หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์
และได้ชาระหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
และได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
ก. เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบานาญหรือลูกจ้างประจาหรือพนักงานราชการหรือลูกจ้าง
หรือตาแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี หรือ
ข. เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบานาญ หรือลูกจ้างประจา หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้าง
หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดราชบุรี หรือ
ค. เป็นผู้บริหาร หรือครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
ราชบุรี หรือ
ง. เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด หรือ
จ. เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งประสงค์จะขอ
เข้าเป็นสมาชิก ตาม ข้อ 37. ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครเป็นผู้รับรอง
แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 32.
ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก กับชาระค่าธรรมเนียม
แรกเข้า และชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการ นาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่ สหกรณ์คนละ 50.- บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

ข้อ 35. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชาระค่าธรรมเนียม
แรกเข้า และค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ และคณะกรรมการดาเนินการได้มีมติ
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้
ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ให้สหกรณ์จัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้
กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37. การรั บ โอนสมาชิ ก สหกรณ์ อื่ น สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ อื่ น ซึ่ ง ย้ า ย หรื อ โอนมารั บ ราชการในสั ง กั ด
ตามข้อ 32. (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดในข้อ 33. ครบถ้วน
แล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35. ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุ้น และการปฏิบัติเ กี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
ข้อ 38. การเปลี่ย นแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่ อ สั ญชาติ และที่อยู่ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การตั้งผูร้ บั โอนประโยชน์
ข้อ 39. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทาเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์
ซึ่งตนมีอยู่สหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ ต้องทาตามแบบพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้ว ก็ต้องทาเป็นหนังสือตามแบบดังกล่าว
ในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้

เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 45.
วรรคแรก และข้อ 46. ให้ส หกรณ์จ่ ายเงิน ค่าหุ้ น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ ยคืน และเงินผลประโยชน์ หรื อเงินอื่นใด
บรรดาที่สมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ ถ้าสมาชิกมิได้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สิทธิ และประโยชน์
ดังกล่ า ว ให้ ส หกรณ์จ่ ายแก่ ผู้ จั ด การมรดกตามคาสั่ ง ศาล เว้น แต่ก รณี เป็ นจานวนเงินเล็ ก น้อย คณะกรรมการดาเนิน งาน
เห็นสมควรจ่ายให้แก่ทายาทตามกฎหมายก็ได้ ทั้งนี้ต้องเป็นมติสองในสามของคณะกรรมการที่เข้าประชุม
สิทธิประโยชน์ตามความในวรรคก่อน หากมิได้มีทายาทมาขอรับ ภายในอายุค วามตามที่กฎหมายกาหนดให้สิทธิ และ
ประโยชน์ดังกล่าวตกเป็นของสหกรณ์ทั้งสิ้น โดยให้โอนไปสมทบเป็นทุนสารองของสหกรณ์
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถโดยคาสั่งหรือคาพิพากษาของศาล
(4) ต้องคาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ถูกให้ออกจากราชการหรืองานประจาตามข้อ 32. (3)
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้าประกัน อาจลาออกจากสหกรณ์
ได้ โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
เป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดาเนินการ
สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอ
คณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชาระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดชาระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพัน
ในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ สหกรณ์ หรือของที่ประชุมกลุ่ม
ที่ตนสังกัด หรือประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือทาให้
เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใดๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิก
ออก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิก
นั้น ถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด
ข้อ 43. การถอนชื่ อ สมาชิ ก ออกจากทะเบี ย นสมาชิ ก ในกรณี ที่ ส มาชิ ก ออกจากสหกรณ์ ไ ม่ ว่ า เพราะเหตุ ใ ดๆ
ให้คณะกรรมการดาเนินการ ถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก และแจ้งให้สมาชิกทราบโดยเร็ว
ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบทุกครั้งด้วย
ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออก
จากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 32. (3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือน
ไร้ความสามารถ หรือต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ และมิได้ไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น ก็ให้ถือ
ว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชาระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมี หนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 45. การจ่ ายคืน จานวนเงิน ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ตามข้อ 40. (1), (2), (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อน
ค่าหุ้นของสมาชิก ซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มี
สิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้ จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปัน ผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น
หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่
ประชุมมีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์ จะจ่ายให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปใน
ปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองาน
ประจาตามข้อ 32 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40. (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40. (5), (6) นั้น สหกรณ์จะจ่าย ค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ย
คืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่
ประจาปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น

ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจ ารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปีก็ได้ ส่ว นเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
ในกรณี ที่ ส หกรณ์ ข าดทุ น สะสมหรื อ มี แ นวโน้ ม จะขาดทุ น สะสม ให้ ช ะลอการจ่ า ยคื น ค่ า หุ้ น แก่ ส มาชิ ก ที่ พ้ น จาก
สมาชิกภาพ ในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจาปี และให้คานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก โดยนาทุน
เรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนามาเฉลี่ย โดยใช้จานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่าเงินค่ าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆไป สหกรณ์ต้องคานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืน
ต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กาหนดไว้ในข้อ 5. จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุน
สะสม
ข้อ 46. การหั กจ านวนเงิน ซึ่งสมาชิก ต้องรั บผิ ดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืน จานวนเงินของสมาชิกตามข้อ 45. นั้ น
สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
กลุม่ สมาชิก
ข้อ 47. กลุ่ มสมาชิก สหกรณ์อาจจั ดตั้ งกลุ่ ม สมาชิ กขึ้น การจัดกลุ่ ม การประชุมกลุ่ ม กิ จ กรรมของที่ ประชุ มกลุ่ ม
การเลือกตั้งจานวนกรรมการบริหารกลุ่ม การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ความรับผิดเพื่อหนีส้ ินของสหกรณ์
ข้อ 48. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จากัด เพื่อไม่เกินจานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่ง
ใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

