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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั 
ว่าด้วย “ผู้แทนประจ าหน่วยเพ่ือบริการสมาชิก พ.ศ.2549” 

 

************************* 

  เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั    เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
มีความมัน่คง    สามารถอ านวยความสะดวกใหแ้ก่สมาชิกไดต้ามสมควร   อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  ขอ้ 79 (11) (22)  และขอ้ 107 (10)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั    ชุดท่ี 45  ในการประชุมคร้ังท่ี  10  วนัท่ี  22  กนัยายน  2549  ไดมี้มติ 
ใหก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยผูแ้ทนประจ าหน่วยเพื่อบริการสมาชิก   พ.ศ. 2549  ไวด้งัน้ี 
  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ ระเบียบวา่ดว้ยผูแ้ทนประจ าหน่วยเพื่อบริการสมาชิก  พ.ศ.2549 ” 
  ขอ้ 2.  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2549  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั    “วา่ดว้ยผูแ้ทนประจ าหน่วย
เพื่อบริการสมาชิก  พ.ศ.2547 ”  และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
  ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
              “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 
   “หน่วย”  หมายถึง  อ าเภอทอ้งท่ี  หรือหน่วยงาน  ท่ีคณะกรรมการด าเนินการของ 
                  สหกรณ์ก าหนดข้ึน  เพื่อใชเ้ป็นหน่วยในการบริหารงานของสหกรณ์ 
   “ผูแ้ทนประจ าหน่วย”  หมายถึง  บุคคลซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้ง 
    ใหท้  าหนา้ท่ีผูแ้ทนประจ าหน่วยเพื่อบริการสมาชิกระหวา่งสหกรณ์กบัสมาชิก 
                                          ในหน่วยงานท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ก าหนดข้ึน   เพื่อใชเ้ป็นหน่วย 
     ในการบริหารงานสหกรณ์ 
   “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 
   “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
     กาญจนบุรี  จ  ากดั 
  ขอ้ 5.  หน่วยใดจะมีผูแ้ทนประจ าหน่วยเพื่อบริการสมาชิกหรือไม่   จ  านวนเท่าใด   ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  แต่ทั้งน้ีไม่เกินหน่วยละ  2  คน 
  ขอ้ 6.  ผูแ้ทนประจ าหน่วยเพื่อบริการสมาชิก  ใหอ้ยูใ่นวาระไดค้ราวละหน่ึงปีโดยนบัช่วงเวลา
ตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งจนถึงวนัท่ีมีการประชุมใหญ่     ซ่ึงมีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและจะไดแ้ต่งตั้ง
ผูแ้ทนประจ าหน่วยเพื่อบริการสมาชิกคร้ังต่อไป 
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  ขอ้ 7.  ในกรณีท่ีผูแ้ทนประจ าหน่วยว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ  ให้  
คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ท าหน้าท่ีผูแ้ทนประจ าหน่วยเพื่อบริการสมาชิกประจ าหน่วยท่ีว่างลง   
ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนประจ าหน่วยให้อยูใ่นวาระไดต้ามวาระของผูท่ี้ตนแทน 
  ขอ้ 8.  ผูท่ี้จะเป็นผูแ้ทนประจ าหน่วยเพื่อบริการสมาชิกได ้  ตอ้งมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัผูท่ี้เป็น
กรรมการ 
  ข้อ 9.  วิธีการแต่งตั้ งผูแ้ทนประจ าหน่วยเพื่อบริการสมาชิก       ให้เป็นไปตามประกาศท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดเป็นคราว ๆ  ไป 
  ขอ้ 10  ผูแ้ทนประจ าหน่วยพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุดงัน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ออกตามวาระ 
(4) พน้จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
(5) พน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในหน่วยท่ีตนเป็นผูแ้ทน 
(6) สมาชิกในหน่วยมีมติไม่นอ้ยกวา่สองในสามใหพ้น้จากการเป็นผูแ้ทน 
(7) คณะกรรมการด าเนินการมีมติใหอ้อก     เน่ืองจากไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บ 
       มอบหมายใหเ้กิดผลดีแก่สหกรณ์หรืออาจเป็นเหตุใหส้หกรณ์เสียหาย 

