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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ว่าด้วย สมาชิกสมทบ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย
สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2555 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ข้อ 76 (9)
และ ข้อ 101(11) และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 52 ครัง้ ที่ 14/2555 เมื่อวันอังคารที่
23 ตุลาคม 2555 ได้มมี ติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2555
ซึ่งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วย สมาชิก
สมทบ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.
2555 ซึ่งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 และบรรดาระเบียบ คาสัง่ ใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้
แล้วในระเบียบนี้ หรือขัดแย้งในข้อกาหนดในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4. คุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบ มีดงั นีค้ ือ
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ
(3) มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย (ยกเว้นเป็นบุตร คู่สมรส บิดา มารดาของสมาชิก)
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
(5) เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ประกาศ และคาสั่งของสหกรณ์
ข้อ 5. ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง ในกรณีที่มีผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบ
มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวสมาชิก ให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร
เป็นผู้รับรอง
เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวน พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัตถิ ูกต้องตามที่กาหนด
ในข้อ 4 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก
สมทบ
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สมาชิกสมทบที่ลาออกจากสมาชิกสมทบแล้ว ประสงค์ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบอีก
ต้องพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสมทบเดิมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วสองครั้ง จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมทบอีกไม่ได้
ข้อ 6. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยนื่ ใบสมัคร
เป็นสมาชิก จานวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เว้นแต่สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิก
สมทบแล้วประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบอีก ต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการสมัครครั้ง
ที่ 2 ให้แก่สหกรณ์คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้
ของสหกรณ์ และจะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 7. รายการทัง้ ปวงทีป่ รากฏในใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ผู้สมัคร
จะต้องปฏิบตั ิตาม เพื่อคณะกรรมการดาเนินการจะใช้ประกอบการพิจารณา รับผูส้ มัครให้เป็นสมาชิก
สมทบ
ข้อ 8. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ พิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกสมทบและขึ้นทะเบียน
สมาชิกสมทบแล้ว ผู้สมัครจึงจะได้สมาชิกภาพและมีสทิ ธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ ดังนี้
(1) มีสิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสหกรณ์ แต่ไม่มีสิทธิ
เสนอความเห็น หรือออกคะแนนเสียง
(2) มีสิทธิได้รบั สวัสดิการ และบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ ตามทีค่ ณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
(3) ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ ทัง้ นี้วงเงินฝากทุกประเภทในสหกรณ์รวมกัน ต้อง
ไม่เกิน 60,000,000 บาท(หกสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
กาหนด
(4) สมาชิกสมทบจะส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน หรือเป็นครั้งคราวจานวนเท่าใดก็ได้
แต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดในประกาศรับสมาชิกแต่
ละคราว โดยแรกเข้าเป็นสมาชิกต้องชาระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า “หนึ่งร้อย” หุ้น
ทั้งนี้สมาชิกสมทบคนหนึ่งจะมีทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 15,000,000 บาท
(สิบห้าล้านบาทถ้วน)
(5) มีสิทธิกเู้ งินไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบ
มีอยู่ในสหกรณ์
(6) ได้รบั เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืน ตามมติที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(7) ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(8) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ ให้สหกรณ์เป็นองค์กรทีเ่ ข้มแข็งและมัน่ คง
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ข้อ 9. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า สมควรจัดให้บริการใดแก่สมาชิกสมทบตาม
สิทธิของสมาชิกสมทบ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร แต่ทงั้ นีต้ ้องไม่เกินสิทธิและ
หน้าทีต่ ามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 8
ข้อ 10. สมาชิกสมทบจะขอซื้อหุน้ เพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็สามารถทาได้แต่จานวนหุน้ ทั้งหมด
ต้องไม่เกินกาหนดไว้ใน ข้อ 8(4)
ข้อ 11. การส่งค่าหุน้ รายเดือน หรือเงินกู้ ให้สมาชิกส่งชาระโดย
(1) ให้สมาชิกสมทบดาเนินการส่งชาระด้วยตนเอง หรือ
(2) ให้บดิ า มารดา คู่สมรส หรือบุตร ดาเนินการ
ข้อ 12. สมาชิกสมทบมีสทิ ธิฝากเงินได้ ตามประเภทที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ทั้งนี้วงเงินฝากทุกประเภทในสหกรณ์รวมกัน ต้องไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
โดยให้นาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
การรับฝากเงินออมทรัพย์ของสมาชิกสมทบตามวรรคหนึ่ง อาจให้หักจากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกสมทบ ทั้งนี้ตอ้ งได้รบั ความยินยอมเป็นหนังสือ
จากสมาชิกผู้นนั้
ข้อ 13. การกู้เงินของสมาชิกสมทบกู้ได้ 1 ประเภท ดังนี้
(1) เงินกู้สามัญ ให้มีจานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิก
สมทบผู้นนั้ มีอยู่ในสหกรณ์ ทั้งนีต้ ามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ข้อ 14. การชาระหนี้เงินกู้ สมาชิกสมทบต้องส่งเงินงวดชาระหนีโ้ ดย
(1) สมาชิกสมทบดาเนินการส่งชาระด้วนตนเอง หรือ
(2) หักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จา่ ย ของสมาชิกที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร
ข้อ 15. เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกูแ้ ละการเรียกคืนเงินกู้ ให้ถือปฏิบัตติ าม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ โดยอนุโลม
ข้อ 16. ในกรณีมีปญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถอื เป็นที่สดุ
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ข้อ 17. ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ปรีชา ศรีสุวรรณ์
(นายปรีชา ศรีสวุ รรณ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด

หมายเหตุ

สานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงราย รับทราบตามหนังสือจังหวัดเชียงราย
ที่ ชร 0010/29480 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

