ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561
..................................................
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2554
ข้อ 49 ข้อ 79(8) และข้อ107(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ว่าด้วย สมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยสมาชิก
สมทบ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2555 และบรรดา ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกที่สหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
หมวดที่ 1
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
ข้อ 5. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก.เป็นคู่สมรส หรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบิดามารดา ของสมาชิกหรือ
ข. เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายสนับสนุน หรือ ลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน
(3) มีภูมิลําเนาในจังหวัดอุดรธานี
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
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วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ และสิทธิ หน้าที่ของสมาชิกสมทบ
ข้อ 6. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนด และจะต้องมีสมาชิกลง
ลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน
ข้อ 7. ให้คณะกรรมการพิจารณารับผู้สมัครที่มคี ุณสมบัติตาม ข้อ 5 เข้าเป็นสมาชิกสมทบพร้อมทั้งกําหนด
เลขทะเบียนสมาชิก วันเวลาให้ผู้สมัครชําระค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และลงลายมือชื่อไว้ในใบสมัครสมาชิก
ในการรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามความในวรรคแรก คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการหรือ
เจ้าหน้าที่ดําเนินการเรียกเก็บเงินค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และให้ผสู้ มัครลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก แล้ว
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
เมื่อผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบตั้งแต่วันสมัคร
แล้วแจ้งการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการทราบในคราวถัดไป
ถ้าคณะกรรมการไม่รับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้สหกรณ์แจ้งมติให้ผู้สมัคร
ทราบ และคืนเงินค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่ได้รับไว้ให้แก่ผสู้ มัคร ถ้าผู้สมัครร้องขอให้คณะกรรมการนําเรื่องเสนอ
ที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนสมาชิกที่มาประชุม
ข้อ 8. ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 50 บาท ค่าธรรมเนียม
แรกเข้านี้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
สมาชิกสมทบที่เคยลาออกจากสหกรณ์ และสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบใหม่จะต้องเสียเงินค่าธรรมเนียม
แรกเข้าจํานวน 200 บาท
ข้อ 9. เมื่อผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ชําระค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
แล้วจึงให้ถือว่าผู้นั้นได้สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 10. สมาชิกสมทบจะต้องถือหุ้นของสหกรณ์เมื่อแรกเข้าขั้นต่ําเป็นจํานวนหนึ่งร้อยหุ้นเป็นเงินหนึ่งพันบาท
ข้อ 11. สิทธิของสมาชิกสมทบมีดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกสมทบถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 100,000 หุ้น หรือ 1,000,000 บาท และมีความรับผิด
เพียงไม่เกินค่าหุ้นยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่เหลือ
ในกรณีทสี่ มาชิกจะถือหุ้นเกินกว่า 100,000 หุ้น หรือ 1,000,000 บาท ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
(2) สมาชิกมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ทกุ ประเภท
(3) ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นและ หรือเงินฝากที่
สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น
(4) ได้รับเงินกู้ ตามข้อ(2) และ (3) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหุน้ และหรือเงิน
ฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น
(5) ได้รับสวัสดิการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
(6) ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ข้อ 12. หน้าที่ของสมาชิกสมทบมีดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
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เรื่องดังต่อไปนี้
(1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(2) สิทธิการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่
(3) สิทธิได้รับเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการ
หมวดที่ 3
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 13. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 14. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดง
ความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ และเมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ
และอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือผู้จัดการ ดําเนินการเพื่อ
พิจารณาตามวรรคแรก
ข้อ 15. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
ข้อ 16. สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงคํานําหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
หมวด 4
การตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ และการจ่ายคืนเงินสมาชิกสมทบ
ข้อ 17. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลาย
คนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์
เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว ต้องทําเป็นหนังสือ
ตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
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จ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่
ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตงั้ ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้
เป็นที่พอใจคณะกรรมการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกําหนด ในข้อ 18 และ
ข้อ 19
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ คําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่งปีนับ
แต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนาใบมรณบัตรทีท่ างราชการออกให้แสดงว่าสมาชิก
สมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสทิ ธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือ
ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รบั โอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิน้
ข้อ 18. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีทสี่ มาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 13 (1) (2) (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้น
ของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่ น
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มสี ิทธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสทิ ธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงิน
เฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปีท่อี อกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใดจํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืน เนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ในกรณีทสี่ มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 13 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีทสี่ มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 13(5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอัน สมควรโดย
ไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้น ภายหลังวันสิ้นปี
โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนนั้ ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับ
ฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบ
ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่
สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนํามาเฉลีย่ โดยใช้จํานวนหุ้น
ทั้งสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณมูลค่าเงิน
ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กําหนดไว้ในข้อ 5 แห่งข้อบังคับ
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 19. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบ
ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 20. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีทสี่ มาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
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ข้อ 21. กรณีสมาชิกสมทบรายใดที่สหกรณ์โดยมติคณะกรรมการเห็นชอบให้รับเป็นสมาชิกสมทบก่อนระเบียบ
นี้ใช้บังคับให้มผี ลเป็นสมาชิกสมทบโดยชอบด้วยระเบียบและมีสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบตามระเบียบนี้และระเบียบอื่นทุก
ประการ
ข้อ 22. ในกรณีที่มีปญ
ั หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดคําวินิจฉัยชี้
ขาดของคณะกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด
ข้อ 23. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

