
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  จาํกดั 

ว่าด้วยสมาชิกสมทบ  พ.ศ.  2554 
 

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั  พ.ศ.  2542  
และที&แกไ้ขเพิ&มเติม พ.ศ. 2553  ขอ้  35, 36, 39  และขอ้  89(9)  ที&ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที&  51  
ครั4 งที&  4/2554  วนัที&  15  กุมภาพนัธ์  2554  ไดมี้มติกาํหนดระเบียบวา่ดว้ยสมาชิกสมทบ  พ.ศ.  2554  
ดงัต่อไปนี4  
 

หมวด  1 

ข้อความทั%วไป 
 

  ขอ้  1  ระเบียบนี4   เรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั  วา่ดว้ยสมาชิก
สมทบ  พ.ศ.  2554” 
  ขอ้  2  ระเบียบนี4   ใหใ้ชบ้งัคบัตั4งแต่วนัที&  16  กุมภาพนัธ์  2554  เป็นตน้ไป 
  ขอ้  3  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั วา่ดว้ยสมาชิกสมทบ   
พ.ศ. 2550  และบรรดาประกาศ  มติ  หรือขอ้ตกลงอื&นใด  ซึ& งขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี4    และใหใ้ช ้
ระเบียบนี4แทน 
  ขอ้  4  ในระเบียบนี4  
   “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
   “สมาชิกสมทบ”  หมายถึง  สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
   “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสามญัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
  ขอ้  5  คุณสมบติัของสมาชิกสมทบ  มีดงันี4  
   (1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
   (2)  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
   (3)  เป็นผูมี้ความศรัทธาในระบบสหกรณ์และประสงคจ์ะเขา้ร่วมธุรกิจกบั  
                                               สหกรณ์ 
   (4)  เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย     
   (5)  เป็นคูส่มรส  บิดา  มารดา  หรือบุตร  ที&บรรลุนิติภาวะแลว้  ของสมาชิก 
   (6)  เป็นขา้ราชการ  ลูกจา้งชั&วคราว  และพนกังานราชการที&มีคุณสมบติั 
ตามขอ้บงัคบั  ขอ้  33 (3) 
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หมวด  2 

การรับสมัครและการจัดระบบทะเบียนสมาชิกสมทบ 

 

      ขอ้  6  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตามระเบียบนี4   จะตอ้งมีสมาชิกไมน่อ้ยกวา่  2  คน  
รับรอง  พร้อมชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้  100  บาท(หนึ&งร้อยบาทถว้น)  เวน้แต่สมาชิกสมทบที&ลาออกไป
ครบ  1  ปีแลว้  ประสงคส์มคัรใหม ่ จะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้  1,000   บาท(หนึ&งพนับาทถว้น) 
คา่ธรรมเนียมนี4ใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์  จะเรียกคืนไมไ่ดไ้มว่า่ดว้ยกรณีใด  ๆ 
  ขอ้  7  การจดัทาํทะเบียนสมาชิกสมทบ  ใหจ้ดัระบบเป็นทะเบียนเฉพาะสมาชิกสมทบ  
เพิ&มขึ4นอีกหน่วยหนึ&ง  โดยเรียงลาํดบัการเป็นสมาชิสมทบก่อนหลงั  ตามลาํดบัและใหใ้ชร้หสั  “800”  
นาํหนา้เลขทะเบียนสมาชิกสมทบ 
 

หมวด  3 

สิทธิและการใช้สิทธิของสมาชิกสมทบ 

 

