ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด
ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2550
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553
---------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด พ.ศ. 2550
ข้อ 80(8) มติที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 19 ครั้งที่ 5/2550 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ได้กาหนด
ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2550 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด ว่าด้วยสมาชิก
สมทบ พ.ศ. 2550
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกที่สหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามระเบียบของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น จากัด
‘’ที่ประชุมคณะกรรมการ” หมายถึง การประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด
“นิติบุคคล”
หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ไม่มุ่งแสวงหากาไร
หมวด 1
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
ข้อ 4. ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(4) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

ข้อ 5. สมาชิกสมทบจะต้องถือหุ้นของสหกรณ์เมื่อแรกเข้าขั้นต่าเป็นจานวน 50 หุ้น เป็นเงิน 500 บาท (ห้า
ร้อยบาทถ้วน)
หมวด 2
วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ
ข้อ 6. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกรับรอง
อย่างน้อย 2 คน
ข้อ 7. ให้คณะกรรมการ พิจารณารับผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5 เข้าเป็นสมาชิก
สมทบ พร้อมทั้งกาหนดเลขทะเบียนสมาชิก วัน เวลาให้ผู้สมัครรับชาระค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และลงลายมือ
ชื่อไว้ในใบสมัครสมาชิกสมทบ และบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
ในการรับเข้าเป็นสมาชิกตามความในวรรคแรก คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ดาเนินการเรียกเก็บค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ แล้ว
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
เมื่อคณะกรรมการอนุมัติแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบตั้งแต่วันสมัคร แล้วแจ้งการรับสมาชิกสมทบ
เข้าใหม่ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบในคราวถัดไป
ถ้าคณะกรรมการ ไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยเหตุใดๆ ให้สหกรณ์แจ้งมติให้ผู้ สมัครรับทราบ
และคืนค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่ได้รับไว้ให้แก่ผู้สมัคร ถ้าผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการ
ชี้ขาด ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนคณะกรรมการที่มาประชุม
ข้อ 8. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ
100.-บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านีใ้ ห้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 9. การได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุ้นตามระเบียบของสหกรณ์ให้ เสร็ จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กาหนด เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมใหญ่ ทุกประการ
ข้อ 10. สมาชิกสมทบจะโอนหุ้นที่ตนถืออยู่ให้ผู้อื่นไม่ได้ และจะถอนหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในขณะที่
ตนเป็นสมาชิกสมทบอยู่ไม่ได้
ข้อ 11. สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ หรือที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
หมวด 3
การขาดจากสมาชิกสมทบ
ข้อ 12. สมาชิกสมทบ ย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ 4.
(6) ถูกให้ออกจากราชการหรืองานประจาโดยมีความผิด
ข้อ 13. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือไม่ถือหุ้นครั้งแรก
(2) ขาดการส่งหุ้น 3 งวดติดต่อกัน
(3) ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสามเดือน
(4) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ หรือเมื่อจะ
ก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่
แล้ว
(5) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติการใดๆ อันเป็น
เหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ
เมื่อคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าสมาชิกสมทบมี
เหตุใดๆ
ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวน
คณะกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 14. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียน ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุ
ใด ๆ ให้คณะกรรมการ ถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียน
ข้อ 15. การจ่ายเงินคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 12(1), (2), (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ ให้
ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบ
นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงิน
ปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน
หุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 12(3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 12(5), (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปัน
ผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอัน สมควรโดยไม่
มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดย
ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีก็ได้ ส่วนเงินรับ
ฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบที่
พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจาปี
และให้คานวณเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่
สมาชิกสมทบโดยนาทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนามาเฉลี่ยโดยใช้จานวน
หุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคานวณมูลค่าเงินค่าหุ้น
จ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กาหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์
ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 16. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์
ในการจ่ายคื นจานวนเงินของสมาชิก
สมทบตามข้อ 15.นั้น สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

หมวด 4
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ
ข้อ 17. สิทธิของสมาชิกสมทบ
(1) ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดที่สหกรณ์มีอยู่ในขณะนั้น
และมีความรับผิดเพียงไม่เกินเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
(2) ฝากเงินกับสหกรณ์
(3) ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่
สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น
(4) ได้รับสินเชื่อจากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากที่
สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น
(5) เงินกู้และสินเชื่อที่สมาชิกสมทบได้รับตาม (3) และ (4) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90
ของมูลค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น
(6) การกู้เงินและสินเชื่อตาม (3) (4) (5) ให้ใช้หุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น
ค้าประกัน
ข้อ 18. หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
(6) ชาระหนีต้ ามสัญญา
(7) ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(8) ประชาสัมพันธ์และปกป้องชื่อเสียงของสหกรณ์
สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้แทนสมาชิก
(2) เป็นประธานกรรมการหรือคณะกรรมการสหกรณ์
(3) เข้าร่วมประชุมใหญ่
(4) ค้าประกันเงินกู้
(5) การเลือกผู้แทนสมาชิก ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
หมวด 5
การตั้ง ผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 19. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกสมทบจะทาเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็น
ผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้
ต้องทาตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้ว ต้องทาเป็นหนังสือ
ตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์ จะ
จ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ ผู้ตาย
มีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่
พอใจคณะกรรมการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้ น ทั้งนี้ ตามข้อ 15 และข้อ 16
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาหนดหนึ่งปีนับ
แต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิก
สมทบนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์
หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทาให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ ก็ดี เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสารอง
ของสหกรณ์ทั้งสิ้น
ข้อ 20. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คา
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด
ข้อ 21. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550
วิทยา จารุพูนผล
(นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด

หมายเหตุ

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2551
แก้ไขข้อ 5. โดยตัดข้อความ “ต้องชาระหุ้นรายเดือนทุกเดือนไม่ต่ากว่า 300.-บาท ภายในวันที่ 5 ของเดือน”
แก้ไขข้อ 17. โดยตัดข้อความ (7) ออก
“(7) ได้รับสวัสดิการกรณีเสียชีวิตเป็นเงินค่าปลงศพรายละ 10,000.-บาท แต่ตอ้ งเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป”
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 มีผลบังคับใช้ 22 กุมภาพันธ์ 2553 แก้ไขข้อ 4. “บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ”

