ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด
ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิก พ.ศ. 2552
-------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด พ.ศ. 2550 ข้อ
80(8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552
จึงกาหนดระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิก พ.ศ. 2552 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด ว่าด้วย
คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2552”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับ
สมาชิกและการขาดจากสมาชิก พ.ศ. 2543
หมวด 1
คุณสมบัติของสมาชิก
ข้อ 4. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานหรือพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว หรือ
พนักงานของราชการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น สังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานในกากับกระทรวงสาธารณสุขหรือ
สหกรณ์นี้ ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างในจังหวัดขอนแก่นหรือข้อกาหนดอื่นที่ว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิกให้เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
(6) เป็นผู้ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
หมวด 2
วิธีรับสมาชิก
ข้อ 5. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครถึงคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
กาหนด

ตามแบบที่สหกรณ์

ข้อ 6. ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณารับผู้สมัครที่คุณสมบัติตามข้อ 4 เข้าเป็นสมาชิกพร้อมทั้งกาหนด
เลขทะเบียนสมาชิก วันเวลาให้ผู้สมัครชาระค่าหุ้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และลงลายมือชื่อไว้ในใบสมัครสมาชิกและ
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิก
ในการรับเข้าเป็นสมาชิกตามความในวรรคแรก คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ดาเนินการเรียกเก็บค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และให้ผู้สมัครลงลายมือชื่ อในทะเบียน
สมาชิก แล้วนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการอนุมัติแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่วันสมัคร แล้วแจ้งการรับสมาชิก
เข้าใหม่ให้ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการทราบคราวถัดไป
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
ให้สหกรณ์แจ้งมติให้ผู้สมัคร
ทราบ และคืนเงินค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่ได้รับไว้ให้แก่ผู้สมัคร
ถ้าผู้สมัครร้องขอให้คณะกรรมการ
ดาเนินการ นาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติที่ประชุมใหญ่ให้เข้าเป็นสมาชิก ต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกที่มาประชุม
ข้อ 7. ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้
ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 8. เมื่อผู้เข้าเป็นสมาชิกได้ชาระค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกแล้ว
จึงให้ถือว่าผู้นั้นได้สิทธิในฐานะสมาชิก
สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 9. สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 15
วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
หมวด 3
การขาดจากสมาชิก
ข้อ 10. สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัตติ าม ข้อ 4.
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 11. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีพันธะต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้าประกัน อาจลาออก
จากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้
สอบสวนหรือพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยระเบียบและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือผู้จัดการ
ดาเนินการเพื่อพิจารณาตามวรรคแรก
ข้อ 12. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุใดเหตุหนึง่ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชาระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชาระรวมถึงหกงวด
ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุง่ หมายที่ให้เงินกู้นั้น

(4) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะ
ก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันใน
หนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์หรือ
ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์
สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่า
โดยประการใดๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้
และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการทีม่ ีอยู่ทั้งหมดใน
ขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ เว้ นแต่กรณีตาม (2) (5) หากปรากฏว่าสมาชิกมีหนี้
ค้างชาระต่อสหกรณ์ หรือ มีเหตุสมควรอื่นใด ให้คณะกรรมการดาเนินการ มีอานาจให้สมาชิกผู้นั้น ยังคงสมาชิกภาพ
ต่อไปตามกาหนดระยะเวลาที่เห็นสมควร
สมาชิ ก ที่ ถู ก ให้ อ อกจากสหกรณ์ มี สิ ท ธิ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ โดยให้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด
ข้อ 13. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุ
ใดๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว
กรณีที่สมาชิกผู้ถูกให้ออกได้ยื่นอุทธรณ์ภายในที่กาหนดไว้ในข้อ 12. ให้รอการขีดชื่อไว้ก่อน จนกว่าจะ
ทราบข้อวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่
ข้อ 14. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอน
หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 4(3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็นคนไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือ
ว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชาระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จาก
สหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 15. สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ถ้ามีหนี้สินของตนเอง
ซึ่งต้องรับผิดชอบ ต่อ
สหกรณ์โดยตรง ต้องชาระหนี้สินโดยสิ้นเชิงทันที
ในการนี้สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่งสหกรณ์จะต้องจ่าย
แก่สมาชิกเพื่อชาระหนี้สินดังกล่าวได้
หมวด 4
การตั้ง ผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 16. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทาเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ดังว่านีต้ ้อง
ทาตามลักษณะพินัยกรรม

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้ว ก็ต้องทาเป็นหนังสือ
ตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ทีได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคล ที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่
พอใจคณะกรรมการดาเนินการ ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น
ข้อ 17. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คา
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
พิสฤษฏ์ พิทักษ์
(นายแพทย์พิสฤษฏ์ พิทักษ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด

