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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด
ว่าด้ วย “ผู้แทนประจาหน่ วยเพื่อบริการสมาชิ ก พ.ศ.2549”
*************************

เพื่อให้การบริ หารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
มีความมัน่ คง สามารถอานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกได้ตามสมควร อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ข้อ 79 (11) (22) และข้อ 107 (10) คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ชุดที่ 45 ในการประชุมครั้งที่ 10 วันที่ 22 กันยายน 2549 ได้มีมติ
ให้กาหนดระเบียบว่าด้วยผูแ้ ทนประจาหน่วยเพื่อบริ การสมาชิก พ.ศ. 2549 ไว้ดงั นี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ ระเบียบว่าด้วยผูแ้ ทนประจาหน่วยเพื่อบริ การสมาชิก พ.ศ.2549 ”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด “ว่าด้วยผูแ้ ทนประจาหน่วย
เพื่อบริ การสมาชิก พ.ศ.2547 ” และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
“หน่วย” หมายถึง อาเภอท้องที่ หรื อหน่วยงาน ที่คณะกรรมการดาเนินการของ
สหกรณ์กาหนดขึ้น เพื่อใช้เป็ นหน่วยในการบริ หารงานของสหกรณ์
“ผูแ้ ทนประจาหน่วย” หมายถึง บุคคลซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้ง
ให้ทาหน้าที่ผแู ้ ทนประจาหน่วยเพื่อบริ การสมาชิกระหว่างสหกรณ์กบั สมาชิก
ในหน่วยงานที่คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์กาหนดขึ้น เพื่อใช้เป็ นหน่วย
ในการบริ หารงานสหกรณ์
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จากัด
ข้อ 5. หน่ วยใดจะมีผูแ้ ทนประจาหน่ วยเพื่อบริ การสมาชิ กหรื อไม่ จานวนเท่าใด ให้เป็ นไป
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด แต่ท้ งั นี้ไม่เกินหน่วยละ 2 คน
ข้อ 6. ผูแ้ ทนประจาหน่วยเพื่อบริ การสมาชิก ให้อยูใ่ นวาระได้คราวละหนึ่งปี โดยนับช่วงเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ได้รับแต่งตั้งจนถึงวันที่มีการประชุมใหญ่ ซึ่งมีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการและจะได้แต่งตั้ง
ผูแ้ ทนประจาหน่วยเพื่อบริ การสมาชิกครั้งต่อไป
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ข้อ 7. ในกรณี ที่ผูแ้ ทนประจาหน่ วยว่างลงก่อนถึ งคราวออกตามวาระไม่วา่ ด้วยเหตุ ใด ๆ ให้
คณะกรรมการดาเนิ นการแต่งตั้งบุคคลให้ทาหน้าที่ผแู ้ ทนประจาหน่ วยเพื่อบริ การสมาชิ กประจาหน่ วยที่ว่างลง
ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูแ้ ทนประจาหน่วยให้อยูใ่ นวาระได้ตามวาระของผูท้ ี่ตนแทน
ข้อ 8. ผูท้ ี่จะเป็ นผูแ้ ทนประจาหน่วยเพื่อบริ การสมาชิ กได้ ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผูท้ ี่เป็ น
กรรมการ
ข้อ 9. วิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ง ผู แ้ ทนประจ าหน่ วยเพื่ อ บริ ก ารสมาชิ ก ให้ เป็ นไปตามประกาศที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนดเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 10 ผูแ้ ทนประจาหน่วยพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุดงั นี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ออกตามวาระ
(4) พ้นจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์
(5) พ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในหน่วยที่ตนเป็ นผูแ้ ทน
(6) สมาชิกในหน่วยมีมติไม่นอ้ ยกว่าสองในสามให้พน้ จากการเป็ นผูแ้ ทน
(7) คณะกรรมการดาเนินการมีมติให้ออก เนื่องจากไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายให้เกิดผลดีแก่สหกรณ์หรื ออาจเป็ นเหตุให้สหกรณ์เสี ยหาย