  ขอ้  8  การไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตอ้งลงลายมือชื&อในทะเบียน
สมาชิก  ชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้  และชาํระคา่หุ้นตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ใหเ้สร็จสิ4นภายในระยะเวลา
ที&กาํหนด  สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ  มีดงันี4  
   (1)  ไดรั้บบริการทางธุรกิจและวชิาการทางสหกรณ์ตามที&สหกรณ์จดัให ้
   (2)  การถือหุน้  สมาชิกสมทบตอ้งถือหุ้นไมต่ ํ&ากวา่  100  หุน้  ในวนัสมคัรและ
ภายใน  60  วนัของทุกปีบญัชี  ตอ้งถือหุน้เพิ&มปีละไมต่ํ&ากวา่  120  หุน้  และสามารถซื4อหุน้เพิ&มในระหวา่งปี
ได ้ ทั4งนี4   สมาชิกสมทบจะถือหุน้ไดไ้ม่เกิน  1  ลา้นหุน้  หรือตามที&คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
   (3)  การฝากเงินกบัสหกรณ์ครั4 งหนึ&งตอ้งไมเ่กิน  2  ลา้นบาทและในบญัชีหนึ&งตอ้ง
ไมเ่กิน  20  ลา้นบาทหรือตามที&คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
   (4)  การขอกูเ้งินจากสหกรณ์  กูไ้ดไ้มเ่กินร้อยละ  90  ของมูลคา่หุน้และหรือเงิน
ฝากที&สมาชิกสมทบมีอยู ่ โดยใชมู้ลคา่หุน้และหรือบญัชีเงินฝากเป็นหลกัประกนั 
   (5)  สมาชิกสมทบมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการ  หรือการสงเคราะห์ตามระเบียบที&
สหกรณ์กาํหนดไว ้ เพื&อสมาชิกสมทบ 
   (6)  สมาชิกสมทบ  จะใชสิ้ทธิในการคํ4าประกนับุคคลอื&นที&เป็นสมาชิกสมทบหรือ
สมาชิกสามญัไมไ่ด ้
   (7)  สมาชิกสมทบจะใชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมใหญ่ไดใ้นฐานะผูส้ังเกตการณ์  
แต่ไมมี่สิทธิลงมติใด ๆ  ทั4งสิ4น 
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  ขอ้  9  การชาํระหนี4 เงินกู ้ สมาชิกสมทบตอ้งชาํระเงินงวดชาํระหนี4พร้อมดอกเบี4ยใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์ได ้ 2  วธีิ  คือ 
   (1)  ชาํระหนี4ดว้ยตนเอง  ณ  สาํนกังานสหกรณ์ 
   (2)  ชาํระหนี4โดยการโอนเงินเขา้บญัชีสหกรณ์  ผา่นธนาคารพาณิชยที์&สหกรณ์
กาํหนด 
  ขอ้  10  หนา้ที&ของสมาชิกสมทบ 
   (1)  ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ 
   (2)  เขา้ร่วมประชุมทุกครั4 งที&สหกรณ์นดัหมาย 
   (3)  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื&อใหส้หกรณ์เป็นองคก์รที&เขม้แขง็ 
   (4)  สอดส่องดูแลกิจการสหกรณ์  ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  
พฒันาสหกรณ์ใหมี้ความเจริญรุ่งเรืองมั&นคง 
 

หมวด  4 

การพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

 

  ขอ้  11  การพน้จากสมาชิกภาพ  สมาชิกสมทบยอ่มพน้จากสมาชิกภาพดว้ยเหตุ  ดงันี4  
                                         (1)  ตาย 
                                         (2)  ลาออก 
                                         (3)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
                                         (4)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                                         (5)  ถูกจาํคุกโดยมีคาํพิพากษาถึงที&สุด  เวน้แต่คดีโดยประมาทหรือลหุโทษ 
                                         (6)  ขาดคุณสมบติัตามคาํแนะนาํของนายทะเบียนหรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
                                         (7)  คณะกรรมการดาํเนินการมีมติใหอ้อก 

ขอ้  12  การลาออก  สมาชิกสมทบที&ประสงคข์อลาออก  ตอ้งยื&นใบลาออกต่อสหกรณ์   
เพื&อใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูพ้ิจารณา 
  ขอ้  13  การให้ออกจากสหกรณ์  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจาณาใหส้มาชิกสมทบ  

ออกจากสหกรณ์  ดว้ยเหตุจงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบัระเบียบมติของสหกรณ์  หรือมีพฤติการณ์ใด  ๆ  อนัเชื&อไดว้า่   
ไมซื่&อสัตยสุ์จริตหรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต่์อสหกรณ์  หรือคา้งส่งเงินงวดหรือผดินดัการส่งเงินงวดชาํระ
หนี4   ถึงสามคราว  สาํหรับการกูเ้งินครั4 งหนึ&ง 
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  ขอ้  14  การจ่ายคืนเงินของสมาชิกสมทบที&พน้จากสมาชิกภาพสหกรณ์จะจ่ายเงิน  คา่หุ้น  
เงินปันผล  เงินเฉลี&ยคืน  เงินฝาก  และดอกเบี4ยเงินฝาก  ที&สมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์  คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิ
ไดรั้บตามระเบียบของสหกรณ์ 
  ขอ้  15  การจ่ายคืนเงินในขอ้  14  สหกรณ์มีอาํนาจหกัจาํนวนเงิน  ซึ& งสมาชิกสมทบ  ตอ้ง
รับผดิชอบต่อสหกรณ์ก่อน 
  ขอ้  16  ในการวินิจฉยั  กรณีต่าง  ๆ  ที&ไมเ่ป็นไปตามระเบียบนี4   ใหน้าํระเบียบสหกรณ์ที&ใช้
กบัสมาชิก  มาใชบ้งัคบัแทน  และหากยงัไมส่ามารถพิจารณาใหไ้ดข้อ้ยติุ  ให้เป็นอาํนาจของคณะกรรมการ
ดาํเนินการ  โดยใหถื้อคาํวนิิจฉยั  ของคณะกรรมการดาํเนินการเป็นที&สิ4นสุด 
  ขอ้  17  ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี4  
 
    ประกาศ  ณ  วนัที&  15  เดือน  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2554 
 
 
 
          (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 
               ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
 


