ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ชัยนาท จํากัด
ว่ าด้ วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด พ.ศ. 2542
และที&แก้ไขเพิม& เติม พ.ศ. 2553 ข้อ 35, 36, 39 และข้อ 89(9) ที&ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที& 51
ครั4งที& 4/2554 วันที& 15 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติกาํ หนดระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554
ดังต่อไปนี4
หมวด 1
ข้ อความทัว% ไป
ข้อ 1 ระเบียบนี4 เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยสมาชิก
สมทบ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี4 ให้ใช้บงั คับตั4งแต่วนั ที& 16 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2550 และบรรดาประกาศ มติ หรื อข้อตกลงอื&นใด ซึ&งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี4 และให้ใช้
ระเบียบนี4แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี4
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
ข้อ 5 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ มีดงั นี4
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(3) เป็ นผูม้ ีความศรัทธาในระบบสหกรณ์และประสงค์จะเข้าร่ วมธุ รกิจกับ
สหกรณ์
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย
(5) เป็ นคูส่ มรส บิดา มารดา หรื อบุตร ที&บรรลุนิติภาวะแล้ว ของสมาชิก
(6) เป็ นข้าราชการ ลูกจ้างชัว& คราว และพนักงานราชการที&มีคุณสมบัติ
ตามข้อบังคับ ข้อ 33 (3)
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หมวด 2
การรับสมัครและการจัดระบบทะเบียนสมาชิกสมทบ
ข้อ 6 ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบตามระเบียบนี4 จะต้องมีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 2 คน
รับรอง พร้อมชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท(หนึ&งร้อยบาทถ้วน) เว้นแต่สมาชิกสมทบที&ลาออกไป
ครบ 1 ปี แล้ว ประสงค์สมัครใหม่ จะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท(หนึ&งพันบาทถ้วน)
ค่าธรรมเนียมนี4ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์ จะเรี ยกคืนไม่ได้ไม่วา่ ด้วยกรณี ใด ๆ
ข้อ 7 การจัดทําทะเบียนสมาชิกสมทบ ให้จดั ระบบเป็ นทะเบียนเฉพาะสมาชิกสมทบ
เพิม& ขึ4นอีกหน่วยหนึ&ง โดยเรี ยงลําดับการเป็ นสมาชิสมทบก่อนหลัง ตามลําดับและให้ใช้รหัส “800”
นําหน้าเลขทะเบียนสมาชิกสมทบ
หมวด 3
สิ ทธิและการใช้ สิทธิของสมาชิกสมทบ
ข้อ 8 การได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื&อในทะเบียน
สมาชิก ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ ให้เสร็ จสิ4 นภายในระยะเวลา
ที&กาํ หนด สิ ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ มีดงั นี4
(1) ได้รับบริ การทางธุ รกิจและวิชาการทางสหกรณ์ตามที&สหกรณ์จดั ให้
(2) การถือหุน้ สมาชิกสมทบต้องถือหุ ้นไม่ต&าํ กว่า 100 หุน้ ในวันสมัครและ
ภายใน 60 วันของทุกปี บัญชี ต้องถือหุน้ เพิม& ปี ละไม่ต&าํ กว่า 120 หุน้ และสามารถซื4อหุน้ เพิม& ในระหว่างปี
ได้ ทั4งนี4 สมาชิกสมทบจะถือหุน้ ได้ไม่เกิน 1 ล้านหุน้ หรื อตามที&คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(3) การฝากเงินกับสหกรณ์ครั4งหนึ&งต้องไม่เกิน 2 ล้านบาทและในบัญชีหนึ&งต้อง
ไม่เกิน 20 ล้านบาทหรื อตามที&คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) การขอกูเ้ งินจากสหกรณ์ กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ และหรื อเงิน
ฝากที&สมาชิกสมทบมีอยู่ โดยใช้มูลค่าหุน้ และหรื อบัญชีเงินฝากเป็ นหลักประกัน
(5) สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับสวัสดิการ หรื อการสงเคราะห์ตามระเบียบที&
สหกรณ์กาํ หนดไว้ เพื&อสมาชิกสมทบ
(6) สมาชิกสมทบ จะใช้สิทธิในการคํ4าประกันบุคคลอื&นที&เป็ นสมาชิกสมทบหรื อ
สมาชิกสามัญไม่ได้
(7) สมาชิกสมทบจะใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมใหญ่ได้ในฐานะผูส้ ังเกตการณ์
แต่ไม่มีสิทธิลงมติใด ๆ ทั4งสิ4น
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ข้อ 9 การชําระหนี4เงินกู้ สมาชิกสมทบต้องชําระเงินงวดชําระหนี4พร้อมดอกเบี4ยให้เป็ นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์ได้ 2 วิธี คือ
(1) ชําระหนี4ดว้ ยตนเอง ณ สํานักงานสหกรณ์
(2) ชําระหนี4โดยการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ ผ่านธนาคารพาณิ ชย์ที&สหกรณ์
กําหนด
ข้อ 10 หน้าที&ของสมาชิกสมทบ
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
(2) เข้าร่ วมประชุมทุกครั4งที&สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื&อให้สหกรณ์เป็ นองค์กรที&เข้มแข็ง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการสหกรณ์ ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
พัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมัน& คง
หมวด 4
การพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 11 การพ้นจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมพ้นจากสมาชิกภาพด้วยเหตุ ดังนี4
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) ถูกจําคุกโดยมีคาํ พิพากษาถึงที&สุด เว้นแต่คดีโดยประมาทหรื อลหุ โทษ
(6) ขาดคุณสมบัติตามคําแนะนําของนายทะเบียนหรื อกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
(7) คณะกรรมการดําเนินการมีมติให้ออก
ข้อ 12 การลาออก สมาชิกสมทบที&ประสงค์ขอลาออก ต้องยืน& ใบลาออกต่อสหกรณ์
เพื&อให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูพ้ ิจารณา
ข้อ 13 การให้ออกจากสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจาณาให้สมาชิกสมทบ
ออกจากสหกรณ์ ด้วยเหตุจงใจฝ่ าฝื นข้อบังคับระเบียบมติของสหกรณ์ หรื อมีพฤติการณ์ใด ๆ อันเชื&อได้วา่
ไม่ซื&อสัตย์สุจริ ตหรื อแสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ตอ่ สหกรณ์ หรื อค้างส่ งเงินงวดหรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระ
หนี4 ถึงสามคราว สําหรับการกูเ้ งินครั4งหนึ&ง

4
ข้อ 14 การจ่ายคืนเงินของสมาชิกสมทบที&พน้ จากสมาชิกภาพสหกรณ์จะจ่ายเงิน ค่าหุ ้น
เงินปันผล เงินเฉลี&ยคืน เงินฝาก และดอกเบี4ยเงินฝาก ที&สมาชิกสมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์ คืนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 15 การจ่ายคืนเงินในข้อ 14 สหกรณ์มีอาํ นาจหักจํานวนเงิน ซึ&งสมาชิกสมทบ ต้อง
รับผิดชอบต่อสหกรณ์ก่อน
ข้อ 16 ในการวินิจฉัย กรณี ตา่ ง ๆ ที&ไม่เป็ นไปตามระเบียบนี4 ให้นาํ ระเบียบสหกรณ์ที&ใช้
กับสมาชิก มาใช้บงั คับแทน และหากยังไม่สามารถพิจารณาให้ได้ขอ้ ยุติ ให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการ
ดําเนินการ โดยให้ถือคําวินิจฉัย ของคณะกรรมการดําเนินการเป็ นที&สิ4นสุ ด
ข้อ 17 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี4
ประกาศ ณ วันที& 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

