ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
ว่าด้วย สมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2555
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด พ.ศ. 2555
ข้อ 78 (9) ข้อ 103 (9) และมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 3/2555
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2555 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการสมาชิกสมทบ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วย สมาชิก
สมทบ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2549 เว้นแต่
สมาชิกสมทบทุกรายที่สหกรณ์ได้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบไว้ตามระเบียบที่ยกเลิกฉบับนี้ ให้คงมี
สิทธิหน้าที่ ที่ได้ก่อนิติกรรมสัญญาไว้กับสหกรณ์อยู่ตลอดไปจนกว่ากว่าจะสิ้นสมาชิกภาพความ
เป็นสมาชิกสมทบ โดยให้ถือใช้ระเบียบฉบับที่ถูกยกเลิกว่ากล่าวทุกกรณี เว้นแต่ระเบียบที่กําหนด
ขึ้นใหม่นี้เป็นคุณต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ถือใช้ระเบียบฉบับใหม่ฉบับนี้บังคับใช้ได้
บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิจิตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“สมาชิกสามัญ”
หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“คู่สมรส”
หมายถึง คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย หากแต่ฝ่ายชายมี
คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายได้มากกว่า 1 คนแต่ละศาสนา ให้หมายถึงคู่สมรสลําดับที่ 1 เท่านั้น

“บุตร”
หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และหากฝ่ายชายมีคู่สมรส
ที่ชอบด้วยกฎหมายได้มากกว่า 1 คนแต่ละศาสนา ให้หมายถึงบุตรที่เกิดแต่ภรรยาลําดับที่ 1
เท่านั้นและไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
ข้อ 5 สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิกสามัญ
(2) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ มีภูมิลําเนาในจังหวัดพิจิตร
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) เป็นผู้ทยี่ ินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง
ของสหกรณ์
(6) มิได้เป็นสมาชิกสามัญในสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน อื่นใด
(7) เป็นผู้ไม่เคยรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวน พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนด ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเป็นสมาชิกสมทบได้
ข้อ 6 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามระเบียบนี้
(1) ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กําหนดต่อสหกรณ์ พร้อมมีสมาชิกสามัญ
ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง
(2) จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า จํานวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เว้นแต่สมาชิก
สมทบที่ลาออกประสงค์สมัครใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าจํานวน 1,000 บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนมิได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
กรณีผู้เคยเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ และลาออกจากสมาชิกสมทบไปแล้ว ไม่น้อยกว่า
5 ปี นับจากวันลาออก ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบใหม่ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่
กําหนด แต่ต้องถือหุ้นแรกเข้า ไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนค่าหุ้นที่มีอยู่ ณ วันที่ออกจาก
สหกรณ์ครั้งก่อน และต้องไม่เกินกว่า ข้อ 13
ข้อ 7 การลาออก
สมาชิกสมทบที่มีความประสงค์ลาออก จะต้องยื่นใบลาออก ต่อสหกรณ์ตามแบบที่
กําหนด โดยให้คณะกรรมการดําเนินการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 8 หน้าที่ของสมาชิกสมทบ
(1) ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับระเบียบ และมติของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งตามที่สหกรณ์นัดหมาย

(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง และมั่นคง
(6) ให้ความร่วมมือทุกกรณีต่อสหกรณ์ โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลหากสหกรณ์
จําเป็นต้องทราบ
ข้อ 9 สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยน ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 10 ให้สมาชิกสมทบมีสิทธิต่าง ๆ ในสหกรณ์ได้ เฉพาะที่กําหนดเท่านั้น
ข้อ 11 การฝากเงิน
สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินทุกประเภททีส่ หกรณ์เปิดให้บริการ ตามระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ โดยอนุโลม
ข้อ 12 การถือหุ้น
สมาชิกสมทบต้องชําระเงินค่าหุ้นตั้งแต่วันที่สมัครเป็นสมาชิกสมทบ จํานวนไม่ต่ํากว่า
100 หุ้น
ข้อ 13 สมาชิกสมทบสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์
ตามแบบที่กําหนด เมื่อรวมหุ้นตามข้อ 12 และข้อ 13 วรรคหนึ่ง แล้วต้องไม่เกินกว่า 100,000
หุ้น
ข้อ 14 การกู้ยืมเงิน
สมาชิกสมทบอาจกู้เงินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ข้อ 15 สมาชิกสมทบที่กู้เงินจากสหกรณ์ จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ตามทีส่ หกรณ์
กําหนด ในแต่ละประเภทแห่งเงินกู้
ข้อ 16 สมาชิกสมทบที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ จะต้องยื่นคําขอกู้ และทําสัญญา
เงินกู้ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการกําหนดสําหรับสมาชิกสามัญโดยอนุโลม
ข้อ 17 อํานาจในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ข้อ 18 การชําระหนี้เงินกู้ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้ตามข้อ 14 พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด
รายเดือน ไม่เกิน 200 งวด
ข้อ 19 สมาชิกสมทบอาจได้รับบริการทางวิชาการ เกี่ยวกับการ ประชุม อบรม
และสัมมนาหรือกิจกรรมอื่น ตามทีส่ หกรณ์จัดให้มีขึ้น
ข้อ 20 การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ ดังนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุมัติแล้ว
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคําสั่งศาล

(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์โดยมติคณะกรรมการดําเนินการ
(6) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(7) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 5
ข้อ 21 การให้ออกจากสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์เพราะจงใจ
ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุเชื่อได้ว่าไม่ซื่อสัตย์
สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ หรือ ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย
ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้
รายหนึ่ง ๆ
ข้อ 22 การจ่ายเงินคืน ให้สมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก และดอกเบี้ยเงินฝากบรรดามี
ที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ ตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
กําหนด
ข้อ 23 สหกรณ์มีอํานาจหักเงิน ตามข้อ 22 เพื่อชําระหนีซ้ ึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อ
สหกรณ์ ก่อนจ่ายคืนเงินเต็มตามจํานวน
ข้อ 24 ข้อความใดที่ไม่ได้กําหนดไว้หรือจําต้องตีความแห่งระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้งปวงคําวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการดําเนินการ
ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 25 ให้ประธานกรรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
สุรเสน ทั่งทอง
(นายสุรเสน ทั่งทอง)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด

