
 

 
 

      

       

 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

วา่ดว้ย   การคดัสรรจาํนวนกรรมการดาํเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ 

กรมอู่ทหารเรือ  กรมช่างโยธาทหารเรือ  และกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
                         

 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์ กรมอู่ทหารเรือ  จาํกดั   ขอ้ ๕๙(๘)       และ  

ขอ้ ๘๕ (๑๑)    ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี ๕๗    คร้ังท่ี ๓    เม่ือวนัท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ไดมี้มติกาํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จาํกดั    วา่ดว้ย   การคดัสรรจาํนวนกรรมการดาํเนินการ 

จากหน่วยงานต่าง ๆ  ของกรมอู่ทหารเรือ  กรมช่างโยธาทหารเรือ  และกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑   ระเบียบน้ีเรียกวา่      “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จาํกดั   วา่ดว้ย   การคดัสรร 

จาํนวนกรรมการดาํเนินการจากหน่วยงานต่างๆ ของกรมอู่ทหารเรือ  กรมช่างโยธาทหารเรือ  และกรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ทหารเรือ  พ.ศ.๒๕๕๖ ”  

 ขอ้ ๒   ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่  วนัท่ี     ๑   กรกฎาคม    พ.ศ.๒๕๕๖    เป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓   ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ  จาํกดั     วา่ดว้ย        จาํนวนกรรมการ 

ดาํเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ  ของกรมอู่ทหารเรือ    กรมช่างโยธาทหารเรือ   และกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 

พ.ศ.๒๕๕๓   และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี   และใหใ้ช ้

ระเบียบน้ีแทน 

  ขอ้ ๔   ในระเบียบน้ี  

       “  คณะกรรมการดาํเนินการ  ”     หมายความวา่         คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ 

ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

           “  ประธานกรรมการ  ”         หมายความวา่          ประธานกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย ์ 

กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

       “  กรรมการ  ”    หมายความวา่         กรรมการของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

   “  สมาชิก ”             หมายความวา่         สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 
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 ขอ้ ๕   กาํหนดใหมี้เขตคดัสรรของสมาชิก  แบ่งออกเป็น  ๑๐  เขต  ดงัน้ี 

๕.๑   เขต ๑ ไดแ้ก่  สมาชิกซ่ึงสังกดัหน่วยข้ึนตรงกองบงัคบัการ กรมอู่ทหารเรือ (นขต.บก.อร.)  

และสมาชิกของหน่วยดงักล่าวซ่ึงเกษียณอาย ุ

๕.๒   เขต ๒ ไดแ้ก่  สมาชิกซ่ึงสังกดั กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ (กผช.อร.)  และสมาชิก 

ของหน่วยซ่ึงเกษียณอายุ 

๕.๓   เขต ๓ ไดแ้ก่  สมาชิกซ่ึงสังกดั กรมพฒันาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ (กพช.อร.)         และ 

สมาชิกของหน่วยซ่ึงเกษียณอาย ุ

๕.๔   เขต ๔  ไดแ้ก่  สมาชิกซ่ึงสังกดั ศูนยพ์สัดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ (ศพด.อร.)     และสมาชิก 

ของหน่วยซ่ึงเกษียณอายุ 

๕.๕   เขต ๕ ไดแ้ก่   สมาชิกซ่ึงสังกดั อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ (อธบ.อร.) และสมาชิก 

ของหน่วยซ่ึงเกษียณอายุ 

๕.๖   เขต ๖  ไดแ้ก่   สมาชิกซ่ึงสังกดั หน่วยนอก  กรมอู่ทหารเรือ   และสมาชิกของหน่วยนั้นๆ 

 ซ่ึงเกษียณอาย ุ

๕.๗ เขต ๗ ไดแ้ก่  สมาชิกซ่ึงสังกดั อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ กรมอู่ทหารเรือ (อจปร.อร.)  

และสมาชิกของหน่วยซ่ึงเกษียณอาย ุ

๕.๘  เขต ๘  ไดแ้ก่   สมาชิกซ่ึงสังกดั  อู่ราชนาวมีหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อรม.อร.) 

และสมาชิกของหน่วยซ่ึงเกษียณอาย ุ

๕.๙  เขต ๙   ไดแ้ก่   สมาชิกซ่ึงสังกดักรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.)   และสมาชิกของหน่วย 

ซ่ึงเกษียณอาย ุ  

                               ๕.๑๐  เขต ๑๐ ไดแ้ก่   สมาชิกซ่ึงสังกดักรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.)    และสมาชิก 

ของหน่วยซ่ึงเกษียณอายุ 

ขอ้ ๖   จาํนวนของผูท่ี้ผา่นการคดัสรรของแต่ละเขต ใหมี้ได ้ เขตละ ๑ คน 

ขอ้ ๗   ประธานกรรมการพิจารณาคดัสรรผูท้รงคุณวุฒิดา้นการสหกรณ์ซ่ึงมีความซ่ือสัตย ์ จาํนวน  

๓ คน  จากสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์  

ขอ้ ๘   ผูท่ี้ผา่นการคดัสรร  ตามขอ้ ๕   และ ๗       ใหน้าํไปเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่เป็นกรรมการ 

ดาํเนินการต่อไป   

ขอ้ ๙  สมาชิกผูซ่ึ้งมีความประสงคจ์ะยา้ยเขตเพื่อการเลือกตั้ง      จะตอ้งทาํเร่ืองเสนอคณะกรรมการ 

เพื่ออนุมติัภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น   แต่จะยา้ยเพื่อการลงสมคัรรับเลือกตั้งมิได ้  และเม่ือไดรั้บอนุมติัให้ 
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ยา้ยเขตแลว้  จะตอ้งอยูใ่นเขตนั้นไม่นอ้ยกวา่ ๔ ปี  จึงจะขอยา้ยเขตใหม่ได ้

   อน่ึง  สมาชิกจะขอยา้ยเขตไดไ้ม่เกิน ๒  คร้ัง 

ขอ้ ๑๐  ในกรณีท่ีมีปัญหา  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูช้ี้ขาด   โดยถือเอาเสียงขา้งมาก 

ขอ้ ๑๑  บทเฉพาะกาล       ในปี พ.ศ.๒๕๕๗   ท่ีจะมีการใชร้ะเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ 

จาํกดั   วา่ดว้ย  การคดัสรรจาํนวนกรรมการดาํเนินการจากหน่วยงานต่างๆ ของกรมอู่ทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ   

และกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ  พ.ศ.๒๕๕๖  น้ีเป็นคร้ังแรก      หากเขตใดมีจาํนวนกรรมการท่ีอยูใ่นวาระเกินกวา่ 

๑  คน      ใหก้รรมการส่วนท่ีเกินนั้นไปอยูใ่นโควตา้ของประธานกรรมการตามขอ้ ๗ 

ขอ้ ๑๒  ใหป้ระธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี  

 

          ประกาศ   ณ   วนัท่ี      ๑       กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  

 

                               พลเรือเอก  

               (มานิตย ์   สูนนาดาํ)                                    

                          ประธานกรรมการ 

            สหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จาํกดั        
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