ลงช่ือ………………………………เลขานุการ 
 (นายสุชาติ สุคนธ์กานต์) 
 
เหตุผล สรุปเหตุผลที่ตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์เป็นดงัที่ก  าหนดขา้งตน้ 



เหตุผล 
– เพือ่ใหเ้ป็นไปตามที่ พระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ก าหนด และเพือ่ประโยชน์ของสมาชิก 
ในการที่จะได้รับความสะดวก  และเพิ่มทางเลือกในการออมทรัพยข์องบุคคลในครอบครัว
สมาชิก รวมทั้งประโยชน์ของสหกรณ์ ในการระดมทุน และเพื่อให้สหกรณ์ ไดพ้ฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนืต่อไป 

– การก าหนดคุณสมบติัดงักล่าวไม่ครอบคลุมความรับผดิทั้งหมด ที่ประชุมใหญ่อาจมีค  าสัง่
ลงโทษ อยา่งอ่ืน อนัมิใช่โทษตามที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้น้ี เช่นการใหต้ดัสิทธ์ิการสมคัรรับ
เลือกตั้งเป็น กรรมการ โดยบกพร่องหรือทุจริต เป็นตน้ 
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