ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด
เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ. 2564
……………………………………………………………………………………………………………………………….
โดยที่เห็นเป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสีมา จากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและความมั่นคงของสหกรณ์
อาศัยอานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด พ.ศ. 2561 ข้อ 35 และ ข้อ 65
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 63 ในคราวประชุมครั้งที่ 35/63 วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ได้มีมติยกเลิกประกาศสหกรณ์ฯ 2 ฉบับ ดังนี้
1. ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฉบับประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552
2. ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ กรณีแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างชาระ
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557
และได้กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ขึ้นใหม่ ดังนี้
1. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด ข้อ 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
และข้อ 42 ดังนี้
ข้อ 33 สมาชิก คือ
(1) ผู้เข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์และได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่ถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ได้รับพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ และได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่ถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 34 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
(3) ก. เป็นข้าราชการครู หรือข้าราชการพลเรือน หรือลูกจ้างประจา หรือครูสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครราชสีมา หรือสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา หรือหอสมุด
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ นครราชสีมา หรือวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา หรือสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา หรือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา หรือสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา หรือสานักงานศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย หรือหน่วยงาน
ที่เคยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดนครราชสีมา หรือ
ข. เป็นข้าราชการครูหรือข้าราชการพลเรือน หรือลูกจ้างประจา กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือเป็นข้าราชการครู หรือข้าราชการพลเรือน
หรือลูกจ้างประจา ในสังกัดสานักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา หรือ
ค. เป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างประจาในสหกรณ์นี้ หรือ
ง. เป็นข้าราชการบานาญซึ่งเคยรับราชการ หรือปฏิบัติงานใน (3) ก. หรือ ข. และรับบานาญ
ในจังหวัดนครราชสีมา หรือ
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จ. เป็นพนักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด
(ส.ส.นม.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด (ส.ฌ.นม.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัดและบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา(ฌ.ส.นม.)
(4) เป็นผู้มีความประพฤติดี
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
(6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ข้อ 35 การพิจารณาเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก) ตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชา
ของผู้สมัครคนหนึ่งรับรอง สาหรับผู้สมัครที่เป็นข้าราชการบานาญต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เบิกจ่ายเงินบานาญ
เป็นผู้รับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า ผู้สมัครมีลักษณะถูกต้องตามที่กล่าวไว้
ในข้อ 34 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ แล้วเสนอเรื่องการรับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่
ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ ก็ดี เมื่อผู้สมัครร้องขอ
ก็ให้คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดตามมติที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก
ในกรณีดังว่านี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนสมาชิกที่ประชุม
ข้อ 36 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 100 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 37 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจเปิดรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 38
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก หรือ
เป็นบุคคลในองค์กร หรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ
เป็นผู้ศรัทธาในระบบสหกรณ์ และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์
มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงิน

ข้อ 39 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดและยินยอมปฏิบัติตามข้อกาหนดในใบสมัคร
ทุกประการ
(2) จะต้องซื้อหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่า 20,000 บาท และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
(3) คณะกรรมการดาเนินการลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก เมื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ถูกต้อง และเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้

-3-

ข้อ 40 การได้สิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ผู้เข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ต้องลงลายมือชื่อ
ของตนในทะเบียนสมาชิก กับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้ว จึงถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ ดังนี้
(1) การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ไม่เกินหนึ่งในห้า
ของหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด และให้ได้รับเงินปันผลในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
(2) เงินเฉลี่ยคืน สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจได้ในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
(3) การรับฝากเงิน สามารถกาหนดให้สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ ทั้งเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์และประเภทประจา
(4) การให้เงินกู้ สามารถกาหนดให้สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 80
ของมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบรายนั้นๆ
สมาชิกสมทบมีสิทธิในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่ ตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด
เว้นแต่สิทธิในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใดๆ หรือ
เป็นกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์สาหรับสมาชิก
แต่ละประเภททุกประการ
ข้อ 42 การรับสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ทั้งที่อยู่ในท้องที่เดียวกันหรือย้าย
มารับราชการในท้องที่ดาเนินงานของสหกรณ์ หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบ
ที่กาหนดไว้ในข้อ 35 และจะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 40 ตั้งแต่วันที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก กับได้ชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้แล้ว
การรับโอนเงินค่าหุ้น และการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตาม
ทีก่ าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
2. กาหนดหลักเกณฑ์ในการขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ดังนี้
2.1 กรณีสมาชิกลาออกหรือถูกโอนให้ออก ไม่มีหนี้ค้างชาระกับสหกรณ์
(1) สมาชิกที่ลาออกหรือถูกโอนให้ออก 1 ครั้ง ครบ 1 ปี ต้องชาระค่าหุ้นแรกเข้า 5,000 บาท
(2) สมาชิกที่ลาออกหรือถูกโอนให้ออก 1 ครั้ง ยังไม่ครบ 1 ปี ต้องชาระค่าหุ้นแรกเข้าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจานวนเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ก่อนลาออกหรือถูกโอนให้ออก
(3) สมาชิกที่ลาออกหรือถูกโอนให้ออก 2 ครั้งขึ้นไป ครบ 1 ปี ต้องชาระค่าหุ้นแรกเข้า 10,000 บาท
(4) สมาชิกที่ลาออกหรือถูกโอนให้ออก 2 ครั้งขึ้นไป ยังไม่ครบ 1 ปี ต้องชาระค่าหุ้นแรกเข้าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของจานวนเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ก่อนลาออกหรือถูกโอนให้ออก
(5) การถือหุ้นรายเดือนต้องเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
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2.2 กรณีสมาชิกถูกโอนให้ออก มีหนี้ค้างชาระกับสหกรณ์
(1) ต้องชาระค่าหุ้นแรกเข้า 3,000 บาท

หนี้สินค้างชาระ

(2) ต้องชาระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้า และถือหุ้นรายเดือนตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
(3) การกู้เงินสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก กรณีแก้ไขปัญหา

3. กรณีโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
4. การรับสมัคร
ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ยื่นใบสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด
เลขที่ 669 หมู่ที่ 5 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หรือ สานักงาน
บริการสหกรณ์ฯ ประจาเขตพื้นที่ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป และสอบถามรายละเอียด
ทางโทรศัพท์ 044-211-558, 044-211-559, 044-211-560 ในวันและเวลาทาการของสหกรณ์ฯ

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายสมศักดิ์ จักสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด

