
 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

พ.ศ. 2554 
 

  ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด  เมื่อวันพุธท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554   

ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียท้ังหมด  และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้ 

แทนและนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว  มีความดังนี้ 

  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด พ.ศ. 2554 

  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 

  ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ท่ีมีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับท่ีใช้บังคับ  นับแต่วันท่ีข้อบังคับฉบับนี้ 

มีผลบังคับใช้ 
 

หมวดท่ี 1 

ช่ือประเภทและที่ต้ังส ำนักงำน 

 ข้อ 1  ชื่อประเภทและท่ีต้ังส านักงาน 

 ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด 

  Saving and Credit of Vajira Hospital Cooperative Limited 

 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 ชื่อย่อ สอ.วชพ.จ ากัด  หรือ  VJRC 

 ท่ีต้ังส านักงาน เลขท่ี 146/69-74  ข้างวังศุโขทัย ถนนสุโขทัย  

  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  

  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10300 

  ท้องท่ีด าเนินงาน  กรุงเทพมหานคร 

 สหกรณ์อาจย้ายท่ีต้ังส านักงานได้ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจ้งให้นาย

ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ  และให้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใน

การประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย  

 ตราสหกรณ์                มีรูปลักษณะดังนี้ คือ งูเห่าสีเขียว 2 ตัว ส่วนหางพันด้ามคฑาวชิราวุธ 

                                              สีเหลืองทอง และมีชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด อยู่ภายใน              

                                              กรอบลักษณะคล้ายโล่ สีน้ าเงินเข้ม บนพื้นสีขาว 
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หมวดท่ี 2 

วัตถุประสงค์ 

 ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

โดยวิธีร่วมด าเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน  ในข้อต่อไปนี้ 

(1)    ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง

และได้รับประโยชน์ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก 

(3)    รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของ

สหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ 

(5) จัดให้มีเงินกู้ส าหรับสมาชิกตามข้อก าหนดอันสมควร 

(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

สหกรณ์ 

(7) ซื้อหุ้นของธนาคารซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 

(8) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 

(9) ซื้อหุ้นของสหกรณ์อื่น หรือของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริม 

ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  

(10) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

(11) ด าเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 

(12) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

(13)   ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ โอน รับจ านองหรือรับจ าน า ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของ   

   สมาชิกหรือด าเนินธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก 

(14) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 

(15) ซื้อต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 

(16) ร่วมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น 

เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

(17) กระท าการต่างๆ ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ 

กล่าวข้างต้น ท้ังนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  ซื้อ  แลกเปลี่ยน  โอนหรือรับโอน  เช่าหรือให้

เช่า  เช่าซ้ือหรือให้เช่าซ้ือ  จ านองหรือรับจ านอง จ าน าหรือรับจ าน า ขายหรือจ าหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สินเพื่อ 

ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย 

(18) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
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(19) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด 

โดยไม่มีพันธะผูกพัน 

(20) ด าเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

 

หมวดท่ี 3 

ทุน 

 ข้อ 3  ทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกหุ้น 

(2) รับฝากเงินสมาชิก  หรือสหกรณ์อื่น 

(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน  และตราสารการเงิน 

(4) สะสมทุนส ารองและทุนอื่น ๆ 

(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้ 

 

หุ้น 

 ข้อ 4  การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 

 ข้อ 5  การถือหุ้น   สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนต้ังแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิก  ตามอัตราส่วน

ของจ านวนเงินไดร้ายเดือน  เงินค่าจ้างประจ า  ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด  และหมายถึงบ านาญและ

บ าเหน็จรายเดือนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการ  และการขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น หรือ

ลดหุ้น  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  หรือตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็น 

คราว ๆ 

  สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้  และจะถอนคืนหุ้นในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้และ 

ห้ามมิให้น าเงินค่าหุ้นของสมาชิกไปช าระต่อเจ้าหนี้  ท้ังนี้ให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือค่าหุ้นนั้น  

 ข้อ 6  การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้น  ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก

ในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ  หรือจากเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ท่ีมีอยู่กับสหกรณ์ ทุกเดือน 

 สมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือ  และคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ใน

พฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้  โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการ

ด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นควรก็ได้ 

 ข้อ 7  การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน   สมาชิกท่ีได้ส่งเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 180 เดือน  หรือเป็นจ านวนเงินไม่

น้อยกว่า 200,000.- บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ ท้ังในฐานะผู้กู้ และหรือผู้ค้ าประกัน  หรือ สมาชิกท่ีเกษียณอายุ  

หรือโอน  หรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ า  โดยไม่มีความผิด  จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  หรือลด

จ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้  โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 



4 / 32 

 

           อนึ่งกรณีท่ีสมาชิกงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนแล้ว ต่อมาได้มีหนี้สินกับสหกรณ์อีก ไม่ว่าในฐานะผู้กู้และหรือผู้

ค้ าประกัน ต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตามท่ีระเบียบก าหนดต่อไป  เว้นแต่การกูไ้ม่เกินทุนเรือนหุ้น อาจงดส่งเงินค่าหุ้น

รายเดือนได้  

 ข้อ 8  การแจ้งยอดจ านวนหุ้น   สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นท่ีสมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทาง

บัญชี 

หมวดท่ี 4 

กำรด ำเนินงำน 

 ข้อ 9  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์  การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นพิเศษ

ตามข้อบังคับนี้  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

       (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืมตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจ านองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จ านอง   

การถอนเงินฝากของสหกรณ์และในการท านิติกรรมอื่นๆ  จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ  หรือรองประธาน

กรรมการ  หรือเลขานุการหรือเหรัญญิก  หรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายหรือผู้จัดการ  หรือผู้ท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย  รวมเป็นสองคน 

        (2)  การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารท้ังปวง นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้  จะต้องลงลายมือชื่อ

ของผู้จัดการและ  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย   

 อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ต๋ัวสัญญาใช้เงิน  และตราสาร

การเงินของสหกรณ์นั้นต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นส าคัญด้วย 

 
วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน 

 ข้อ 10  วงเงินกู้ยืม  หรือการค้ าประกัน  ท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีหนึ่งๆ  

ไว้ตามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมส าหรับปีใด  ก็ให้

ใช้วงเงินกู้ยืมส าหรับปีก่อนไปพลาง 

 ข้อ 11  การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน  สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกต๋ัวสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงิน  

หรือโดยวิธีอื่นใด   ส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร  ท้ังนี้  

จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีตามข้อ 10 

 
การรับฝากเงิน  

 ข้อ 12  การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์  หรือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ์

อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์  ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการฝาก  ดอกเบ้ีย  การถอนเงินฝาก  และข้อก าหนดอื่นๆ  ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์หรือ

เงินฝากประจ านั้นให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
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การให้เงินกู้  

 ข้อ 13 การให้เงินกู้   เงินกู้นั้นอาจให้  ได้แก่ 

(1) สมาชิกของสหกรณ์ 

(2) สหกรณ์อื่น 

 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับ

น้ี  และตามระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อก าหนดต่างๆ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้  หลักประกันส าหรับเงินกู้  ล าดับแห่ง

การให้เงินกู้  เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้  และข้อก าหนดอื่นๆ  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้นให้เป็นไปตามท่ี

ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น  คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือ

จากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  และให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 สมาชิก  หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้  ต้องเสนอค าขอกู้เงินตามแบบและระเบียบ

ของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว้ 

 ข้อ 14  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ  จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจ าเป็น

หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง  และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายท่ีให้

เงินกู้นั้น 

 ข้อ 15  ประเภทและจ ากัดแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทและจ ากัด  ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจ าเป็นรีบด่วนและมีความประสงค์ 

ขอกู้เงิน  คณะกรรมการด าเนินการ อาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(2) เงินกู้สามัญในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินส าหรับใช้จ่ายเงิน  เพื่อการอันจ าเป็นหรือมี 

ประโยชน์ต่างๆ  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้  ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงินกู้พิเศษ  เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอท่ีจะช่วยเหลือให้เงินกู้  เพื่อส่งเสริมฐานะ 

ความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้  โดยจ านวนเงินเกินกว่าท่ีสมาชิกนั้นอาจได้รับ

เงินกู้สามัญ (ตามท่ีกล่าวใน (2) ข้างบนนี้)  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามท่ี

เห็นสมควร  โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ  และต้องมี

หลักประกันตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 16  ดอกเบ้ียเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภทท่ีให้แก่สมาชิก ในอัตราตามท่ีก าหนดไว้ใน

ระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 17  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้

ทุกรายมีหลักประกันตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกัน

ส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
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 ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ  เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง 

พร้อมท้ังดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดท่ีให้ไว้  และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิ

ชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  

(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้กู้นั้น 

(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการ 

แก้ไขให้คืนภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการ 

ส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ  

 ในกรณีท่ีผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน  และไม่สามารถช าระหนี้นั้น

โดยสิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ าประกันช าระเป็นงวดรายเดือนจน

ครบจ านวนตามท่ีผู้กู้ได้ท าหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ 

 ข้อ 18  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน  ผู้กู้  หรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอโอน

หรือย้าย  หรือลาออกจากงานประจ าตามข้อ 31(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และจัดการช าระหนี้สิน 

ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 43) 

การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 

 ข้อ 19  การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามท่ีก าหนดไว้ใน

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์  และตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  

โดยให้ค านึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

 
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

 ข้อ 20  การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการท าบัญชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน สหกรณ์

ก าหนดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง    และเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส านักงาน สหกรณ์ภายใน

ระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

  ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันท่ีเกิดเหตุนั้น  ส าหรับเหตุอื่นที่ไม่

เกี่ยวกับกระแสเงินสด  ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวัน  นับแต่วันที่เกิดเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น 

 เมื่อสิ้นปีทางบัญชีทุกปีให้สหกรณ์จัดท างบดุลซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์  หนี้สิ้นและทุนของสหกรณ์  

รวมท้ังบัญชีก าไรขาดทุน  ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 

กันยายน ของทุกปี 

        การเงินของสหกรณ์  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ  

ท้ังนี้  เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์  
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 ข้อ 21  การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุลซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ

และรับรองแล้วต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

  ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่

ในคราวที่เสนองบดุล  และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี

ประชุม 

  ให้สหกรณ์ส่งส าเนางบดุลท่ีเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่นั้นไปยังสมาชิกทุกคน  และให้เปิดเผยไว้ ณ ส านักงาน

ของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

  อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์และงบดุลพร้อมท้ัง     ข้อบังคับ 

ระเบียบของสหกรณ์นี้และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ท่ีส านักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้  โดยไม่ต้อง

เสียค่าธรรมเนียม 

ก าไรสุทธิประจ าปี 

 ข้อ 22  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง

โดยท่ัวไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  และเป็นค่า

บ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ตามอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก าไรสุทธิ  

  ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น  ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้

ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ส าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท  โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลาในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น  ให้ถือว่าหุ้นท่ีสมาชิก

ได้ช าระต่อสหกรณ์ภายในวันที่เจ็ดของเดือน  มีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปันผลต้ังแต่เดือนนั้นส่วนหุ้นท่ีสมาชิก 

ช าระต่อสหกรณ์หลังวันท่ีเจ็ดของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ต้ังแต่เดือนถัดไป 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์และตามจ านวนรวมแห่ง 

ดอกเบ้ียเงินกู้  ซึ่งสมาชิกนั้นๆ  ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปีแต่สมาชิกท่ีผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือ

ดอกเบ้ียในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น  

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันสิ้น 

ปีนั้น จนกว่าจะมีจ านวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่ง

ท่ีประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น (ตาม (1) 

(5) เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  ทุนนี้ให้สหกรณ์สะสมไว้ใช้จ่าย 

เพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และการศึกษาท่ัวไป 

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  ทุนนี้ให้สหกรณ์สะสมไว้ใช้จ่ายเพื่อ 

สาธารณประโยชน์ตามท่ีก าหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
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(7) เป็นทุนเพื่อจัดต้ังส านักงานหรือกองทุนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 

(8) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้าม)ี ให้สมทบเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 

 

ทุนส ารอง 

 ข้อ 23  ท่ีมาแห่งทุนส ารอง  นอกจากจัดสรรจากก าไรสุทธิตามข้อ 22 แล้ว  บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินท่ีมี

ผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ก าหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด  ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนส ารองของ

สหกรณ์ 

  อนึ่ง  จ านวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นก าหนดอายุความ  ก็ให้

สมทบจ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 

  ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 22  

หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ านวนให้น้อยลงก็ดี  ยอดเงิน จ านวน

ดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนส ารองท้ังสิ้น 

 ข้อ 24  สภาพแห่งทุนส ารอง  ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม  สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้  หรือจะ

เรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

  ทุนส ารองนี้จะถอนจากบัญชีได้  เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น  หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุน

ส ารองให้แก่สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

ทะเบียน  บัญชี  และเอกสารอื่นๆ 

 ข้อ 25  ทะเบียนและบัญชี  ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุ้น  และทะเบียนอื่นๆ  ตลอดจนสมุด

รายงานการประชุม และบัญชีตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดและตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ เห็นสมควร 

ให้มีขึ้น 

  ให้สหกรณ์ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิก  หรือทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวัน นับแต่

วันที่จดทะเบียน 

  ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก  หรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์

ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

  สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้  ณ ส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท างาน  

แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้  นอกจากจะได้รับความ

ยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น  และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 

 ข้อ 26 กฎหมายและข้อบังคับ  ให้สหกรณ์จัดให้มีพระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎกระทรวงออกตามความใน

พระราชบัญญัติสหกรณ์ ซึ่งคงใช้อยู่กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้ไว้  ณ ส านักงานของสหกรณ์  สมาชิกและ

ผู้สนใจอาจขอตรวจดูได้  โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
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การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม 

 ข้อ 27  การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง   ตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดโดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์

แต่งตั้ง 

 ข้อ 28  การตรวจตราควบคุม  นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือผู้สอบ

บัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีหรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

กิจการของสหกรณ์  หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้  และมีอ านาจเข้า

ไปตรวจสอบในส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์ได้ 

  ท้ังน้ี  ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก  อ านวยความสะดวกตามสมควรหรือช่วยเหลือหรือให้ค า

ชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร  โดยให้ผู้ปฏิบัติการแสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

          การส่งรายการหรือรายงาน  ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงาน

ท่ีก ากับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นก าหนด 

 

หมวดท่ี 5 

สมำชิก 

 ข้อ 29  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นี้มี 2 ประเภท คือ  

   ก.  สมาชิกสามัญ 

   ข.  สมาชิกสมทบ 

ก. สมำชิกสำมัญ 

 ข้อ 30 สมาชิกสามัญ  สมาชิกสหกรณ์นี้ คือ 

        (1)  ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  และได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือ

ครบถ้วนแล้ว 

  (2)  ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว 

  (3)  สมาชิกสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่เดิมก่อนประกาศแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับนี้ให้ถือเป็นสมาชิกสามัญ 

 ข้อ  31 คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้ 

(2) เป็นบุคคลธรรมดาและผู้บรรลุนิติภาวะ 

(3) ก.  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หรือ คณะพยาบาล   

ศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  หรือ 

                    ข.  เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ าของกรุงเทพมหานคร ผู้ปฏิบัติงานในคณะ 

แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หรือ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร  หรือ  

            ค.  เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า  ในสังกดัส านักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร   
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(4) เป็นผู้มีลักษณะนิสัยดี 

(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

       ข้อ 32  การเข้าเป็นสมาชิกสามัญ  ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบท่ี

ก าหนดไว้  โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้สมัครรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับสาม

หรือเทียบเท่าก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง   

  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณา  ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้

ในข้อ 31  ท้ังเห็นเป็นการสมควรและได้ท าความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์  ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของ

รัฐ  หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบัติหน้าท่ีอยู่หักเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอื่นใด 

เพื่อช าระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นท่ีมีอยู่ต่อสหกรณ์แล้ว  ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้

ท่ีประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

          ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ  เมื่อผู้สมัครร้องขอ  ก็ให้

คณะกรรมการด าเนินการน าเร่ืองเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกใน

กรณีดังว่านี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม 

 ข้อ 33  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 150.-บาท  

ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

 ข้อ 34  สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิก  ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก  กับช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและช าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว  เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้  แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิใน

ฐานะสมาชิก  ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

 สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ทุกประการ 

       ข้อ 35  สมาชิกย้ายสังกัด  หรือโอนไปรับราชการหรือไปปฏิบัติงานในสังกัดอื่น  และประสงค์จะสมัครเข้าเป็น

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ึงตั้งขึ้นในสังกัดนั้น  หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และ

คณะกรรมการด าเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว  ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น   

เงินกู้และเงินฝาก (ถ้ามี) ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ท่ีตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงิน

ดังกล่าวท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ให้ตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 36  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการ 

ในสังกัด ตามข้อ 31(3)  หรือสมัครเข้ามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็น

สมาชิก  ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 32 และจะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 34 ต้ังแต่วันท่ีได้ลง

ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกกับได้ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้

สหกรณ์นี้แล้ว 

  การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 

ในระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 37  การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และท่ีอยู่  สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ  สัญชาติ  และ 

ท่ีอยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ 

 ข้อ 38  การต้ังผู้รับโอนประโยชน์  ให้สมาชิกท าเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลเพื่อให้เป็นผู้รับโอน

ประโยชน์ซ่ึงตนมีอยู่ในสหกรณ์  เมื่อตนถึงแก่ความตายนั้น  มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้  

  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องท าตามลักษณะพินัยกรรม  ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน   

หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ท าไว้แล้วก็ต้องท าเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้

สหกรณ์ถือไว้ 

  เมื่อสมาชิกตาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบ้ีย หรือเงินอื่นใด  

ท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ต้ังไว้  หรือถ้ามิได้ต้ังไว้  ก็คืนให้แก่ทายาทโดยพินัยกรรม 

หรือผู้จัดการมรดก หรือทายาทโดยธรรม หรือ บุคคลท่ีได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการ ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น  ท้ังนี้  ตามข้อก าหนดในข้อ 44 วรรคแรก  และข้อ 45 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

 ข้อ 39  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออกจากสหกรณ์ 

(3) วิกลจริต 

(4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 

(5) ถูกออกจากงานประจ าตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด 

(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 ข้อ 40  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันอาจลาออกจาก

สหกรณ์ได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการและเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวน 

พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

   คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการสอบสวน

พิจารณาหากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ  ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ และให้เสนอ

คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

  สมาชิกสหกรณ์ที่ลาออกจากเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว จะกลับมาเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกได้อีก
ครั้งอย่างน้อยระยะเวลา 2 ปีไปแล้ว และจะสมัครสมาชิกได้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

 ข้อ 41  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกสามัญอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือไม่ถือหุ้นครั้งแรก 

ตามข้อ 34 

(2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดส่งรวมถึงหกงวด  ท้ังนี้โดยมิได้รับอนุญาต 

จากคณะกรรมการด าเนินการ 

(3) น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
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(4) ไมจ่ัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ 

ด าเนินการก าหนด 

(5) ค้างส่งเงินช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัด 

การส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ  

(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเมื่อจะก่อ 

ความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันหรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

  (7)  จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ  หรือระเบียบ  หรือมติของสหกรณ์  หรือประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็น

ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต  หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ สหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ  

  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณา  ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆ  ดังกล่าว  ข้างต้นนี้และ

ได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีอยู่ในท่ีประชุมแล้ว  ก็

เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

  สมาชิกสามัญท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่

ทราบการให้ออก เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  ค าวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ่ให้เป็นท่ีสุด ในช่วงระยะเวลาการย่ืน

อุทธรณ์ให้ชะลอสิทธิต่างๆ  ไว้ก่อนจนกว่าท่ีประชุมใหญ่จะมีค าวินิจฉัย 

    ข้อ 42  การขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน  ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  ให้

คณะกรรมการด าเนินการขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน 

 ข้อ 43  สมาชิกท่ีเกษียณอายุ  หรือโอน  หรือย้าย  หรือออกจากงานประจ า  โดยไม่มีความผิด  สมาชิก 

ท่ีเกษียณอายุ  หรือโอน  หรือย้าย  หรือออกจากงานประจ าตามข้อ 31 (3) โดยไม่มีความผิดเว้นแต่ออกเพราะตาย  

หรือวิกลจริต  หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย  ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่โดย 

มิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีกก็ได้  สมาชิกเช่นว่านั้น อาจได้รับเงินกูจ้ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้ 

ของสหกรณ์ท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

  ข้อ 44  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ  เพราะ

เหตุตามข้อ 39(1), (2), (3) นั้น  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ใน

สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือ

เงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีท่ีออก  โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

ส าหรับปีท่ีออกนั้นด้วย ในเมื่อท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝาก

และดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามข้อก าหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์ 

    ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ

สหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิก

ภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่  แต่เฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอน หรือย้าย  

หรือออกจากงานประจ าตามข้อ 31 (3)  โดยไม่มีความผิดนั้น  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
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  ในกรณีท่ีสมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (4)  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝากเงินปันผล

และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบ้ียค้างจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

  ในกรณีท่ีสมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (5) , (6) น้ัน สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินปันผลและ

เงินเฉลี่ยคืน  กับดอกเบ้ียค้างจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร  โดยไม่มีเงินปันผล

หรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแต่ประจ าปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผล

ในปีนั้นภายหลังท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะจ่าย

ให้ตามข้อก าหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์ 

  กรณีท่ีสหกรณ์มีการด าเนินงานเป็นปกติให้จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกตามมูลค่าหุ้นท่ีปรากฏในข้อ 4   

แต่กรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม  ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกท่ีพ้นจากสมาชิก

ภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปีและค านวณมูลค่าหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก 

                              การค านวณมูลค่าหุ้นตามวรรคก่อนให้ใช้เกณฑ์ค านวณ ดังนี้ 

                มูลค่าต่อหุ้น    =     ทุนเรือนหุ้นท้ังหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินท้ังสิ้น)                  

                                                              จ านวนหุ้นท้ังสิ้น 

  ในการปรับลดมูลค่าต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสหกรณ์ไม่ต้องท าการปรับปรุงบัญชีใด ๆ แต่ต้อง

เปิดเผยการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนสมาชิกไว้ และ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็น

ต่องบการเงิน  ส าหรับส่วนต่างของมูลค่าหุ้นท่ีก าหนดในข้อบังคับข้อ 4 ซึง่อยู่ในบัญชีทุนเรือนหุ้นและเงินค่าหุ้นจ่ายคืน

ต่อหุ้นแก่สมาชิก  ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมให้น าไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม 

  เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไปสหกรณ์จะต้องค านวณมูลค่า

หุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นท่ีก าหนดไว้ในข้อ  4  จนกว่า

สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม  

 ข้อ 45  การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงินดังกล่าวในข้อ 44 น้ัน

สหกรณ์มีอ านาจหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

  อนึ่งในกรณีท่ีสมาชิกหรือผู้รับโอนประโยชน์ไม่มารับเงินที่พึงได้จากสหกรณ์  ภายใน 5 ปี  นับแต่วันที่

ตนเองมีสิทธิ  ให้สหกรณ์โอนเงินจ านวนดังกล่าวเข้าเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 

ข. สมาชิกสมทบ 

 ข้อ 46  สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็นสมควรตามมติของคณะกรรมการด าเนินการ  

โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจและมีความประสงค์จะใช้บริการต่างๆ  ของสหกรณ์เป็นประจ า 

 ข้อ 47  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

(1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้ 

(2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะท่ีขาดคุณสมบัติตามข้อ 31  

(3)  ก. เคยเป็นแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน นักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล หรือ นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ หรือ 
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    ข.  เป็นหรือเคยเป็น แพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน นักศึกษาแพทย์  นักศึกษาพยาบาล ของคณะ

แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หรือ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร   

   ค.  เป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดส านักการแพทย์ หรือ ลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานประกันสังคม 

ของโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ 

    ง.  ลูกจ้างมูลนิธิวชิรพยาบาล หรือ ลูกจ้างสมาคมสโมสรวชิรพยาบาล หรือ ลูกจ้างมูลนิธิของ

โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์  

 จ.  เป็นบุตร คู่สมรส บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ 

 ฉ.  เป็นบุคคลท่ีมีอ านาจถอนเงินฝากจากสหกรณ์ตามท่ีสมาชิกสามัญได้ระบุไว้ในหนังสือขอเปิด

บัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2548 หรือ  

 ช.  เป็นบุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกของชมรมต่าง ๆ ในวชิรพยาบาล หรือ  

 ซ.  เป็นบุคคลซ่ึงต้ังบ้านเรือน หรือประกอบอาชีพอยู่ในท้องท่ีแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 

(4)  มีท่ีอยู่ชัดเจน 

(5)  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 

(6)  เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 

(7)  มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้ผู้กู้ยืมเงิน 

 ข้อ 48  การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครต่อ สหกรณ์ตามแบบ 

ท่ีก าหนดไว้  โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้

สอบสวนพิจารณาเห็นว่า  ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีก าหนดในข้อ 47 ให้รบัเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้  จากนั้นให้

ผู้สมัครลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ  พร้อมท้ังช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามท่ีจะถือให้ครบถ้วน 

  เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้ว  ย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

 ข้อ 49  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยื่นใบสมัคร

เป็นสมาชิก จ านวนเงิน 150.- บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ 

ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 ข้อ 50  การให้บริการ  สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่ขัด

กับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์ 

 ข้อ 51  สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ 

ก) สมาชิกสมทบมีสิทธิในการฝากเงินทุกประเภท  รวมจ านวนเงินแล้วไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการ 

ด าเนินการก าหนดไว้ในระเบียบ  สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(1)  การกู้ยืมเงิน  ทุกประเภทยกเว้นการกู้เงินท่ีไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นท่ีสมาชิก 

สมทบมีอยู่ 

        (2)  การค้ าประกันหนี้เงินกู้ 
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            (3)  การใช้สิทธิเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ  แสดงการออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่การนับชื่อของ

สมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่  

   (4)  การได้รับสวัสดิการตามระเบียบต่างๆ  ส าหรับสมาชิกสามัญยกเว้นการใช้บริการด้านหอพัก  

ห้องสมุด  ห้องประชุม 

  (ข)  ให้สมาชิกสมทบถือหุ้นในแต่ละเดือน  ได้ไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดไว้ในระเบียบ 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

 ข้อ 52  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถตามค าพิพากษา 

(3) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณ์  และได้รับอนุญาตแล้ว 

(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 47 

  ข้อ 53  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือ

ต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ

และอนุญาตแล้ว  จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้” 

   ข้อ 54  การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และท่ีอยู่  สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ 

และท่ีอยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

   ข้อ 55  การต้ังผู้รับโอนผลประโยชน์  ให้สมาชิกสมทบท าเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็น

ผู้รับโอนประโยชน์  ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนถึงแก่ความตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้   

  สมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผู้รับโอนผลประโยชน์ท่ีได้ท าไว้แล้ว  ก็ต้องท า

เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

  เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนผลประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและสหกรณ์

จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  และเงินผลประโยชน์ หรือเงินอื่นใด  บรรดาท่ีสมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ใน

สหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ท่ีได้ต้ังไว้  หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ก็คืนให้แก่ ทายาทโดยพินัยกรรม หรือผู้จัดการมรดก 

หรือทายาทโดยธรรม หรือ บุคคลท่ีได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มี

สิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น  ท้ังนี้  ตามข้อก าหนดในข้อ 56 วรรคแรก และข้อ 57 

  ให้ผู้รับโอนผลประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนด

หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตาย  หรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนาใบมรณะบัตรท่ีทางราชการออกให้

แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้นๆ  ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณา

และอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค า

ขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ท่ีมีชื่อเป็นผู้รับโอนผลประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบได้จัดท าให้สหกรณ์ถอืไว้ไม่มีตัวตนอยู่ก็ดี  
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เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็น

ทุนส ารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 

 ข้อ 56  การจ่ายคืนเงินจ านวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก

ภาพเพราะเหตุตามข้อ 52 (1), (2), (4) น้ัน  สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น  เงินปันผลค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบมีอยู่ใน

สหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตอุื่น  พร้อมด้วยเงินปันผลบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน

สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที  โดยไม่มีเงินปันผล

ส าหรับปีท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีท่ีออก  โดยได้รับเงินปันผลส าหรับปีท่ีออกนั้นด้วย 

เมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น  

สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 52 (3) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับ

ฝาก  กับดอกเบ้ียค้างจ่าย  บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย 

  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 52 (5), (6) น้ัน สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น  

เงินปันผลกับดอกเบ้ียค้างจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกสบทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร  โดยไม่มีเงินปัน

ผลต้ังแต่ประจ าปีท่ีออกจากสหกรณ์หรือหากสมาชิกสมทบ ขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลในปี

น้ัน ภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น  สหกรณ์จะจ่าย

ให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 57  การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบ

ตามข้อ 56 น้ัน สหกรณ์มีอ านาจหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ก่อนออก 

 ข้อ 58  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ

เหตุใด  ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 

 ข้อ 59  ความรับผิดชอบของสมาชิก  สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ จ ากัด เพียงไม่เกินจ านวนเงิน 

ค่าหุ้นท่ียังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นท่ีตนถือ 

 

หมวดท่ี 6 

กำรประชุมใหญ่ 

 ข้อ 60  การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้ง

แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการและมอบหมายงานทั้งปวง

ให้แก่คณะกรรมการด าเนินการ 

   การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไปให้คณะกรรมการด าเนินการนัดประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายใน

หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
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 ข้อ 61  การประชุมใหญ่วิสามัญ  คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่ถ้านาย

ทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  หรือในกรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจ านวนทุนเรือนหุ้น

ท่ีช าระแล้วต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ สหกรณ์ทราบ 

   สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  หรือ

ผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนผู้แทนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือชื่อ

ท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้   และให้คณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับค าร้อง 

  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว   

ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้  ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ 62  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่  เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน เวลา 

สถานท่ี และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน   

อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร  ท้ังนี้ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน  หรือเลขานุการ  เป็นผู้ลงลายมือชื่อใน

หนังสือนั้น  และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาส 

เดียวกันกับท่ีแจ้งให้สมาชิกทราบด้วย 

 ข้อ 63  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง

จ านวนของสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

   ในการประชุมใหญ่คราวใดมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม  ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายใน

สิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่คร้ังแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกร้องขอให้

เรียกประชุมแล้ว  เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็

ให้ถือเป็นองค์ประชุม 

 ข้อ 64  อ านาจหน้าท่ีของที่ประชุมใหญ่  ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  ซึ่งรวมท้ังข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเร่ืองสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกและวินิจฉัย 

ข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับการเลือกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล  และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 

(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์  ของคณะกรรมการด าเนินการและ 

รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการด าเนินการหรือกรรมการอื่นๆ   

และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(6) พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน 

(7) รับทราบแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 

(8) พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ 
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(9) รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณ์ท่ี 

สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 

 

(10)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์  หรือ 

ผู้ตรวจการสหกรณ์  หรือผู้สอบบัญชี  ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

(11)  ก าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท าเป็นเคร่ืองเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ประสงค์ 

ของสหกรณ์ 

หมวดท่ี 7 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

ข้อ 65  คณะกรรมการด าเนินการ  ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกท่ีได้รับการสรรหา ซึ่งมีคุณสมบัติ  

ดังต่อไปนี้ 

  (1)  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช   

                  (2)  เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ าของนวมินทราธิราช ผู้ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ 

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   

            (3)  เป็นผู้ปฏิบัติงานจนอายุครบ 60 ปี โดยวันสุดท้ายก่อนออกจากงานประจ าต้องเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย  สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   

                      (4)  เป็นผู้เกษียณอายุราชการตามก าหนด  โดยวันสุดท้ายก่อนเกษียณต้องเป็นข้าราชการหรือ

ลูกจ้างประจ าสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

    ให้เป็นคณะกรรมการด าเนินการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ

อื่นอีกสิบสี่คน โดยมีจ านวนกรรมการของแต่ละสาขาวิชาชีพ ดังนี้  

       (ก)  กลุม่แพทย์  ทันตแพทย์   เภสชักร นักวิทยาศาสตร์  นักรังสีการแพทย์   

 นักกายภาพบ าบัด    6  คน 

       (ข)  กลุม่พยาบาล               5  คน 

       (ค)  กลุม่บริหารงานทัว่ไป             1 คน 

      (ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี  ฝ่ายซ่อมบ ารุงและก าจัดของ

เสีย  ฝ่ายพัสดุ  ฝ่ายโภชนาการ  ฝ่ายวิชาการ  และนักสังคมสงเคราะห์) 

       (ง)  กลุม่ลูกจ้างประจ า               2  คน 

ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกต้ังระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง

หรือหลายคน  และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

  การสรรหาสมาชิก  ท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ ให้เป็นไปตามวิธีการ

ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ  ท่ีได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ 

 ข้อ 66  บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้เป็นหรือท าหน้าท่ีกรรมการ 
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     (1)  เคยได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับ 

ทรัพย์ท่ีกระท าโดยทุจริต เว้นแต่เป็นโทษท่ีกระท าความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

     (2)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ  องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 

     (3)  เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ

ตามค าสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 

   (4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 

                       (5)  สมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกยังไม่ครบ 1 ปี  นับจนถึงวันรับสมัครเข้ารับการสรรหา  

     (6)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียในระยะเวลา 2 ปีทางบัญชี  นับถึง

วันเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ   

(7)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์ 

 ข้อ 67  อ านาจหน้าท่ีของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง  

                (ก)  ประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

                     (1)  เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการและควบคุมการประชุม

ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     (2)  ควบคุม ดูแลการด าเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

     (3)  ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ  ในนามของสหกรณ์ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

     (4)  ด าเนินการอื่นๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ  ระเบียบ   

มติ  หรือค าสั่งของสหกรณ์ 

(ข) รองประธานกรรมการ  มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการในอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน 

กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือเมื่อต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 

(3) ด าเนินการอื่นๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับระเบียบ   

มติ  หรือค าสั่งของสหกรณ์ 

  (ค)  เลขานุการ  มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้    

(4) จัดท ารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

ทุกคร้ัง 

(5) ดูแลรักษาเอกสาร  และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 

(6) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการด าเนินการแล้วแต่กรณี 

(7) ด าเนินการอื่นๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ   

ระเบียบ มติ  หรือค าสั่งของสหกรณ์ 
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 ข้อ 68  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง  ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 2 ปี นับแต่

วันเลือกต้ัง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ 1 ปี นับแต่วันเลือกต้ัง  ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่งเป็น

จ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ท้ังหมด  โดยวิธีการจับฉลากและให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่ง

ตามวาระ 

  กรณีท่ีกรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งท้ังคณะกรรมการด าเนินการท่ีได้รับเลือกต้ังใหม่ให้อยู่ใน

ต าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการชุดแรก  โดยน าความในวรรคหนึ่งมาใช้โดยอนุโลม 

  เมื่อครบก าหนดแล้ว  หากยังไม่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  ก็ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการชุดเดิม  รักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 150 วัน นับแต่

วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์  กรรมการด าเนินการซึ่งออกจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังอีกได้  แต่จะอยู่ในต าแหน่งได้ไม่

เกินสองวาระติดต่อกัน 

 ข้อ 69  การพ้นจากต าแหน่ง  กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่ง  เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  

ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(4) เข้ารับต าแหน่งหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์นี้ 

(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบ้ีย 

(6) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนท้ังคณะ  หรือรายตัว 

(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะ  หรือรายตัว 

(8) ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 65 

กรณีท่ีนายทะเบียนสหกรณ์  สั่งให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะให้ 

นายทะเบียนสหกรณ์ต้ังคณะกรรมการชั่วคราว มีอ านาจหน้าท่ีและสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์  

และให้อยู่ในต าแหน่งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับแต่วันที่แต่งต้ัง 

  ก่อนท่ีจะพ้นจากต าแหน่ง  ให้คณะกรรมการชั่วคราวจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกต้ังกรรมการข้ึนใหม่

ท้ังคณะตามวิธีการท่ีก าหนดในข้อบังคับ 

  กรณีนายทะเบียนสหกรณ์  สั่งให้กรรมการการบางคนพ้นจากต าแหน่ง  ให้คณะกรรมการส่วนที่เหลือ

เรียกประชุมใหญ่เลือกต้ังผู้เป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวัน  นับแต่วันท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่ง  ถ้ามิได้

เลือกต้ังหรือเลือกต้ังผู้เป็นกรรมการไม่ได้ตามก าหนดเวลา ให้นายทะเบียนสหกรณ์ต้ังสมาชิกเป็นกรรมการแทน ในการ

นี้ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกต้ังหรือแต่งต้ังนั้นอยู่ในต าแหน่งกรรมการเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ ของผู้ซึ่งตนแทน 

 ข้อ 70  ต าแหน่งว่างก่อนหรือถึงคราวออกตามวาระ  ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออก

ตามวาระ (เว้นแต่เหตุตามข้อ 69 (7) ให้คณะกรรมการด าเนินการท่ียังด ารงต าแหน่งอยู่ประชุมด าเนินการต่อไปได้

จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  ซึ่งจะได้มีการเลือกต้ังกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งท่ีว่าง  แต่ถ้าเวลาใดจ านวน



21 / 32 

 

กรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุมกรรมการด าเนินการท่ีด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุมด าเนินการใดๆ  

ไม่ได้นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 

  ในการท่ีต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น เป็น

ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  และยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกต้ังใหม่ 

  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการด าเนินการอื่นขึ้นท าหน้าท่ีแทนชั่วคราวจนกว่าจะ

มีการเลือกต้ังใหม ่

  กรรมการด าเนินการซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังขึ้นแทนในต าแหน่งท่ีว่าง  ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า

ก าหนดเวลาที่ผู้ซ่ึงตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยู่ได้ 

 ข้อ 71  การประชุมและองค์ประชุม  ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระแต่จะต้องมีการ

ประชุมกันเดือนละคร้ังเป็นอย่างน้อย 

  ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการได้ในกรณีท่ีเป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ  ข้อบังคับและเรื่องท่ีส าคัญอื่นๆ ของ

สหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 

  ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการด าเนินการท้ังหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ข้อ 72  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการ 

ท้ังปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับและตามมติของที่ประชุมใหญ่  กับท้ังในทางอันจะท าให้เกิดความจ าเริญ 

แก่สหกรณ์ทุกประการ  ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์  ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ 

ต่าง ๆ  ตามข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาด าเนินการในเรื่องการรับฝาก  การกู้ยืมเงิน  การให้เงินกู้  และการฝากหรือลงทุนเงินของ 

สหกรณ์ 

(3) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่  และเสนองบดุลกับรายงานประจ าปี  แสดงผล 

การด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(5) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(6) พิจารณาก าหนดค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการด าเนินการ 

คณะกรรมการอื่นๆ  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์   

(7) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง  หรือจ้าง  และก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจนควบคุมดูแล 

การปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 

(8) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง  และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

(9) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ  ของสหกรณ์ 

(10) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารต่างๆ  บรรดาอุปกรณ์ด าเนินงาน 
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ของสหกรณ์ 

(11)  พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 

(12)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน  เพื่อประโยชน์ในการด าเนิน 

กิจการของสหกรณ์ 

(13)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์  หรือ 

ผู้ตรวจการสหกรณ์  หรือผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(14)  พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ตลอดจนสอดส่องดูแล 

โดยท่ัวไป  เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 

(15)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการอื่นๆ  หรือผู้ตรวจสอบกิจการหรือ 

ความเห็นของผู้จัดการ  หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 

(16)  เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร  เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการ   

ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 

(17)  ฟ้องต่อสู้ หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรือ ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อ 

พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

  (18)  เสนอแผนงานและเป้าหมายในการด าเนินงาน  รวมท้ังประมาณการรายจ่ายประจ าปีให้ท่ีประชุม

ใหญ่สามัญทราบ 

  (19)  ท าการต่างๆ  เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

  (20)  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการด าเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการ

ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์  ซึ่ง สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกท้ังนี้ตามท่ี

ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและหรือ  ชุมนุมสหกรณ์ก าหนดไว้ 

(21)  พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ   

เลขานุการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 

 ข้อ 73  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ  ถ้ากรรมการด าเนินการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าท่ีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  หรือกระท าโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  คณะกรรมการ

ด าเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

   ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี  ให้นายทะเบียนสหกรณ์  หรอืรองนายทะเบียนสหกรณ์  ร้องทุกข์

หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้  และให้พนักงานอัยการรับว่าต่างให้สหกรณ์  โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การร้องทุกข์  ฟ้องคดี  หรือการว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์รองนายทะเบียนสหกรณ์  หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่

กรณี 
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คณะกรรมการอ านวยการ 

 ข้อ 74  คณะกรรมการอ านวยการ  ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และเลขานุการของ

คณะกรรมการด าเนินการ  เป็นกรรมการอ านวยการ  และให้คณะกรรมการด าเนินการต้ังกรรมการอื่นเป็นกรรมการ 

ร่วมอีกตามสมควร  แต่เมื่อรวมกับกรรมการโดยต าแหน่งแล้ว  ต้องมีจ านวนไม่เกิน 7 คน 

  ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ  เป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ

อ านวยการตามล าดับ 

  คณะกรรมการอ านวยการให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่งต้ัง

คณะกรรมการอ านวยการนัน้ 

  ให้คณะกรรมการอ านายการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็น

อย่างน้อยและให้ประธานกรรมการอ านวยการ  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

  ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  ต้องมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการอ านวยการท้ังหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราว

ถัดไปทราบ 

 ข้อ 75  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้ด าเนินกิจการแทน

คณะกรรมการด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือค าสั่งของสหกรณ์  ซึ่งรวมท้ังใน

ข้อต่อไปนี้ 

(1)  ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตาม 

ข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดท าบัญชี  และทะเบียนต่าง ๆ  ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่ 

เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล  เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดี 

และปลอดภัย  และพร้อมท่ีจะน ามาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุง  หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดงบดุล  รวมท้ังบัญชีก าไรขาดทุนและรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน 

ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 

(6) พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสนอ 

ให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณา 

(7) จัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 

อนุมัติและเสนอที่ประชุมใหญ่ทราบ 

(8) ท านิติกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
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คณะกรรมการเงินกู้ 

 ข้อ 76  คณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการด าเนินการต้ังกรรมการด าเนินการของสหกรณ์จ านวนไม่เกินเจ็ด

คนเป็นกรรมการเงินกู้ โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 

  คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงต้ัง

คณะกรรมการเงินกู้นั้น 

  ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่าง

น้อย  และให้ประธานกรรมการเงินกู้  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

  ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้  ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการเงินกู้ท้ังหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของกรรมการเงินกู้ให้น าเสนอคณะกรรมด าเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป  

 ข้อ 77  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู้แก่

สมาชิกตามข้อบังคับ  ระเบียบ มติ  และค าสั่งของสหกรณ์รวมท้ังข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 

(2) ตรวจสอบ ควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อเห็นว่า 

หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี 

(3) ดูแลการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 

(4) สอบสวนเบ้ืองต้นให้ได้ข้อความจริง  ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้หรือ 

ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้  เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผัน  หรือเรียกคืนเงินกู้  

หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

คณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ 

 ข้อ 78  คณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์  ให้คณะกรรมการด าเนินการต้ังกรรมการ

ด าเนินการจ านวนไม่เกินเจ็ดคนเป็น คณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์  โดยให้มีต าแหน่งเป็นประธาน

คนหนึ่ง และเลขนุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 

  คณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของ

คณะกรรมการด าเนินการซึ่งต้ังกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์นั้น 

  ให้คณะกรรมการการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะต้องมี

การประชุมกันเดือนละคร้ังเป็นอย่างน้อยและให้ประธานกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์  หรือเลขานุการ

นัดเรียกประชุมได้ 

  ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งจ านวนของกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ให้คณะกรรมการการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ

ด าเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
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ข้อ 79  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์  ให้คณะกรรมการศึกษาอบรม

และการประชาสัมพันธ์มีอ านาจและหน้าท่ีด าเนินการตามข้อบังคับตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

ตลอดจนมติและค าส่ังของคณะกรรมการการด าเนินการซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกและผู้ท่ีสนใจให้ 

ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก  และบุคคลภายนอกได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ท่ีได้ด าเนินงานไป 

(3) ด าเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 

(4) ให้การศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์และการใช้จ่ายเงิน 

อย่างรอบคอบตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

(5) ศึกษาและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อื่นท้ังในและนอก 

ประเทศ  เพื่อน าตัวอย่างท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิก 

คณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ 

 ข้อ 80  คณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ  ให้คณะกรรมการด าเนินการต้ังคณะกรรมการด าเนินการจ านวน

ไม่เกินเจ็ดคน  เป็นคณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ    โดยให้มีต าแหน่งเป็นประธานคนหนึ่ง และเลขานุการคน

หนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

  คณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการ

ด าเนินการ  ซึ่งต้ังคณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ น้ัน 

  ให้คณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ  ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน

เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้คณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ    หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

  ในการประชุมคณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง 

จ านวนของจ านวนกรรมการข้อบังคับและระเบียบทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ

พิจารณาในการประชุมคราวถัดไป 

 ข้อ 81  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ  ให้คณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ   

มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับและระเบียบ ให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 

รวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1)  เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบังคับและ  ระเบียบของสหกรณ์ 

(2)  ด าเนินการร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ เพื่อขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม 

