ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ชัยนาท จํากัด
ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการออกบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2544
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 72 และ 89 ประกอบกับระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์วา่ ด้วยบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที, 8 มกราคม 2544 ที,ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการครั.งที, 8 เมื,อวันที, 19 กรกฎาคม 2544 กําหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการออกบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ์ไว้ ดังต่อไปนี.
ข้อ 1. ระเบียบนี.เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ออกบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2544"
ข้อ 2. ระเบียบนี.ให้ใช้บงั คับตั.งแต่วนั ถัดจากวันที,ปรากฏในท้ายระเบียบนี.เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี.
"บัตร" หมายความว่า บัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ์ตามแบบที,นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
"สหกรณ์" หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
"สมาชิก" หมายความว่า ผูถ้ ือบัตรซึ,งเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
"ผูอ้ อกบัตร" หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์
"เจ้าหน้าที,บตั ร" หมายความว่า เจ้าหน้าที,สหกรณ์ผซู ้ , ึงได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที,รับผิดชอบ
ดําเนินการเกี,ยวกับบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ์
"คําขอ" หมายความว่า คําขอมีบตั ร มีบตั รใหม่ หรื อเปลี,ยนบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ์
ตามแบบ บ.ส. 1 ท้ายระเบียบนี.
"ใบรับ" หมายความว่า คําขอมีบตั ร มีบตั รใหม่ หรื อเปลี,ยนบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ์
ตามแบบ บ.ส. 2 ท้ายระเบียบนี.
ข้อ 4. ให้สมาชิกยืน, คําขอต่อเจ้าหน้าที,บตั ร ภายในกําหนดหกสิ บวัน นับแต่
(1) วันที,ระเบียบนี.มีผลใช้บงั คับ
(2) วันที,คณะกรรมการดําเนินการรับเข้าเป็ นสมาชิก
ข้อ 5. บัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ์ให้ใช้ได้หกปี นับแต่วนั ออกบัตร เว้นแต่การเป็ นสมาชิกสิ. นสุ ด
ลงก่อนถึงกําหนดหกปี ให้ใช้ได้เท่าที,เป็ นสมาชิก
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เมื,อบัตรเดิมหมดอายุ สมาชิกต้องขอมีบตั รใหม่ โดยยืน, คําขอต่อเจ้าหน้าที,บตั รภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ที,บตั รเดิมหมดอายุ
สมาชิกจะขอมีบตั รใหม่ก่อนวันที,บตั รเดิมหมดอายุกไ็ ด้ โดยยืน, คําขอต่อเจ้าหน้าที,บตั รภายใน
สามสิ บวันก่อนวันที,บตั รเดิมจะหมดอายุ
ข้อ 6. สมาชิกต้องการมีบตั รใหม่ หรื อเปลี,ยนบัตรแล้วแต่กรณี โดยยืน, คําขอต่อเจ้าหน้าที,บตั ร
ภายในสามสิ บวัน นับแต่
(1) วันที,บตั รหายหรื อถูกทําลาย
(2) วันที,บตั รชํารุ ดในสาระสําคัญ
(3) วันที,แก้ไขชื,อตัว หรื อชื,อสกุล หรื อชื,อตัวและชื,อสกุล หรื อมีการเปลี,ยนแปลง
สถานภาพ
ข้อ 7. ในบัตรจะต้องมีรายการดังต่อไปนี.
(1) ชื,อสหกรณ์ และเลขที,บตั ร
(2) ชื,อตัว ชื,อสกุล รู ปถ่าย เลขทะเบียนสมาชิก เลขประจําตัวประชาชนของสมาชิกและ
หมูโ่ ลหิตของสมาชิก
(3) ลายมือชื,อสมาชิกและผูอ้ อกบัตร วันออกบัตรและวันหมดอายุ
รู ปถ่ายของสมาชิกตาม (2) จะต้องเป็ นรู ปถ่ายที,ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนหรื อก่อนวันยื,นคําขอ
มีขนาด 2.5 x 3.0 เซนติเมตร ครึ, งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวดหรื อแว่นตาสี เข้ม และไม่ใส่ ผา้ คลุมใบหน้าหรื อ
ผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผซู ้ , ึงมีความจําเป็ นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรื อลัทธินิยมในทางศาสนาของสมาชิก
แต่จะต้องเปิ ดให้เห็นใบหน้า หน้าผาก คิว. ตา จมูก ปาก และคาง
ข้อ 8. การขอมีบตั ร การขอมีบตั รใหม่ หรื อการขอเปลี,ยนบัตร ให้สมาชิกยืน, คําขอพร้อมด้วยสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที,ของรัฐ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที,ของรัฐผูร้ ับบําเหน็จบํานาญ
แล้วแต่กรณี สําเนาทะเบียนบ้าน รู ปถ่ายจํานวน 3 รู ป ต่อเจ้าหน้าที,บตั ร ณ สํานักงานของสหกรณ์
เมื,อเจ้าหน้าที,บตั รได้รับคําขอและตรวจสอบเห็นว่าสมาชิกผูข้ อได้ดาํ เนินการตามความในวรรคหนึ,ง
อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ออกใบรับแก่สมาชิกผูข้ อไว้เป็ นหลักฐานเพื,อใช้แทนบัตรไปพลางก่อนตาม
ระยะเวลาที,กาํ หนดไว้ในใบรับ และเสนอคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอให้ผอู ้ อกบัตรลงลายมือชื,อ
ออกบัตร
ก่อนมอบบัตรแก่สมาชิกผูข้ อให้เจ้าหน้าที,บตั รเรี ยกบัตรเดิมและใบรับคืนจากสมาชิกผูข้ อด้วย เว้นแต่
ในกรณี ที,เป็ นการขอมีบตั รครั.งแรกและการขอมีบตั รใหม่เนื,องจากบัตรเดิมหายหรื อถูกทําลายทั.งหมด ให้เรี ยก
เฉพาะใบรับคืน
ข้อ 9. เมื,อได้ออกบัตรให้แก่สมาชิกผูใ้ ดแล้ว ให้เจ้าหน้าที,บตั รจัดให้มีสาํ เนาบัตร พร้อมรู ปถ่ายที,
ชัดเจนของผูน้ . นั ไว้ดว้ ยหนึ,งฉบับเก็บไว้เป็ นหลักฐาน และทําทะเบียนคุมบัตรให้ถูกต้องเป็ นปัจจุบนั เก็บรักษา
ไว้ที,มง,ั คงปลอดภัย พร้อมทั.งรายงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเป็ นประจําทุกเดือน
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ข้อ 10. การออกบัตรให้สมาชิกครั.งแรก สหกรณ์จะยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมเว้นแต่การออก
บัตรใหม่ให้เนื,องจากบัตรหมดอายุ บัตรหาย หรื อถูกทําลาย บัตรชํารุ ดในสาระสําคัญ การแก้ไขชื,อตัวหรื อ
ชื,อสกุล หรื อชื,อตัวและชื,อสกุล สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราบัตรละ 10 บาท
ข้อ 11. ให้สมาชิกแสดงบัตรในกรณี ดงั ต่อไปนี.
(1) การเข้าร่ วมประชุมใหญ่ ประชุมกลุ่มของสหกรณ์
(2) การขอรับบริ การจากสหกรณ์
(3) การติดต่อกับสหกรณ์
(4) การอื,นใดตามที,คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ประกาศ ณ วันที, 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

สมชาย เทศเมือง
(นายสมชาย เทศเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

