ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ว่ำด้วย สมำชิ กสมทบ พ.ศ.2550
(ลงชื่อ)
……………………………………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด พ.ศ.2549
ข้อ 75 (9) และข้อ 96 (10) คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 49 ในการประชุม ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มกราคม
พ.ศ. 2550 ได้มมี ติให้กาหนดระเบียบดังนี้
พยาน
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ”ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ
พ.ศ.2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตงั ้ แต่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป
(นาง
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์
ออมทรั
มลชลีณ
า กิตพติย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิ
ขจร)กสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
หมวด 1
สมำชิ กสมทบ
ข้อ 4 สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) เป็นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นผูบ้ รรลุนิตภิ าวะ ในกรณีทย่ี งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะจะต้องได้รบั คายินยอม
จากผูป้ กครองเป็นลายลักษณ์อกั ษร
(3) เป็นบุคคลธรรมดา มีสญ
ั ชาติไทย ทีม่ ภี มู ลิ าเนาในจังหวัดกาแพงเพชร
(4) เป็นผูม้ คี วามประพฤติและนิสยั ดีงาม
(5) เป็นผูท้ ป่ี ฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั ่งของสหกรณ์
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
ข้อ 5 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผูส้ มัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามระเบียบนี้
จะต้องยืน่ ใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบทีก่ าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมแรกเข้า จานวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
เว้นแต่ สมาชิกสมทบทีล่ าออกประสงค์สมัครใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า จานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
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ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถอื ว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่วา่ ด้วยกรณีใด ๆ และต้องมีสมาชิก
ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัตถิ ูกต้องตามที่
กาหนดในข้อ 4 ทัง้ เห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รบั เป็นสมาชิกสมทบได้
ข้อ 6 การลาออก สมาชิกสมทบทีม่ คี วามประสงค์ลาออกจากสมาชิกสมทบ จะต้องยืน่ ใบลาออก
ต่อสหกรณ์ตามแบบทีก่ าหนด โดยให้กรรมการดาเนินการเป็นผูม้ อี านาจพิจารณา ทังนี
้ ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
ผูซ้ ง่ึ เคยเป็นสมาชิกสมทบ และลาออก เมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันลาออกประสงค์
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบใหม่ ให้ยน่ ื ใบสมัคร และต้องถือหุน้ แรกเข้า ไม่ต่ากว่าร้อยละห้าสิบของจานวนค่าหุน้
ทีม่ อี ยู่ ณ วันทีอ่ อกจากสหกรณ์ครัง้ ก่อน
หมวด 2
หน้ ำที่ของสมำชิ กสมทบ
ข้อ 7 สมาชิกสมทบต้องปฏิบตั ติ าม พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2542 ข้อบังคับ ระเบียบ และมติ
ของสหกรณ์
ข้อ 8 เข้าร่วมประชุมตามทีส่ หกรณ์นดั หมาย
ข้อ 9 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง
ข้อ 10 สอดส่องดูแลกิจการสหกรณ์
ข้อ 11 ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง และมั ่นคง
ข้อ 12 สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลีย่ น ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และทีอ่ ยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์
ทราบภายในสิบห้าวันนับตัง้ แต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
หมวด 3
สิ ทธิของสมำชิ กสมทบ
ข้อ 13 ให้สมาชิกสมทบมีสทิ ธิต่าง ๆ ในสหกรณ์ได้เฉพาะทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี้เท่านัน้
ข้อ 14 สมาชิกสมทบมีสทิ ธิฝากเงินกับสหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก โดยอนุโลม
กำรถือหุ้น
การถือหุน้ สมาชิกสมทบต้องชาระเงินค่าหุน้ ตัง้ แต่วนั ทีส่ มัครเป็นสมาชิกสมทบ จานวนไม่
ต่ากว่า 100 หุน้ และสมาชิกสมทบคนหนึ่งจะถือหุน้ ในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ข้อ 16 สมาชิกสมทบสามารถซือ้ หุน้ เพิม่ ได้ โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดาเนินการ ตามแบบทีก่ าหนด
กำรกู้ยืมเงิน
ข้อ 17 สมาชิกสมทบสามารถกูเ้ งินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ และหรือ
เงินฝากทีส่ มาชิกสมทบมีอยู่ โดยใช้ค่าหุน้ และหรือบัญชีเงินฝากของสมาชิกสมทบเป็นหลักประกัน
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ข้อ 18 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คดิ เป็นรายวันนับแต่วนั ทีร่ บั เงินกูต้ ามอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ทีก่ าหนดไว้
ในประกาศของสหกรณ์ และทรงไว้ซง่ึ สิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ตามทีเ่ ห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่
เกินอัตราดอกเบีย้ สูงสุดทีก่ รมส่งเสริมสหกรณ์กาหนดไว้ โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 19 สมาชิกสมทบทีป่ ระสงค์จะกูย้ มื เงินจากสหกรณ์ จะต้องยืน่ คาขอกู้ และทาสัญญา
เงินกูต้ ามแบบทีส่ หกรณ์กาหนด
ข้อ 20 อานาจในการพิจารอนุมตั เิ งินกูใ้ ห้เป็น ไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกูส้ ามัญ
ข้อ 21 การชาระหนี้เงินกู้ ให้ผกู้ สู้ ่งคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน 120 งวด
กำรบริกำรทำงวิ ชำกำร
ข้อ 22 สมาชิกสมทบได้รบั บริการทางวิชาการ เกีย่ วกับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การ
สัมมนาการฝึกอบรมวิชาชีพหรือกิจกรรมอื่น ทัง้ นี้ ต้องเป็นบริการทางวิชาการทีส่ หกรณ์จดั ให้มขี น้ึ
หมวด 4
กำรขำดสมำชิ กภำพ
ข้อ 23 สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รบั อนุญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัตติ าม ข้อ 4
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 24 การให้ออกจากสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาให้สมาชิกสมทบ
ออกจากสหกรณ์เพราะจงใจฝา่ ฝืนข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ หรือพฤติการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุเชื่อ
ได้วา่ ไม่ซ่อื สัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปกั ษ์ต่อสหกรณ์ หรือค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรือ
ดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกู้
รายหนึ่ง ๆ
ข้อ 25 การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปนั ผล เงินเฉลีย่ คืน
และเงินอื่นใด โดยจะดาเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทีส่ มาชิกเปิดบัญชีไว้กบั สหกรณ์
ข้อ 26 การหักจานวนเงินซึง่ สมาชิกสมทบต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืน
จานวนเงินดังกล่าวในข้อ 25 นัน้ สหกรณ์มอี านาจหักจานวนเงินซึง่ สมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ก่อน
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ข้อ 27 ข้อความใดทีไ่ ม่ได้กาหนดหรือจาต้องตีความแห่งระเบียบนี้ ให้เป็นอานาจของ
คณะกรรมการดาเนินการวินิจฉัยและให้ถอื เป็นทีส่ ุด
ข้อ 28 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2550
สมเกียรติ บุญรอด
(นำยสมเกียรติ บุญรอด)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

หมำยเหตุ ความในข้อ 15 ได้แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการ ชุดที่ 52 ครัง้ ที่ 10
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 มีผลบังคับใช้วนั ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2553 และ
ความในข้อ 15 ได้แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการ ชุดที่ 53 ครัง้ ที่ 15
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 มีผลบังคับใช้วนั ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2554
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