ระเบียบ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการออกบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2545
--------------------------------อาศัย อ านาจตามความในข้อ บัง คับ ของสหกรณ์ ข้อ 107(11) ประกอบกับ ระเบี ย บนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยบัตรประจาตัวสมาชิ ก พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2544 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นการ ครั้งที่ 8 วันที่ 31 กรกฎาคม 2545 กาหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ออกบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ยบนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข กาญจนบุ รี จากัดว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2545”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันที่ปรากฎในท้ายระเบียบนี้เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“บัต ร” หมายความว่า บัต รประจ าตัว สมาชิ ก สหกรณ์ ต ามแบบที่ น ายทะเบี ย น
สหกรณ์กาหนด
“สหกรณ์”หมายความว่าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด
“สมาชิก” หมายความว่า ผูถ้ ือบัตรซึ่ งเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
“ผูอ้ อกบัตร” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์
“เจ้า หน้า ที่ บ ัต ร” หมายความว่า พนัก งานสหกรณ์ ผูซ้ ่ ึ งได้รับ มอบหมายให้ ท า
หน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์
“คาขอ” หมายความว่า คาขอมีบตั ร มีบตั รใหม่ หรื อเปลี่ ยนบัตรประจาตัวสมาชิ ก
สหกรณ์ ตามแบบ บ.ส. 1 ท้ายระเบียบนี้
“ใบรับ” หมายความว่า ใบรับคาขอมี บตั ร มี บตั รใหม่ หรื อเปลี่ ยนบัตรประจาตัว
สมาชิกสหกรณ์ ตามแบบ บ.ส. 2 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 4 ให้สมาชิกยืน่ คาขอต่อเจ้าหน้าที่บตั ร ภายในกาหนดหกสิ บวัน นับแต่
(1) วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บงั คับ
(2) วันที่นายทะเบียบสหกรณ์รับจดทะเบียบสหกรณ์
(3) วันที่คณะกรรมการดาเนินการรับเข้าเป็ นสมาชิก
ข้อ 5 เมื่อบัตรหมดอายุ สมาชิกต้องมีบตั รใหม่ โดยยืน่ คาขอต่อเจ้าหน้าที่บตั รภายใน
สามสิ บวัน นับแต่วนั ที่บตั รเดิมหมดอายุ

สมาชิ กจะขอมีบตั รใหม่ก่อนวันที่บตั รเดิมหมดอายุก็ได้โดยยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่บตั ร
ภายในสามสิ บวัน ก่อนวันที่บตั รเดิมจะหมดอายุ
ข้อ 6 สมาชิ กต้องมี บตั รใหม่หรื อเปลี่ ยนบัตรแล้วแต่กรณี โดยยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่ บตั ร
ภายในสามสิ บวัน นับแต่
(1) วันที่บตั รหายหรื อถูกทาลาย
(2) วันที่บตั รชารุ ดในสาระสาคัญ
(3) วันที่แก้ไขชื่อตัว หรื อชื่ อสกุล หรื อชื่ อตัวและชื่อสกุล
ข้อ 7 ในบัตรจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อสหกรณ์ และเลขที่บตั ร
(2) ชื่ อตัว ชื่ อสกุล รู ปถ่าย เลขทะเบียนสมาชิ ก เลขประจาตัวประชาชนของสมาชิ ก
และหมู่โลหิ ตของสมาชิก
(3) ลายมือชื่อสมาชิกและผูอ้ อกบัตร วันออกบัตรและวันหมดอายุ
รู ปถ่ายของสมาชิ กตาม (2) จะต้องเป็ นรู ปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคา
ขอ มีขนาด 2.5x3.0 เซนติเมตร ครึ่ งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตาสี เข้ม และไม่ใส่ ผา้ คลุ มใบหน้า
หรื อผ้าโพกศรี ษะ เว้นแต่ผูท้ ี่มีความจาเป็ นตามศาสนา นิ กายของศาสนา หรื อลัทธิ นิยมในทางศาสนาของ
สมาชิก แต่จะต้องเปิ ดให้เห็นใบหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง
ข้อ 8 การขอมีบตั ร การขอมีบตั รใหม่ หรื อการขอเปลี่ยนบัตร ให้สมาชิ กยื่นคาขอพร้อมด้วย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับบาเหน็จ
บ านาญ บัต รประจ าตัวพนัก งานรั ฐวิ ส าหกิ จ แล้วแต่ ก รณี ส าเนาทะเบี ย นบ้าน รู ป ถ่ ายจ านวน 3 รู ป ต่ อ
เจ้าหน้าที่บตั ร ณ สานักงานของสหกรณ์
เมื่อเจ้าหน้าที่บตั รได้รับคาขอและตรวจสอบเห็ นว่าสมาชิ กผูข้ อได้ดาเนินการตาม
ความในวรรคหนึ่ งอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ออกใบรับแก่สมาชิ กผูข้ อไว้เป็ นหลักฐานเพื่อใช้แทน
บัตรไปพลางก่อนระยะเวลาที่กาหนดไว้ในใบรับ และเสนอคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคาขอให้ผู ้
ออกบัตรลงลายมือชื่อออกบัตร
ก่ อ นมอบบัต รแก่ ส มาชิ ก ผูข้ อ ให้ เจ้าหน้ าที่ บ ัตรเรี ย กบัต รเดิ ม และใบรั บ คื น จาก
สมาชิ กผูข้ อด้วย เว้นแต่กรณี ที่เป็ นการขอมี บตั รครั้งแรกและการขอมี บตั รใหม่เนื่ องจากบัตรเดิ มหายหรื อ
ถูกทาลายทั้งหมด ให้เรี ยกเฉพาะใบรับคืน
ข้อ 9 เมื่อได้ออกบัตรให้แก่สมาชิ กผูใ้ ดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่บตั รจัดให้มีสาเนาบัตรพร้อม รู ป
ถ่ายที่ ชดั เจนของผูน้ ้ นั ไว้ดว้ ยหนึ่ งฉบับเก็บไว้เป็ นหลักฐาน และทาทะเบี ยนคุ มบัตรให้ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั
เก็บรักษาไว้ในที่มนั่ คงปลอดภัย พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจาทุกเดือน

ข้อ 10 การออกบัตรให้กบั สมาชิ กครั้งแรก สหกรณ์ จะยกเว้นการคิดค่าธรรมเนี ยม เว้นแต่
การออกบัตรใหม่เนื่ องจากบัตรหมดอายุ บัตรหายหรื อถูกทาลาย บัตรชารุ ดในสาระสาคัญ การแก้ไขชื่ อตัว
หรื อสกุล หรื อชื่อตัวและชื่อสกุล สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด

ข้อ 11 ให้สมาชิกแสดงบัตรในกรณี ดงั ต่อนี้
(1) การเข้าร่ วมประชุมใหญ่ ประชุมกลุ่มของสหกรณ์
(2) การขอรับบริ การจากสหกรณ์
(3) การติดต่อกับสหกรณ์
(4) การอื่นใดตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนสิ งหาคม พ.ศ.2545

(นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด

