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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
พ.ศ. 2554
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ตามมติของทีป่ ระชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
เมื่อวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับ
สหกรณ์ เ สี ย ทั ้ งหมดและให้ใ ช้ข ้อบัง คับ ฉบับ นี้แทน ซึ ่ งนายทะเบี ย นสหกรณ์
ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี้
ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จำ�กัด พ.ศ. 2554”
ข้ อ บั ง คั บ นี ้ ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั ้ ง แต่ ว ั น ถั ด จากวั น ที ่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์
รับจดทะเบียน ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่
ใช้บังคับนับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
“คณะกรรมการดำ�เนินการ” หมายความว่ า คณะกรรมการดำ � เนิ นการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
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“เจ้ า หน้ า ที ่ ส หกรณ์ ” หมายความว่ า ผู ้ ท ี ่ ส หกรณ์ จ ้ า งไว้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน
ในสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
ลงชื่อ……………………………………ประธานกรรมการ
(นายแพทย์สัญชัย ปิยะพงษ์กุล)
ลงชื่อ……………………………………เลขานุการ
( นายวัชรินทร์ พันธุ์เทศ)
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หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำ�นักงาน
ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำ�นักงาน
ชื่อ		
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
				
Udon Thani Provincial Public Health
				
Savings and Credit Cooperative Limited
		
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสำ�นักงาน เลขที่ 4/1 ถนนอธิบดี ตำ�บลหมากแข้ง อำ�เภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำ�นักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการ
พิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สำ�นักงานของสหกรณ์เดิม
สำ�นักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอำ�เภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน และให้ด�ำ เนินการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่
คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้
เป็นรูปงูพันคบเพลิง ด้านข้างประกอบด้วยช่อชัยพฤกษ์
ข้างละหนึง่ ช่ออยูภ่ ายในวงกลมสองวงซ้อนกัน และในระหว่าง
วงกลมทั้งสองมีอักษรคำ�ว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จำ�กัด”
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หมวด 2
วัตถุประสงค์และอำ�นาจกระทำ�การ

ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวน
ส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันในหมูส่ มาชิก
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชือ่ เพือ่ การประกอบอาชีพและการดำ�รงชีพ
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริม
และปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
และชุมชน
ข้ อ 3. อำ � นาจกระทำ � การ เพื ่ อ ให้ บ รรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสหกรณ์
ให้สหกรณ์มีอำ�นาจกระทำ�การ ดังต่อไปนี้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์
(2) จัดหาทุนเพื่อดำ�เนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สหกรณ์
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำ�ให้เกิดความสะดวก
หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
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(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ ตามกฎหมายและตามทีค่ ณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำ�หนด
(11) ดำ�เนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ
ครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงาน
ของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
(15) กระทำ�การต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นรวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือ
รับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำ�หน่าย จำ�นองหรือรับจำ�นอง
จำ�นำ�หรือรับจำ�นำ� ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

หมวด 3
ทุน

ข้อ 4. ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงิน
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสาร
การเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสำ�รองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้
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หุ้น

สิบบาท

ข้อ 5. การออกหุน้ สหกรณ์ออกหุน้ ได้โดยไม่จ�ำ กัดจำ�นวน มีมลู ค่าหุน้ ละ

ข้อ 6. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชำ�ระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่
เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำ�นวนเงินได้รายเดือนของตน
ตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ประจำ� และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ� ซึ่งสมาชิกได้รับจาก
หน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบำ�นาญตามกฎหมายว่าด้วยบำ�เหน็จบำ�นาญ
ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำ�หนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำ�ได้ โดยแสดง
ความจำ�นงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำ�เนินการ แต่จำ�นวนหุ้นทั้งหมดต้อง
ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำ�ระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอน หรือถอนหุน้ ในระหว่างทีต่ นเป็นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้ ในระหว่างที่
สมาชิกภาพยังไม่สิ้นสุดห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายัด
ค่าหุ้นของสมาชิกนั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิ
นำ�เงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำ�ระหนี้
แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น
สมาชิกต้องทำ�ความยินยอมเป็นหนังสือให้ไว้กับสหกรณ์ เมื่อสมาชิกได้
ทำ�ความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่สมาชิก
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ หักเงินเดือน หรือ ค่าจ้างหรือเงินอื่นใด ที่ถึงกำ�หนดจ่ายแก่สมาชิก
นั้น เพื่อชำ�ระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจำ�นวนที่
สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป ให้หน่วยงานนั้นหัก
เงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
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การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคสี่มิอาจถอนคื นได้ เว้ นแต่
สหกรณ์ ไ ด้ ใ ห้ ค วามยินยอม การหักเงินตามวรรคหนึ่งต้องหักให้สหกรณ์เป็น
อันดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหัก
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม
ข้อ 7. การชำ�ระค่าหุ้นรายเดือน การชำ�ระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชำ�ระ
โดยวิธหี กั จากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำ�เดือนนัน้ ๆ
ทุกเดือน
เมือ่ สมาชิกมีค�ำ ขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดำ�เนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำ�ให้ไม่สามารถชำ�ระค่าหุ้น
รายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึน้ ด้วยเจตนาอันไม่สจุ ริตของตน คณะกรรมการดำ�เนินการ
จะอนุญาตให้สมาชิกนัน้ มิตอ้ งชำ�ระค่าหุน้ รายเดือนชัว่ ระยะเวลาตามทีค่ ณะกรรมการ
ดำ�เนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้ อ 8. การงดชำ�ระเงินค่าหุ้นรายเดือ น สมาชิ กที ่ ได้ ชำ � ระเงิ นค่ า หุ ้ น
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเดือนหรือเป็นจำ�นวนเงินไม่น้อยกว่าสองแสนบาท และ
ไม่มหี นีส้ นิ อยูต่ อ่ สหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รือผูค้ �ำ้ ประกัน จะงดชำ�ระเงินค่าหุน้ รายเดือน
หรือลดจำ�นวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำ�นงเป็นหนังสือต่อคณะ
กรรมการดำ�เนินการ
ข้อ 9. การแจ้งยอดจำ�นวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจำ�นวนหุ้นที่สมาชิก
ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
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หมวด 4
การดำ�เนินงาน

ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์
หรือประเภทประจำ�จากสมาชิกหรือสหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้
ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการฝากเงิน ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ
ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ด�ำ รงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีก่ �ำ หนด
ในกฎกระทรวง

การให้เงินกู้

ข้อ 11. การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดำ�เนินการมีอำ�นาจพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกำ�หนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้
ประเภทและจำ�กัดแห่งเงินกู้ หลักประกันสำ�หรับเงินกู้ ลำ�ดับแห่งการให้เงินกู้
การกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดชำ�ระหนี้เงินกู้ การควบคุมหลัก
ประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดำ�เนินการจะพิจารณา
ให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
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สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์ ต้องเสนอ
คำ�ขอกู้ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กำ�หนดไว้
ข้อ 12. ความมุง่ หมายแห่งเงินกู้ เงินกูซ้ ง่ึ ให้แก่สมาชิกไม่วา่ ประเภทใด ๆ
จะให้ได้แต่เฉพาะเพือ่ การอันจำ�เป็นหรือมีประโยชน์ตามทีค่ ณะกรรมการดำ�เนินการ
เห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดำ�เนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิก
ให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
ดังต่อไปนี้

ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภท

(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุ
อันจำ�เป็นรีบด่วน และมีความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดำ�เนินการอาจให้
เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงิน
สำ�หรับใช้จ่าย เพื่อการอันจำ�เป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดำ�เนินการ
อาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วย
เหลือให้เงินกู้ เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์
งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดำ�เนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้น
ได้ตามที่เห็นสมควรโดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
ข้อ 14. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่
สมาชิกในอัตราตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการ
ดำ � เนิ น การตรวจตราควบคุ ม ให้ เ งิ น กู้ ทุ ก รายมี ห ลั ก ประกั น ตามที่ กำ � หนดไว้ ใ น
ระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดำ�เนินการเห็นว่าหลักประกันสำ�หรับ
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เงิ น กู้ ร ายใดบกพร่ อ งผู้ กู้ จ ะต้ อ งจั ด การแก้ ไ ขให้ คื น ดี ภ ายในระยะเวลาที่ ค ณะ
กรรมการดำ�เนินการกำ�หนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ
เป็นอันถึงกำ�หนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคำ�นึง
ถึงกำ�หนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดำ�เนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำ�เนินการว่าผู้กู้นำ�เงินกู้ไปใช้
ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดำ�เนินการเห็นว่าหลักประกันสำ�หรับ
เงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้ มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดำ�เนินการกำ�หนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชำ�ระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อ
กันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำ�ระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว
สำ�หรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ในกรณีที่ผู้ค้ำ�ประกันจะต้องรับผิดชำ�ระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวใน
วรรคก่อน และไม่สามารถชำ�ระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ำ�ประกันร้องขอ
คณะกรรมการดำ�เนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำ�ประกันชำ�ระเป็นงวดรายเดือน
จนครบจำ�นวนเงินกู้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำ�นวนงวดสำ�หรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ
ข้อ 16. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำ�ประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ำ�ประกันต้อง
รับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอโอน หรือย้าย หรือลาออกราชการ หรือ
งานประจำ�ตามข้อ 32(2) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชำ�ระ
หนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิก
อยู่ตาม ข้อ 44)
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การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์

ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือ
ลงทุนได้ตามที่กำ�หนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำ�หนด ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คำ�นึงถึง
ความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ

การกู้ยืมเงินหรือการค้ำ�ประกัน

ข้อ 18. วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ�ประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกำ�หนดวงเงินกู้
ยืมหรือการค้�ำ ประกันสำ�หรับปีหนึง่ ๆ ไว้ตามทีจ่ �ำ เป็นและสมควรแก่การดำ�เนินงาน
วงเงินซึ่งกำ�หนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก นายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำ�หนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้
ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ�ประกันสำ�หรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือ
การค้ำ�ประกันสำ�หรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 19. การกู้ยืมเงินหรือการค้ำ�ประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออก
ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สำ�หรับใช้เป็นทุนดำ�เนิน
งานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการเห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องอยู่
ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ�ประกันประจำ�ปีตามข้อ 18

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์

ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพัน
สหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำ�หนดไว้เป็นพิเศษตามข้อ
บังคับนี้ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืมตลอดจนการเบิกหรือ
รับเงินกู้ การจำ�นองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จำ�นอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และ
ในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูท้ ค่ี ณะกรรมการดำ�เนินการ
มอบหมายกับผูจ้ ดั การรวมเป็นสองคน
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(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่
กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์
เป็นสำ�คัญด้วย
ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำ�บัญชีตามแบบ
และรายการทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์ก�ำ หนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบ
การลงบัญชีไว้ทส่ี �ำ นักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์ก�ำ หนด
ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิด
เหตุนั้น สำ�หรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชี
ภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีต้องมี
เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จัดทำ�งบดุลอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่า
เป็นรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน
ของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกำ�ไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
ข้อ 23. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการ
เสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดำ�เนินการเสนอรายงานประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสำ�เนารายงาน
ประจำ�ปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการ
ประชุมใหญ่
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อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์
งบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สำ�นักงาน
ของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก
ทะเบียนหุ้น สมุดรายงานการประชุมตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดำ�เนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น
ให้สหกรณ์ส่งสำ�เนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียน
สหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือ
ทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของ
สหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สำ�นักงาน
ของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทำ�การ แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น
เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกำ�กับดูแลสหกรณ์

ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจ
สอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตาม
ระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์ก�ำ หนด โดยผูส้ อบบัญชีซง่ึ นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
ข้อ 26. การกำ�กับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย มีอำ�นาจออกคำ�สั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำ�เนินการ
คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่หรือเชิญสมาชิกของ
สหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการดำ�เนินงาน หรือรายงานการประชุมได้ และมีอำ�นาจเข้าไป
ตรวจสอบในสำ�นักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทำ�การของสหกรณ์ได้
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ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอำ�นวยความสะดวกให้
ความช่วยเหลือและให้คำ�ชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร
ข้อ 27. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงาน
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กำ�กับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่
หน่วยงานนั้นกำ�หนด

กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี

ข้อ 28. การจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชี
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มกี �ำ ไรสุทธิ
ให้จัดสรรเป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิ และเป็นค่าบำ�รุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำ�หนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่
เกินร้อยละห้าของกำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น
ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำ�ระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ตอ้ งไม่เกิน
อัตราที่กำ�หนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่งถ้าสหกรณ์
ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำ�หรับปีใดด้วย
จำ�นวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำ�หรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการคำ�นวณเงินปันผลตามหุ้นให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชำ�ระ
ต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือน มีระยะเวลาสำ�หรับคำ�นวณเงินปันผลตั้งแต่
เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชำ�ระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือนสหกรณ์จะคิด
เงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลีย่ คืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจทีส่ มาชิกได้ท�ำ ไว้
กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการชำ�ระหนี้
สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำ�หรับปีนั้น
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(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกิน
ร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
นี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกำ�ไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิ
ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
และครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำ�นักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(9) กำ�ไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสำ�รองทั้งสิ้น

