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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
----------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยสมาชิกสมทบ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับสหกรณ์
อาศัย อ านาจตามความในข้อบั งคับ สหกรณ์ ออมทรัพย์ค รูยะลา จากั ด ข้อ 49 79 (8) และข้อ 107 (10)
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด พ.ศ.2558 และมติ ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการในคราว
ประชุม ครั้ งที่ 22/2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2560 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. .2560”
ข้อ 2 ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2558”
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 4 ต่อไปนี้ในระเบียบนี้
4.1 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
4.2 “ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
4.3 “กรรมการดาเนินการ” หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
4.4 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
4.5 “ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
4.6 “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
4.7 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นเป็นสมาชิกสมทบ มีดังนี้คือ
5.1 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
5.2 ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่จังหวัดยะลา
5.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
5.4 เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
5.5 มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงินและมี
คุณสมบัติตามข้อหนึ่งข้อใดดังนี้
(1) เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในตาแหน่ง และหน่วยงานดังต่อไปนี้
- พนักงานของรัฐ
- ลูกจ้างตามภารกิจ
- ครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเอกชน
- ลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานของรัฐ
บุคคลที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งใน (1) จะต้องปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
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หรือกระทรวงวัฒนธรรม หรือสานักพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา หรือกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา หรือกระทรวงมหาดไทย (ในฝ่ายหรือสานักการศึกษา) ที่อยู่ในหน่วยงาน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ยะลา หรื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล หรื อ เทศบาลต่ า ง ๆ
ในจังหวัดยะลา
(2) เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิก อันหมายถึง “สามี หรือภริยา บุตร
ธิดา บิดาและหรือมารดาของสมาชิก”
ข้อ 6 ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่
กาหนดไว้โดยมีข้อกาหนดดังนี้
6.1 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5 (1),(2) และ (3) ต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้
ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง
6.2 ผู้ ส มั ค รที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 5 (2) ต้ อ งมี อ ายุ ตั้ ง แต่ 20 ปี ขึ้ น ไป
และให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องเป็นบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรเป็นผู้รับรอง
เมื่อคณะกรรมการได้ส อบสวนพิจารณาเห็ นว่าผู้ ส มั ครมีคุณสมบัติถูกต้ องตามที่
กาหนดในข้อ 5 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้
ผู้ ส มั ค รช าระค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้ า และค่ า หุ้ น ตามที่ ถื อ แต่ ต้ อ งไม่ ต่ ากว่ า 5 00 บาท
(ห้าร้อยบาท) เป็นประจาทุกเดือน โดยผ่านธนาคารกรุงไทย ในจังหวัดยะลา
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก
สมทบสมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว สองครั้งจะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบอีกไม่ได้
ข้อ 7 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวั นที่ยื่นใบ
สมัครเป็นสมาชิกจานวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) เว้นแต่สมาชิกที่ลาออกจากการเป็น
สมาชิกสมทบทบ และหรือพ้นสภาพมาแล้วหนึ่งครั้ง ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
อี ก ต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้ า ในครั้ ง ที่ 2 ให้ แ ก่ ส หกรณ์ ค นละ 1,000 บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ และจะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 8 รายการทั้งปวงที่ปรากฏในใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ผู้สมัคร
จะต้ องปฏิ บั ติ ตามเพื่ อคณะกรรมการด าเนิ นการจะใช้ ประกอบการพิ จารณารั บผู้ สมั ครให้ เป็ น
สมาชิกสมทบ
ข้ อ 9 เมื่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การพิ จ ารณารั บ เข้ า เป็ น สมาชิ ก สมทบและขึ้ น
ทะเบี ยนสมาชิก สมทบแล้ ว ผู้ส มัครจึงจะได้สมาชิกภาพและมีสิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สมทบดังนี้
9.1 มีสิทธิรับบริการทางวิชาการ และสวัสดิการจากสหกรณ์ ทุกประเภทที่
สหกรณ์จัดบริการแก่สมาชิก
9.2 ฝากเงิ น กั บ สหกรณ์ ไ ด้ ทุ ก ประเภท ทั้ ง นี้ ว งเงิ น ฝากทุ ก ประเภทใน
สหกรณ์รวมกัน ต้องไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
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9.3 ต้องช าระค่าหุ้ นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกในอัตราเดือนละ
500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) แต่ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ทั้งนี้สมาชิกสมทบคนหนึ่งจะมีทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 20,000,000 บาท
(ยี่สิบล้านบาท)
9.4 มีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ แต่ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
ว่า ด้ ว ยการให้ เ งิน กู้ ส มาชิ ก สมทบ และหรื อ เงิ น ฝากที่ ส มาชิ ก สมทบมี อ ยู่ ใ น
สหกรณ์
9.5 ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ตามมติที่ประชุมใหญ่
9.6 ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
9.7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
และมั่นคง
ข้อ 10 สมาชิกสมทบที่เป็นบุตร คู่สมรส หรือบิดา มารดาของสมาชิก ให้สังกัดกลุ่ม เดียวกับ
สมาชิกนั้น สังกัดอยู่ ส่วนสมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการต้องสังกัดกลุ่ ม
หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าสมควรจัด ให้บริการใดแก่สมาชิกสมทบตามสิทธิ
ของสมาชิกสมทบตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิทธิ และหน้าที่ตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 9
ข้อ 12 สมาชิกสมทบต้องส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า
เดือนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน เดือนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตลอด
ระยะเวลาที่เป็นสมาชิกสมทบ จนกว่าสมาชิกสมทบผู้นั้นได้ชาระค่าหุ้นครบตามที่กาหนดไว้ในข้อ 9 (4)
ข้อ 13 สมาชิกสมทบจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็สามารถทาได้แต่จานวนหุ้นทั้งหมดต้อง
ไม่เกินกาหนดไว้ในข้อ 9 (3)
ข้อ 14 การส่งค่าหุ้น รายเดือน และหรือเงินฝาก
14.1 ให้หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ฯ หรือ
14.2 หักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ
สมาชิกสมทบ หรือ
14.3 หักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายที่สมาชิกสมทบสังกัดอยู่
14.3 หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยในจังหวัดยะลา
ข้อ 15 สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากพิเศษราย
เดือนได้ ทั้งนี้ให้นาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจา ให้นาระเบียบฯว่าด้วยเงินฝากของสหกรณ์ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
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การรับฝากเงินออมทรัพย์ของสมาชิกสมทบตามวรรคหนึ่ง อาจให้หักจากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกสมทบ ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
จากสมาชิกผู้นั้น
ข้อ 16 การกู้เงินของสมาชิกสมทบเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้และการเรียก
คืนเงินกูใ้ ห้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิกสมทบ
การชาระหนี้เงินกู้ สมาชิกสมทบต้องส่งเงินงวดชาระหนี้โดยหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย
ที่สมาชิกสมทบสังกัดอยู่
ข้อ 17 การรับบริการทางวิชาการ และสวัสดิการของสมาชิกสมทบตามข้อ 9.2 ให้สหกรณ์
เป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อ 18 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายโชคดี คลังจันทร์)
ประธานกรรการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
ชุดที่ 54