ขอ้ 11.  ผูแ้ทนประจ าหน่วยเพื่อบริการสมาชิกมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี 
(1) ประสานงานดา้นบริการระหวา่งสหกรณ์กบัสมาชิกในหน่วยพื้นท่ีท่ีไดรั้บ 
       มอบหมาย 
(2) รวบรวมเอกสาร   ค  าร้อง   ค  าขอ   ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ  ท่ีสมาชิกสหกรณ์ท าถึง 

สหกรณ์  ส่งใหส้หกรณ์ภายในวนัท่ี  5  ของทุกเดือน 
(3) รับหนงัสือกู ้ หนงัสือค ้าประกนั  ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการกูย้มื  และ

การค ้าประกนั  ไปใหก้บัผูค้  ้าประกนัและผูเ้ก่ียวขอ้งลงนาม 
(4) จดัให้ผูกู้ ้ ผูค้  ้ าประกนั  ได้ลงนามในหนังสือกู้และหนังสือค ้าประกนั  ตลอดจน

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อหนา้ท่ีในฐานะผูแ้ทนของสหกรณ์ 
(5) ลงนามเป็นพยานในหนงัสือกู ้ หนงัสือค ้าประกนั  ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง   
       ท่ีผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนัไดล้งนามต่อหนา้    เพื่อรับรองความถูกตอ้งวา่ผูกู้แ้ละ 
       ผูค้  ้าประกนัไดล้งนามจริง 
(6) รับรายการหกัเงินและใบเสร็จรับเงินไปให้หน่วยงานในหน่วยท่ีตนเป็นผูแ้ทนเพื่อ

ด าเนินการหกัเงินส่งใหส้หกรณ์ 
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(7) ตรวจสอบการลงนามในหนงัสือกู ้ หนงัสือค ้าประกนั  และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกูย้ืม  ตลอดจนเอกสารอ่ืน  ท่ีสมาชิกหรือผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ตอ้งลงนามใหค้รบถว้น 

(8) น าหนงัสือกู ้ หนงัสือค ้าประกนั  ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งคืนใหส้หกรณ์        
เพื่อใหส้หกรณ์ไดจ่้ายเงินกูไ้ดใ้นวนัส้ินเดือน 

(9)  ประสานงานกบักรรมการประจ าหน่วย  ในการใหบ้ริการกบัสมาชิก 
(10)  เขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการด าเนินการ  หรือการประชุมอ่ืน ๆ  ตามท 
       คณะกรรมการด าเนินการเชิญเขา้ประชุม 
(11)    ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
(12)    กรณีท่ีผูแ้ทนประจ าหน่วยเพื่อบริการสมาชิกจงใจประมาทเลินเล่อ  เป็นเหตุให ้
          สหกรณ์เสียหาย  ตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

  ขอ้ 12.  ผูแ้ทนประจ าหน่วยเพื่อบริการสมาชิกเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการได ้ 
ตามท่ีไดรั้บแจง้ใหเ้ขา้ร่วมประชุม  โดยใหไ้ดรั้บค่าพาหนะและค่าเบ้ียประชุมในอตัราเดียวกนักบักรรมการ 
  ขอ้ 13.  ให้คณะกรรมการด าเนินการ ก าหนดค่าตอบแทนการปฏิบติังานของผูแ้ทนประจ าหน่วย
เพื่อบริการสมาชิกไดต้ามความเหมาะสมและจ าเป็น 
  ขอ้ 14.  ผูแ้ทนประจ าหน่วยเพื่อบริการสมาชิก  จะตอ้งรับผิดชอบต่อภาระกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย
ในฐานะตวัแทนของสหกรณ์ 
  ขอ้ 15.  การแกไ้ขระเบียบน้ี  คณะกรรมการด าเนินการอาจแกไ้ขไดโ้ดยมติไม่นอ้ยกวา่สองใน
สามของคณะกรรมการด าเนินการทั้งหมด 
  ขอ้ 16.  หากมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี      ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็น 
ผูพ้ิจารณาวนิิจฉยั  และใหถื้อการวนิิจฉยัของคณะกรรมการด าเนินการเป็นท่ีสุด 
  ขอ้ 17.  ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 

                         ประกาศไว้  ณ   วนัที ่  1 เดือนตุลาคม   พ.ศ.2549   
 

                                                                      
                                                                    (นายวรัิช   พฤฑฒิกุล) 

                                                                     ประธานกรรมการด าเนินการ 
                   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั 

 
 
   