ข้อ 11. ผูแ้ ทนประจาหน่วยเพื่อบริ การสมาชิกมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(1) ประสานงานด้านบริ การระหว่างสหกรณ์กบั สมาชิกในหน่วยพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
(2) รวบรวมเอกสาร คาร้อง คาขอ ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่สมาชิกสหกรณ์ทาถึง
สหกรณ์ ส่ งให้สหกรณ์ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
(3) รับหนังสื อกู้ หนังสื อค้ าประกัน ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกูย้ มื และ
การค้ าประกัน ไปให้กบั ผูค้ ้ าประกันและผูเ้ กี่ยวข้องลงนาม
(4) จัดให้ผูก้ ู้ ผูค้ ้ าประกัน ได้ลงนามในหนังสื อกู้และหนังสื อค้ าประกัน ตลอดจน
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อหน้าที่ในฐานะผูแ้ ทนของสหกรณ์
(5) ลงนามเป็ นพยานในหนังสื อกู้ หนังสื อค้ าประกัน ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ที่ผกู ้ แู้ ละผูค้ ้ าประกันได้ลงนามต่อหน้า เพื่อรับรองความถูกต้องว่าผูก้ แู้ ละ
ผูค้ ้ าประกันได้ลงนามจริ ง
(6) รับรายการหักเงินและใบเสร็ จรับเงินไปให้หน่วยงานในหน่วยที่ตนเป็ นผูแ้ ทนเพื่อ
ดาเนินการหักเงินส่ งให้สหกรณ์
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(7) ตรวจสอบการลงนามในหนังสื อกู้ หนังสื อค้ าประกัน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การกูย้ ืม ตลอดจนเอกสารอื่น ที่สมาชิ กหรื อผูก้ ูห้ รื อผูค้ ้ าประกันหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ต้องลงนามให้ครบถ้วน
(8) นาหนังสื อกู้ หนังสื อค้ าประกัน ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องคืนให้สหกรณ์
เพื่อให้สหกรณ์ได้จ่ายเงินกูไ้ ด้ในวันสิ้ นเดือน
(9) ประสานงานกับกรรมการประจาหน่วย ในการให้บริ การกับสมาชิก
(10) เข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการดาเนินการ หรื อการประชุมอื่น ๆ ตามท
คณะกรรมการดาเนินการเชิญเข้าประชุม
(11) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
(12) กรณี ที่ผแู ้ ทนประจาหน่วยเพื่อบริ การสมาชิกจงใจประมาทเลินเล่อ เป็ นเหตุให้
สหกรณ์เสี ยหาย ต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นด้วย
ข้อ 12. ผูแ้ ทนประจาหน่วยเพื่อบริ การสมาชิกเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการได้
ตามที่ได้รับแจ้งให้เข้าร่ วมประชุม โดยให้ได้รับค่าพาหนะและค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับกรรมการ
ข้อ 13. ให้คณะกรรมการดาเนินการ กาหนดค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของผูแ้ ทนประจาหน่วย
เพื่อบริ การสมาชิกได้ตามความเหมาะสมและจาเป็ น
ข้อ 14. ผูแ้ ทนประจาหน่วยเพื่อบริ การสมาชิก จะต้องรับผิดชอบต่อภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย
ในฐานะตัวแทนของสหกรณ์
ข้อ 15. การแก้ไขระเบียบนี้ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจแก้ไขได้โดยมติไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สามของคณะกรรมการดาเนินการทั้งหมด
ข้อ 16. หากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็ น
ผูพ้ ิจารณาวินิจฉัย และให้ถือการวินิจฉัยของคณะกรรมการดาเนินการเป็ นที่สุด
ข้อ 17. ให้ประธานกรรมการดาเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศไว้ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2549

(นายวิรัช พฤฑฒิกุล)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู กาญจนบุรี จากัด