ทุนสำ�รอง

ข้อ 29. ทีม่ าแห่งทุนสำ�รอง นอกจากจัดสรรจากกำ�ไรสุทธิตามข้อ 28 แล้ว
บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กำ�หนด
ว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสำ�รองของ
สหกรณ์
อนึ่ง จำ�นวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มกี ารเรียกร้อง
จนพ้นกำ�หนดอายุความก็ให้สมทบจำ�นวนเงินนั้นเป็นทุนสำ�รอง
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำ�เนินการเสนอแนะให้
ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 28 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใด
ไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำ�นวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจำ�นวน ดังกล่าวให้สมทบ
เป็นทุนสำ�รองทั้งสิ้น
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ข้อ 30. สภาพแห่งทุนสำ�รอง ทุนสำ�รองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม
สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสำ�รองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น
หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสำ�รองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจาก
สหกรณ์เดิม

หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์และได้ชำ�ระค่าหุ้นตามจำ�นวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิกและได้ชำ�ระค่าหุ้นตามจำ�นวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ หรือลูกจ้างประจำ�
หรือข้าราชการบำ�นาญ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชัว่ คราว ซึง่ ได้รบั เงินเดือน
หรือค่าจ้างจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำ�จังหวัดอุดรธานี
หรือ
ข. เป็ น เจ้ า หน้ า ที ่ ห รื อ ลู ก จ้ า งของสหกรณ์ น ี ้ หรื อ เจ้ า
หน้ า ที ่ ส มาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข
จั ง หวั ด อุ ด รธานี จำ � กั ด
(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์
ในการให้กู้ยืมเงิน
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ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ(รวมทั้ง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 37) ต้อง
ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำ�หนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร
ในตำ�แหน่งไม่ต่ำ�กว่าระดับปฏิบัติการคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งไม่ต่ำ�กว่าระดับปฏิบัติการ ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
เมื่อคณะกรรมการดำ�เนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัคร
มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็น
สมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำ�ระค่า
ธรรมเนียมแรกเข้า และชำ�ระค่าหุ้นตามจำ�นวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่อง
การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดำ�เนินการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ
เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้ คณะกรรมการดำ�เนินการนำ�เรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อ
วินจิ ฉัยชีข้ าด มติแห่งทีป่ ระชุมใหญ่ให้รบั เข้าเป็นสมาชิก ในกรณีดงั ว่านีใ้ ห้ถอื เสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
ข้อ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้
ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 35. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อ
ของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำ�ระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจำ�นวน
ที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เข้าประชุมใหญ่เพือ่ เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำ�เนินการหรือผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์
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(ข) หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำ�สั่งของ

เป็นองค์การที่เข้มแข็ง

(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์

(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำ�เนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์
ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกทีย่ า้ ย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอืน่
และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น
หากสหกรณ์นน้ั มีขอ้ บังคับให้รบั เข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดำ�เนินการได้
มีมติให้รบั เข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนัน้ มีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุน้ และ
เงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์
ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุน้ เงินกู้ และเงินฝาก(ถ้ามี) ทีส่ มาชิกนัน้ มีอยูต่ อ่ สหกรณ์ให้
ตามวิธกี ารทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการในสังกัดตามข้อ 32 (2) หากประสงค์จะสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดใน ข้อ
33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่
ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุน้ และการปฏิบตั เิ กีย่ วกับหนีส้ นิ ทีม่ อี ยูใ่ นสหกรณ์เดิมนัน้
ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 38. การเปลี่ยนแปลงคำ�นำ�หน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่
สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงคำ�นำ�หน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่
ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
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การตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ข้อ 39. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทำ�หนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจาก
สหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำ�ตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้ า สมาชิ ก ประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี ่ ย นแปลงการตั ้ งผู ้ ร ั บ โอน
ประโยชน์ที่ได้ทำ�ไว้แล้วก็ต้องทำ�เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อน
มอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความใน
วรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคล
ที่ได้นำ�หลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำ�เนินการว่าเป็นทายาทผู้มี
สิทธิได้รับเงินจำ�นวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกำ�หนดในข้อ 45 และข้อ 46
ให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ คำ�ขอรับเงินผลประโยชน์
ต่อสหกรณ์ภายในกำ�หนดหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีส่ มาชิกตาย หรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์
โดยให้แนบสำ�เนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถงึ แก่
ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดำ�เนินการได้พิจารณา
และอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ใน
กรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำ�ขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อ
เป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำ�ให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อ
พ้นกำ�หนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำ�นวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็น
ทุนสำ�รองของสหกรณ์ทั้งสิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ

ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใต้ข้อบังคับข้อ 44 สมาชิกย่อมขาด
จากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
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(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคำ�พิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้ อ 41. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู ้ ไม่ มี ห นี ้ สิ นอยู ่ ต ่ อ สหกรณ์
ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำ�ประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำ�นง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำ�เนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำ�เนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่า
ออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดำ�เนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการดำ�เนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการ
ชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้
เสนอคณะกรรมการดำ�เนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1)ไม่ชำ�ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชำ�ระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชำ�ระ
รวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำ�เนินการ
(3) นำ�เงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำ�หรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้
คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำ�เนินการกำ�หนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชำ�ระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกัน
เป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำ�ระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว
สำ�หรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
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(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้
หรือ ผู้ค้ำ�ประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคำ�สั่งของสหกรณ์ หรือของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ
อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำ�ให้เสื่อมเสียต่อ
สหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดำ�เนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมี
เหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามแห่งจำ�นวนกรรมการดำ�เนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็น
อันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดย
ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดำ�เนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติ
การให้ออก คำ�วินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด
ข้อ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออก
จากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการถอนชื่อสมาชิกออก
จากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม(ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้อง
เสนอที่ประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว
ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำ�โดย
ไม่มีความผิด สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำ�ตาม
ข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็นคนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคำ�พิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจาก
สหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชำ�ระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้
สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
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ข้อ 45. การจ่ายคืนจำ�นวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณี
ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่าย
คืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น
พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์
จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำ�หรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียก
ให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและ เงินเฉลี่ยคืน
สำ�หรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
นั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จำ�นวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
จะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะ
กรรมการดำ�เนินการมีอ�ำ นาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุน้ ของสมาชิกทีข่ าดจากสมาชิกภาพ
รายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
เนือ่ งจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำ�ตามข้อ 32 (2) โดย
ไม่มคี วามผิดนัน้ คณะกรรมการดำ�เนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40(4) สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40(5) (6) นั้น
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงิน
เฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวัน
สิ้นปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะ
จ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
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ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอ
การจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชี
ประจำ�ปี และให้คำ�นวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก โดยนำ�ทุน
เรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนำ�มาเฉลี่ยโดย
ใช้จำ�นวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำ�นวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคำ�นวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป
สหกรณ์ต้องคำ�นวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่า
ดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กำ�หนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอด
ขาดทุนสะสม
ข้อ 46. การหักจำ�นวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืน
จำ�นวนเงินของสมาชิกตามข้อ 45 นั้น ให้สหกรณ์หักจำ�นวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับ
ผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

กลุ่มสมาชิก

ข้อ 47. กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การ
ประชุมกลุ่ม กิจกรรมของที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจำ�นวนกรรมการบริหารกลุ่ม
การดำ�รงตำ�แหน่ง การพ้นจากตำ�แหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์

ข้อ 48. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของ
สหกรณ์จำ�กัดเพียงไม่เกินจำ�นวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
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หมวด 6
สมาชิกสมทบ

ข้อ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร
โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้
บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจำ�
ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก. เป็นคูส่ มรส หรือบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมายของสมาชิก หรือ
ข. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ หรือลูกจ้างประจำ�
หรือข้าราชการบำ�นาญ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชัว่ คราว ซึง่ ได้รบั เงินเดือน
หรือค่าจ้างจากสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำ�จังหวัดอุดรธานี หรือ
ค. เป็นเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของสหกรณ์น้ี หรือ เจ้าหน้าทีส่ มาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
(3) ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่จังหวัดอุดรธานี
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คำ�สั่งของสหกรณ์
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์
ในการให้กู้ยืมเงิน
ข้อ 51. การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมทบต้องยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบทีก่ �ำ หนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์น้ี
ไม่นอ้ ยกว่าสองคนรับรอง เมือ่ คณะกรรมการดำ�เนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำ�หนดในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิกสมทบกับชำ�ระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน
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เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะ
สมาชิกสมทบ
ข้อ 52. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมทบต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละห้าสิบบาท ค่าธรรมเนียม
แรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
ข้อ 53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและ
หน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) อาจถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของจำ�นวนหุ้น
ที่ชำ�ระแล้วทั้งหมดที่สหกรณ์มีอยู่ในขณะนั้น และมีความรับผิดเพียงไม่เกินจำ�นวน
เงินค่าหุ้นที่ส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
(2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทเงินฝาก
(3) มีสิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกิน
ร้อยละแปดสิบของมูลค่าหุ้นและหรือ เงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่เวลานั้น
(4) มีสิทธิได้รับสินเชื่อจากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่
เกินร้อยละแปดสิบของมูลค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในเวลานั้น
(5) มีสิทธิได้รับเงินกู้และสินเชื่อที่สมาชิกสมทบได้รับ
ตามข้อ (3) และ (4) เมื่อรวมกันแล้วก็ต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของมูลค่าหุ้น และ
หรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น
(6) มีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั สวัสดิการตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
และให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
(7)ได้รับเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืน
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำ�สั่ง
ของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
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เป็นองค์การที่เข้มแข็ง

(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์

(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำ�เนินการ พัฒนาสหกรณ์ให้
เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(2) สิทธิการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่
(3) สิทธิได้รับเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการ

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ

ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อม
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคำ�พิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 55. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจ
ขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำ�นงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดำ�เนินการและเมื่อคณะกรรมการดำ�เนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการ
ชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 56. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูก
ให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชำ�ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
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สหกรณ์
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(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำ�สั่งของ

(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำ�ให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือ
ขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
ข้อ 57. การเปลี่ยนแปลงคำ�นำ�หน้าชื่อ ชื่อ สกุล สัญชาติ และที่อยู่ของ
สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงคำ�นำ�หน้าชื่อ ชื่อ สกุล
สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
ข้อ 58. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
อาจทำ�หนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น
เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์
เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำ�ตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ทำ�ไว้แล้ว ต้องทำ�เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อน
มอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความ
ในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลีย่ คืน
และเงินผลประโยชน์หรือเงินอืน่ ใดบรรดาทีส่ มาชิกสมทบผูต้ ายมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้
แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำ�
หลักฐานมาแสดงให้เป็นทีพ่ อใจคณะกรรมการดำ�เนินการว่าเป็นทายาทของผูม้ สี ทิ ธิ
ได้รับเงินจำ�นวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตามข้อกำ�หนดในข้อ 59 และข้อ 60
ให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ คำ�ขอรับเงินผลประโยชน์
ต่อสหกรณ์ภายในกำ�หนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจาก
สหกรณ์ โดยให้แนบสำ�เนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบ
นั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วยเมื่อคณะกรรมการดำ�เนินการ
ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายใน
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สี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำ�ขอรับเงินผลประโยชน์
หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทำ�ให้สหกรณ์ถือไว้ ไม่มี
ตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกำ�หนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำ�นวนเงินดังกล่าวไป
สมทบเป็นทุนสำ�รองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
ข้อ 59. การจ่ายคืนจำ�นวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1) (2) (4) นั้น
สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิก
สมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดา
ที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้น
ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
สำ�หรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายค่าหุ้นคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก
โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำ�หรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่
มีมติให้จัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใดจำ�นวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปี
นั้นคณะกรรมการดำ�เนินการมีอำ�นาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3)
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย
บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5) (6)
นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่าย
ค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่
ทีป่ ระชุมใหญ่ได้พจิ ารณาจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีกไ็ ด้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้
นั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
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ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอ
การจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบ ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิด
บัญชีประจำ�ปี และให้คำ�นวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ
โดยนำ�ทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนำ�
มาเฉลี่ยโดยใช้จำ�นวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำ�นวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคำ�นวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป
สหกรณ์ต้องคำ�นวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่า
ดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กำ�หนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอด
ขาดทุนสะสม
ข้อ 60. การหักจำ�นวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการ
จ่ายคืนจำ�นวนเงินของสมาชิกสมทบตามข้อ 59 นั้น ให้สหกรณ์หักจำ�นวนเงิน
ซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่
สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดำ�เนินการ
ถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

หมวด 7
การประชุมใหญ่

ข้อ 62. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิก
มาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
จดทะเบียนสหกรณ์ เพือ่ เลือกตัง้ คณะกรรมการดำ�เนินการและมอบหมายการทัง้ ปวง
ให้แก่คณะกรรมการดำ�เนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดำ�เนินการเรียก
ประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
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ข้อ 63. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดำ�เนินการจะเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจำ�นวนทุนเรือนหุ้น
ที่ชำ�ระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจำ�นวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทำ�หนังสือ
ร้องขอต่อคณะกรรมการดำ�เนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และ
ให้คณะกรรมการดำ�เนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ที่รับคำ�ร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดำ�เนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
กำ�หนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมายมีอ�ำ นาจเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญได้ภายในระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 64. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกิน
กว่าสามพันคน ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น
ข้อ 65. การเลือกตั้งและการดำ�รงตำ�แหน่งผู้แทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
(2) การเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกคราวหนึง่ ๆ ให้กระทำ�ในทีป่ ระชุมกลุม่
ก่อนการประชุ ม ใหญ่ส ามัญของสหกรณ์ไ ม่น้อยกว่ า สามสิ บ วั น และให้
ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิก
ในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า
(3) ให้ทป่ี ระชุมกลุม่ ดำ�เนินการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่วน
จำ�นวนสมาชิกสิบคนต่อผูแ้ ทนสมาชิกหนึง่ คน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึง่
ให้เลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ คน ในจำ�นวนนีใ้ ห้ประธานกลุม่ (ถ้ามี) หรือ
ตัวแทนกลุม่ เป็นผูแ้ ทนสมาชิกโดยตำ�แหน่ง โดยให้นบั รวมอยูใ่ นจำ�นวนผูแ้ ทนสมาชิกที่
กลุม่ พึงเลือกตัง้ ได้
		

ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด พ.ศ. 2554

31

อนึ่ง จำ�นวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำ�แหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์
ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ใน
ตำ�แหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้อ 66. การพ้นจากตำ�แหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำ�แหน่ง เมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้อ 67. ตำ�แหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทน
สมาชิกพ้นจากตำ�แหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จนทำ�ให้จำ�นวนผู้แทนสมาชิกเหลือ
ไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจำ�นวน ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้
ที่ประชุมกลุ่มดำ�เนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจำ�นวนที่ว่างลง และให้
ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าที่กำ�หนดเวลาที่ผู้ซึ่งตน
แทนนั้นชอบจะอยู่ได้
ข้อ 68. การแจ้งกำ�หนดการประชุมใหญ่ เมือ่ มีการประชุมใหญ่ทกุ คราว
ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการ
ด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการหรือเลขานุการ เป็นผูล้ งลายมือชือ่ ในหนังสือนัน้ และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาส
เดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย
ข้อ 69. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมี
สมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึง่
ร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิกต้องมีผแู้ ทนสมาชิกมาประชุม
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ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุม หรือออก
เสียงและได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำ�เนินการ
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอำ�นาจให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 70. การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ถ้าสมาชิ ก หรื อ ผู ้ แ ทนสมาชิกแล้ว แต่กรณีมาประชุ มไม่ ค รบองค์ ป ระชุ ม
ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก
ในการประชุมครัง้ หลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วสิ ามัญทีส่ มาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก
ร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุม
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำ�นวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย
กว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุม
มีจำ�นวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 69 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้อ 71. อำ�นาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำ�นาจหน้าที่
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวม
ทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้า
เป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำ�เนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์
จากคณะกรรมการดำ�เนินการและผลการตรวจสอบประจำ�ปีจากผูต้ รวจสอบกิจการ
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(5) พิจารณากำ�หนดบำ�เหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(9) กำ�หนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุม
ของกรรมการดำ�เนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(11) รับ ทราบเรื่องการดำ�เนินงานของสั นนิ บ าตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
(12) พิเ คราะห์และปฏิบ ัติตามบันทึ กหรื อ หนั งสื อ ของ
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) กำ�หนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำ�เป็นเครื่องเกื้อหนุน
บรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

หมวด 8
คณะกรรมการดำ�เนินการ

ข้อ 72. คณะกรรมการดำ�เนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำ�เนินการ
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำ�เนินการอีกสิบสี่คนซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการดำ�เนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งรอง
ประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิก
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการและปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำ�นักงาน
สหกรณ์
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สหกรณ์เปิดรับสมัครผู้จะเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำ�เนิน
การอื่นล่วงหน้า กำ�หนดเบอร์ผู้สมัครและให้สมาชิกที่มาประชุมใหญ่หย่อนบัตร
ลงคะแนนเลือกตั้งลงในหีบบัตรที่ตั้งไว้ในที่ประชุมใหญ่ แต่กำ�หนดเวลาการลง
คะแนนให้เสร็จสิ้นก่อนวาระการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำ�หน้าที่กรรมการ
ดำ�เนินการ
(1) เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่
เป็นโทษสำ�หรับความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการหรือมีคำ�วินิจฉัยเป็นที่สุด
ให้พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการตามคำ�สั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำ�แหน่ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำ�ระเงินงวดชำ�ระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน
หรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการ
ดำ�เนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำ�ของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
ข้อ 73. อำ�นาจหน้าที่ของกรรมการดำ�เนินการแต่ละตำ�แหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะ
กรรมการดำ�เนินการ และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดำ�เนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่
กำ�หนดไว้ในข้อบังคับนี้
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(4) ดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมาย
ให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอำ�นาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทน
ประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อ
ตำ�แหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดำ�เนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำ � เนิ นการ
มอบหมายให้ภายใต้กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
(1) จัดทำ�รายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุม
คณะกรรมการดำ�เนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์
ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำ�เนินการ
แล้วแต่กรณี
(4) ดำ�เนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการ
มอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและ
ทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดำ�เนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมาย
ให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์
ข้อ 74. กำ�หนดเวลาอยู่ในตำ�แหน่ง คณะกรรมการดำ�เนินการมีวาระ
อยู่ในตำ�แหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปี
นับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำ�เนินการออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวนหนึ่งใน
สองของกรรมการดำ�เนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้
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ถือว่าเป็นการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำ�เนินการที่อยู่ใน
ตำ�แหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตำ�แหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกำ�หนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการ
ชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการดำ�เนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำ�เนินการชุดใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกินหนึง่ ร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั ครบวาระ
กรรมการดำ�เนินการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ�อีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการดำ�เนินการต้องพ้นจากตำ�แหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการ
ดำ�เนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำ�แหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำ�เนินการ
ชุดแรก และให้นำ�ความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 75. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว
ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับคณะ
กรรมการดำ�เนินการจนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการขึ้น
ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ
ดำ�เนินการในวันที่ได้รับเลือกตั้ง
ข้อ 76. การพ้นจากตำ�แหน่ง กรรมการดำ�เนินการต้องพ้นจากตำ�แหน่ง
เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจำ�นงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ หรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตำ�แหน่งหน้าที่ประจำ�ในสหกรณ์นี้
(5) ตกเป็นผูผ้ ดิ นัดการส่งเงินงวดชำ�ระหนีไ้ ม่วา่ เงินต้นหรือดอกเบีย้
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว

ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด พ.ศ. 2554

37

(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการติดต่อกันสามครั้ง
โดยไม่มีเหตุอันควร
ให้กรรมการดำ�เนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีร่ บั ทราบคำ�สัง่ คำ�วินจิ ฉัย
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
กรณีทท่ี ป่ี ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดำ�เนินการพ้นจากตำ�แหน่ง
ทั้งคณะ ให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ คณะกรรมการดำ�เนินการใหม่ทง้ั คณะอยูใ่ นตำ�แหน่ง
ได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำ�เนินการชุดแรก
ข้อ 77. ตำ�แหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตำ�แหน่งกรรมการ
ดำ�เนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76 (7) ) ให้
กรรมการดำ�เนินการที่ยังดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ดำ�เนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุม
ใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการแทนในตำ�แหน่งที่ว่าง แต่ถ้าใน
เวลาใดจำ�นวนกรรมการดำ�เนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการ
ดำ�เนินการที่ดำ�รงตำ�แหน่งอยู่จะประชุมดำ�เนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัด
เรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการดำ�เนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ตามความในวรรคก่อนนั้นเป็นตำ�แหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธาน
กรรมการทำ�หน้าทีแ่ ทนและยังมิได้มกี ารประชุมใหญ่เพือ่ เลือกตัง้ ใหม่ คณะกรรมการ
ดำ�เนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการอื่นขึ้นทำ�หน้าที่แทนชั่วคราว
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดำ�เนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำ�แหน่งที่ว่าง
ให้อยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่ากำ�หนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
ข้อ 78. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดำ�เนินการประชุม
กันตามคราวที่มีกิจธุระแต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ
เรียกประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการ
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เปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่สำ�คัญอื่น ๆ ของ สหกรณ์ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ ต้องมีกรรมการดำ�เนินการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการดำ�เนินการทั้งหมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม
ข้อ 79. อำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการดำ�เนินการ คณะกรรมการดำ�เนินการ
มีอ�ำ นาจหน้าทีด่ �ำ เนินกิจการทัง้ ปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคำ�สัง่ ของสหกรณ์ กับทัง้ ในทางอันจะทำ�ให้เกิดความจำ�เริญแก่สหกรณ์
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์
ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและ
คำ�สั่งของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และ
การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์
(3) กำ�หนดและดำ�เนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนอ
งบดุลและรายงานประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีให้ที่ประชุม
ใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาดำ�เนินการแต่งตั้งหรือจ้างและกำ�หนดค่าตอบแทน
ของผู้จัดการ ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดำ�เนินการแต่งตั้ง และกำ�หนดค่าตอบแทนแก่
ผู้ตรวจสอบภายใน
(8) กำ�หนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี
เอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ดำ�เนินงานของสหกรณ์
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(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจาก
ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น
(11) พิจารณาดำ�เนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำ�งานเพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเทีย่ งธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัว่ ไป เพือ่ ให้กจิ การของสหกรณ์ด�ำ เนินไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ
ความเห็นของผู้จัดการ สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์
ตลอดจนกำ�หนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำ�เนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือ
ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดำ�เนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำ�เนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์
เพื่อเข้าประชุมใหญ่ และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็น
ไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และ
องค์การนั้นกำ�หนดไว้
(19) ค้ำ�ประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
โดยรับผิดชอบการค้ำ�ประกันในฐานะส่วนตัว
(20) พิจารณามอบหมายอำ�นาจหน้าที่ในการดำ�เนินงานให้แก่
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
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ข้อ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการดำ�เนินการ ในกรณีคณะกรรมการ
ดำ�เนินการกระทำ�การหรืองดเว้นการกระทำ�การ หรือกระทำ�การโดยประมาทเลินเล่อ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทำ�ให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก
อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ กิจการ หรือ
ฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้
สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย คณะกรรมการดำ�เนินการต้องรับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหาย
ให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอื่น

ข้อ 81. คณะกรรมการอำ�นวยการ คณะกรรมการดำ�เนินการอาจตั้ง
คณะกรรมการอำ�นวยการ จากคณะกรรมการดำ�เนินการจำ�นวนห้าคน โดยให้
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะ
กรรมการดำ�เนินการเป็นกรรมการอำ�นวยการ และให้คณะกรรมการดำ�เนินการตั้ง
กรรมการดำ�เนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร
ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำ�เนินการเป็นประธาน
และเลขานุการคณะกรรมการอำ�นวยการตามลำ�ดับ
คณะกรรมการอำ�นวยการให้อยู่ในตำ�แหน่งได้เท่ากับกำ�หนดเวลาของ
คณะกรรมการดำ�เนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอำ�นวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้อง
มีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอำ�นวย
การหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ ต้องมีกรรมการอำ�นวยการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการอำ�นวยการทั้งหมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำ�นวยการ ให้เสนอคณะกรรมการ
ดำ�เนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
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ข้อ 82. อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำ�นวยการ ให้คณะกรรมการ
อำ�นวยการเป็นผู้ดำ�เนินกิจการแทนคณะกรรมการดำ�เนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่ง ของสหกรณ์ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรือ่ งการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก
หรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทำ�บัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์
ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจน
ทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมทีจ่ ะให้ผเู้ กีย่ วข้อง
ตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดำ�เนินการในการปรับปรุงหรือ
แก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทำ�งบดุล รวมทั้งบัญชีกำ�ไรขาดทุน และ
รายงานประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำ�เนินการ
พิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีของสหกรณ์
เสนอต่อคณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(8) ทำ�นิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของสหกรณ์ตามที่
คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมาย
ข้อ 83. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดำ � เนิ นการอาจตั ้ งคณะ
กรรมการเงินกู้ จากคณะกรรมการดำ�เนินการจำ�นวนห้าคน โดยให้มีต�ำ แหน่ง
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตำ�แหน่งได้เท่ากับกำ�หนดเวลาของคณะ
กรรมการดำ�เนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น
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ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวทีม่ กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุม
กันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นำ�เสนอคณะกรรมการ
ดำ�เนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 84. อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้
มีอำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็นไปตามความมุง่ หมาย
ทีใ่ ห้เงินกูน้ น้ั
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำ�หนดไว้
ในระเบี ย บของสหกรณ์ และเมื ่ อ เห็ น ว่ า หลั ก ประกั น สำ � หรั บ เงิ น กู ้ ร ายใด
เกิดบกพร่องก็ต้องกำ�หนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
(3) ดูแลและติดตามการชำ�ระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่
กำ�หนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้
ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำ�ระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำ�ระหนี้ เพื่อ
เสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้
หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้อ 85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำ�เนินการ
อาจตัง้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการดำ�เนินการจำ�นวน
ห้าคน โดยให้มีตำ�แหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง
นอกนั้นเป็นกรรมการ
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คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยูใ่ นตำ�แหน่งได้เท่าทีก่ �ำ หนด
เวลาของคณะกรรมการดำ�เนินการซึง่ ตัง้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นน้ั
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธาน
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้คณะกรรมการดำ�เนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 86. อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มีอำ�นาจและหน้าที่ดำ�เนินกิจการตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษา
และอบรมแก่สมาชิกและผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการ
บริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ
ประโยชน์รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ
(3) ดำ�เนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธกี ารออมทรัพย์
และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำ�ตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการ
ดำ�เนินการพิจารณานำ�มาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม
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ข้อ 87. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจำ�เป็นแก่การดำ�เนินการ คณะกรรมการ
ดำ�เนินการอาจมีคำ�สั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ
ของสหกรณ์ โดยมีอำ�นาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการกำ�หนด

ประธานในที่ประชุม

ข้อ 88. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะ
กรรมการดำ�เนินการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ
ดำ�เนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอำ�นวยการ คณะ
กรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะ
กรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนั้น
ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็น
ประธานในที่ประชุมตามลำ�ดับแต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ใน
ที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่
ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอนกรรมการดำ�เนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัว
ประธานในที่ประชุมก็ให้กระทำ�ได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
ในทีป่ ระชุมเฉพาะคราวนัน้ หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในทีป่ ระชุม
ในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนสมาชิก หรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม

ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด พ.ศ. 2554

45

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม

ข้อ 89. การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนนออกเสียงในทีป่ ระชุมใหญ่ และทีป่ ระชุมกลุม่ สุดแต่กรณี ได้เพียง
คนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึง่ ทีป่ ระชุมวินจิ ฉัยนัน้ ผูใ้ ดมีสว่ นได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวผูน้ น้ั
จะออกเสียงในเรือ่ งนัน้ ไม่ได้
ข้อ 90. การวินจิ ฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้ก�ำ หนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้
การวินจิ ฉัยปัญหาต่าง ๆ ในทีป่ ระชุมใหญ่หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ
หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการอืน่ ๆ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่
ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์

รายงานการประชุม

ข้อ 91. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม
การประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น
ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้น
ไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดำ�เนินการหรือ
กรรมการอืน่ ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึง่ ทีเ่ ข้าประชุมนัน้ ๆ ลงลายมือชือ่ ไว้เป็นสำ�คัญ
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หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

ข้อ 92. การจ้างและแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ คณะกรรมการดำ�เนินการอาจพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม
เพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้อง
ห้ามตามข้อ 72 (1) (2) (3) (4) ในการจ้างผู้จัดการต้องทำ�หนังสือสัญญาจ้างไว้
เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดำ�เนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่
จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำ�หนดไว้ใน ข้อ 94 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดำ�เนินการมีอ�ำ นาจกำ�หนดระเบียบของสหกรณ์เกีย่ วกับ
การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกำ�หนดอัตราเงินเดือน
การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตำ�แหน่งของผู้จัดการสหกรณ์
ข้อ 93. การดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการ
โดยกำ�หนดระยะเวลาหรือไม่กำ�หนดระยะเวลาก็ได้
ข้อ 94. อำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การมีอ�ำ นาจ
หน้าทีใ่ นการจัดการทัว่ ไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำ�ของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง
ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำ�ระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจำ�นวนหุ้น
จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำ�ขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทำ�เอกสาร
เกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
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(5) จัดทำ�รายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และ
เงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามอำ�นาจหน้าที่ที่กำ�หนด
ในระเบียบของสหกรณ์รวมถึงกำ�หนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้
มีใบสำ�คัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง
รวบรวมใบสำ�คัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บ
รักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำ�บัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่
ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทำ�งบดุลรวมทัง้ บัญชีก�ำ ไรขาดทุน และรายงาน
ประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณา
เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11) จัดทำ�แผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีของสหกรณ์
เสนอคณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณา
(12) จัดทำ�แผนปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ ห้สอดคล้องกับแผนงาน
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่
(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะ
กรรมการดำ�เนินการ และประชุมคณะกรรมการอืน่ ๆ เว้นแต่กรณีซง่ึ ทีป่ ระชุมนัน้ ๆ
มิให้เข้าร่วมประชุม
(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแล
ทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
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(16) เสนอรายงานกิ จ การประจำ � เดื อ นของสหกรณ์ ต ่ อ
คณะกรรมการดำ�เนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ตอ่ ทางราชการตามแบบ
และระยะเวลาที่ทางราชการกำ�หนด
(18) ค้ำ�ประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย
รับผิดชอบการค้ำ�ประกันในฐานะส่วนตัว
(19) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการ หรือ
คณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทำ� เพื่อให้กิจการ
ในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 95. การพ้นจากตำ�แหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้อง
พ้นจากตำ�แหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจำ�นงทำ�เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ
(3) ขาดคุณสมบัตติ ามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายสหกรณ์ก�ำ หนด
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกำ�หนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็น
เป็นประจักษ์วา่ ได้กระทำ�การหรือละเว้นการกระทำ�การใด ๆ อันอาจทำ�ให้เกิดความ
ไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตำ�แหน่งหน้าที่
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 96. การลาออก ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่
จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้เลขานุการคณะกรรมการดำ�เนินการนำ�เสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออก
ของผู้จัดการสหกรณ์กระทำ�ได้ไม่เกินหกสิบวัน
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ข้อ 97. การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำ�เนินการ
ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะ
ที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำ�แหน่งอื่นด้วยได้ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการ
มอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการ ให้กรรมการดำ�เนินการคนใดคนหนึ่งตามที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 5 ปี
ข้อ 98. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตำ�แหน่งผู้จัดการว่างลง
และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดำ�รงตำ�แหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน
ข้อ 99. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการดำ�เนินการต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน
กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนจัดทำ�งบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะ
อันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 100. เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ นอกจากตำ�แหน่งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์
อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น ตามความจำ�เป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์
โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2) (3) (4) ทั้งนี้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดำ�เนินการกำ�หนด

หมวด 10
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ

ข้อ 101. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดำ�เนินการ
อาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมเป็นที่
ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้จำ�นวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็น แนะนำ�
ในการดำ�เนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์
กำ�หนด
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ผู้ตรวจสอบกิจการ

ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี
การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผูต้ รวจสอบกิจการของ สหกรณ์เป็นการประจำ�ปี
จำ�นวนสามคน
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ หรือผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่ง
หน้าที่ประจำ�ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นหรือทำ�หน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
(1) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 40 และข้อ 72
(2) เคยถูกที่ประชุมใหญ่ถอดถอนออกจากตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(3) ผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัด
นิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์
(4) กรรมการหรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(5) ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์อื่นใด
ข้อ 103. การดำ�รงตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ใน
ตำ�แหน่งได้มีกำ�หนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกำ�หนดเวลาแล้ว
ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ�
กรณีตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ให้ผตู้ รวจสอบกิจการทีย่ งั ดำ�รงตำ�แหน่งอยูด่ �ำ เนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่
แต่ถ้าในเวลาใดจำ�นวนผู้ตรวจสอบกิจการเหลือน้อยกว่าสองคน คณะกรรมการ
ดำ�เนินการจะต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการแทนตำ�แหน่งที่ว่างลง เว้นแต่ตำ�แหน่งที่ว่างนั้นเหลือเวลาไม่ถึงสามเดือน
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นับถึงวันสิ้นปีบัญชี ให้ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้ง อยู่ในตำ�แหน่งเท่ากับ
เวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
ข้อ 104. อำ�นาจหน้าทีข่ องผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอ�ำ นาจ
หน้าทีต่ รวจสอบการดำ�เนินงานทัง้ ปวงของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน
ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริง
ของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำ�เนินธุรกิจ
แต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำ�แก่คณะกรรมการ
ดำ�เนินการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ทัง้ ทางวิชาการ และทางปฏิบตั ใิ นกิจการนัน้ ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการดำ�เนินการ เพื่อ
พิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำ�สั่งต่าง ๆ
ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คำ�สัง่ ของสหกรณ์ หรือกิจการอืน่ ๆ เพือ่ ให้เกิดผลดีแก่การดำ�เนินกิจการของสหกรณ์
(7) ตรวจสอบงานที่ใ ช้ระบบสารสนเทศในการดำ � เนิ นงาน
เพื่อให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความปลอดภัยของระบบ
(8) ตรวจสอบการดูแลรักษาสินทรัพย์และการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภทของสหกรณ์ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
(9) เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ดังนี้
(9.1) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน หรือ
รายงานของเดือนทีเ่ ข้าทำ�การตรวจสอบต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ
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(9.2) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�ปี ต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ประจำ�เดือนต่อคณะกรรมการดำ�เนินการในการประชุมประจำ�เดือนคราวถัดไป
แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจำ�ปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะ
กรรมการดำ�เนินการแก้ไขโดยมิชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทาง
แก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้
ข้อ 105. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำ�เนินการทราบ
เพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่
สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น

หมวด 11
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อ 106. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทำ�ได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกำ�หนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดำ�เนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับได้ เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะ
กรรมการดำ�เนินการซึ่งมีกรรมการดำ�เนินการมาประชุมเต็มจำ�นวนของคณะ
กรรมการดำ�เนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นให้
ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดำ�เนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือ
ชื่อเข้าประชุม แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำ�นวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือชื่อทำ�
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หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำ�เนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
สามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมทำ�ได้ โดยต้องระบุข้อความที่จะขอ
แก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทำ�ได้
แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนสมาชิก
หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หาก
ปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น แล้วรับ
จดทะเบียน
(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยัง
ไม่ได้กำ�หนดระเบียบ หรือสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นำ�ความที่ได้กำ�หนดไว้ใน
ข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

หมวด 12
ข้อเบ็ดเสร็จ

ข้อ 107. ระเบีย บของสหกรณ์ ให้ค ณะกรรมการดำ � เนิ นการมี อ ำ � นาจ
หน้าที่กำ�หนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อดำ�เนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อ
บังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งาน (8)
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

54

ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด พ.ศ. 2554

(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำ�เนินการเห็นสมควร
กำ�หนดไว้ให้มี เพื่อสะดวก และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำ�เนินการ
กำ�หนดใช้แล้วให้ส่งสำ�เนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 108. การดำ�เนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของ
สหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียก
คืนเงินกู้ตามข้อ 15 ข้อ 107 (3) (4) แต่มิได้รับชำ�ระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการ
ดำ�เนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกำ�หนดอายุความ
ข้อ 109. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปญ
ั หาเกีย่ วกับการตีความในข้อบังคับ
ให้สหกรณ์เสนอปัญหานัน้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือ่ ขอคำ�วินจิ ฉัย และให้สหกรณ์
ถือปฏิบตั ติ ามคำ�วินจิ ฉัยนัน้
ข้อ 110. ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำ�เนินการทีม่ อี ยูใ่ นขณะนัน้ เป็นเอกฉันท์
และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย
การลงมติเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถอื เสียงข้างมาก
ของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 111. การจำ�หน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์
ต้องเลิกและได้จัดการชำ�ระบัญชีโดยจำ�หน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและชำ�ระหนี้สินอื่น ๆ
ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชำ�ระ
บัญชีจ่ายตามลำ�ดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำ�ระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำ�ระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
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(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 28 (2)
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่ง
จำ�นวนเงินกำ�ไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 28 (4) ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ ของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบ
ของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือน
นับแต่วันที่ชำ�ระบัญชีเสร็จ
ข้อ 112. ในกรณีทข่ี อ้ บังคับนีม้ ไิ ด้ก�ำ หนดข้อความเรือ่ งใดไว้ ให้สหกรณ์
รับบทบัญญัตทิ ก่ี �ำ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำ�สัง่ หรือคำ�แนะนำ�
และระเบียบปฏิบตั ขิ องนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึง่ แห่งข้อบังคับนีด้ ว้ ย

บทเฉพาะกาล

ข้อ 113. นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่
ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้และ ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบ
นั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กำ�หนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่
ลงชื่อ………………...........………………ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์สัญชัย ปิยะพงษ์กุล)
ลงชื่อ………………...........………………เลขานุการ
( นายวัชรินทร์ พันธุ์เทศ)
เหตุผล

ที่ต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน
เพือ่ ให้ขอ้ บังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2553
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บันทึกผู้อำ�นวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ข้าพเจ้า นายประเดิม วงศ์กชสุวรรณ ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการกลุ่มจัด
ตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ตรวจสอบข้อบังคับนี้แล้ว มีข้อความครบถ้วนตามมติที่
ประชุมใหญ่ และไม่ขัดกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ คำ�สั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(ลงชื่อ)…………………………………......................…..
(นายประเดิม วงศ์กชสุวรรณ)
ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
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