ของคณะกรรมการด าเนินการเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา 

(3)  ด าเนินการร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณา 

(4)  ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย      
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คณะกรรมการสวัสดิการ 

 ข้อ 82  คณะกรรมการสวัสดิการ  ให้คณะกรรมการด าเนินการต้ังคณะกรรมการด าเนินการจ านวนไม่เกิน 

ห้าคน  เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ  โดยให้มีต าแหน่งเป็นประธานคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้นเป็น

กรรมการ 

  คณะกรรมการสวัสดิการให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ  ซึ่งต้ัง

คณะกรรมการสวัสดิการนั้น 

  ให้คณะกรรมการสวัสดิการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ และให้ประธานกรรมการสวัสดิการหรือ

เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

  ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนของกรรมการ

สวัสดิการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ให้คณะกรรมการสวัสดิการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุม

คราวถัดไป 

 ข้อ 83  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสวัสดิการ  ให้คณะกรรมการสวัสดิการมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการ

ตามข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนมติและค าส่ังของคณะกรรมการด าเนินการ  

ประกอบด้วยข้อต่อไปนี้ 

     (1)  พิจารณาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 

     (2)  พิจารณาการให้ทุนสาธารณประโยชน์ 

     (3)  พิจารณาการใช้งบประมาณเพื่อสวัสดิการสมาชิก 

ประธานในท่ีประชุม 

 ข้อ 84  ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการด าเนินการให้ประธานกรรมการ

เป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  

และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมด้วย  ก็ให้ท่ีประชุมเลือกต้ังกรรมการด าเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธาน

ในท่ีประชุม  เฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษา

อบรมและการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ  คณะกรรมการสวัสดิการ  ให้ประธานกรรมการ 

น้ัน ๆ เป็นประธานในท่ีประชุมถ้าประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  ก็ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง 

เป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในท่ีประชุม 

 ข้อ 85  การออกเสียง  สมาชิก กรรมการด าเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ ออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่  หรือท่ี

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ สุดแต่กรณี  ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบให้

ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
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 ถ้าปัญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น  ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว  ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 

 ข้อ 86  การวินิจฉัยปัญหา  เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในท่ี

ประชุมใหญ่หรือท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก   

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือ

เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

 (1)  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

 (2)  การควบสหกรณ์ 

 (3)  การแยกสหกรณ์ 

 (4)  การเลิกสหกรณ์ 

รายงานการประชุม 

 ข้อ 87  รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่  หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  หรือการประชุม

คณะกรรมการอื่นๆ น้ัน  ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ  พร้อมท้ังบันทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉัยท้ังสิ้นไว้ใน

รายงานการประชุม และให้ประธานในท่ีประชุมกับกรรมการด าเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งท่ี

เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 
หมวดท่ี 8 

ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์  

 ข้อ 88  การจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์

สุจริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม  เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการโดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้าม

ตามข้อ 66 (1) (2) (3) และ (4)  ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องท าหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน  และให้

คณะกรรมการด าเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 

 ในการแต่งต้ัง  หรือจ้างผู้จัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ  และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าท่ีดังก าหนดไว้ใน 

ข้อ 91  เป็นลายลักษณ์อักษร 

 ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  การ

แต่งตั้งหรือจ้าง  การก าหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากต าแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ 

 ข้อ 89  การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์  สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ์  โดยก าหนดระยะเวลาหรือไม่

ก าหนดระยะเวลาก็ได้  

 ข้อ 90  การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ  ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่ง 

อย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

  (1)  ตาย 

  (2)  ลาออกโดยแสดงความจ านง  ท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

  (3)  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
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  (4)  อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  หรือครบก าหนดตามสัญญาจ้าง หรือตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของ

สหกรณ์ 

  (5)  ถูกเลิกจ้าง 

(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระท า 

การ  หรือละเว้นการกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย  และศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน  หรือไม่

เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีผู้จัดการสหกรณ์ 

 ข้อ 91  อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ผู้จัดการมีอ านาจหน้าท่ีจัดการท่ัวไปและรับผิดชอบ

เกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของสหกรณ์  รวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง  ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลง 

ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจ านวนหุ้น  จ่ายคืนค่าหุ้นและชักจูงการถือหุ้นใน 

สหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน  จ่ายคืนเงินฝาก  และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์ 

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้  จ่ายเงินกู้  จัดท าเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้  และด าเนินการอื่น ๆ  

เกี่ยวกับเร่ืองการให้เงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว้ 

(5) จัดท ารายละเอียดเงินค่าหุ้น  และเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคลทุกระยะหกเดือนพร้อม 

กับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น 

(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีก าหนดในระเบียบ  รวมถึงก าหนดหน้าท่ีและวิธี 

ปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าท่ี  ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเหล่านั้นให้

เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุรกิจกวดขันในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือมีใบส าคัญโดยครบถ้วน  รับผิดชอบในการ 

รับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้องรวบรวมใบส าคัญและเอกสารต่างๆ  เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน

และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่างๆ  ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น 

ปัจจุบันอยู่เสมอ 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  และ 

ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  

(10)  รับผิดชอบจัดท างบดุลรวมท้ังบัญชีก าไรขาดทุน  และรายงานประจ าปี  แสดงผลการด าเนินงานของ 

สหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 

(11)  เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  และประชุม 

คณะกรรมการอื่นๆ  เว้นแต่กรณีซึ่งท่ีประชุมนั้นๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม 

(12)  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์ 

(13) รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่างๆ  ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพ 
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อันดีและปลอดภัย 

(14)  เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

(15)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ  ตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการก าหนด 

 

(16)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ  หรือคณะกรรมการอื่น ๆ  ของสหกรณ์มอบให้ 

หรือตามท่ีควรกระท า  เพื่อให้กิจการในหน้าท่ีลุล่วงไปด้วยดี   

 ข้อ 92  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถ้าต าแหน่งผู้จัดการว่างลง  และยังไม่ได้แต่งต้ังให้ผู้ใดด ารง

ต าแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นครั้งคราวให้รองผู้จัดการ  หรือผู้ช่วยผู้จัดการหรือ

เจ้าหน้าท่ีอื่นของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดไว้เป็นผู้รักษาการแทน 

 ข้อ 93  การเปลี่ยนผู้จัดการ  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผู้จัดการ  ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการต้องจัด

ให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสหกรณ์  ตลอดจนจัดท างบดุลของ

สหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

 ข้อ 94  เจ้าหน้าท่ีอื่น  นอกจากต าแหน่งผู้จัดการแล้ว  สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีอื่นตามความจ า

เป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ท้ังนี้ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ี ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 

ท่ีปรึกษา 

 ข้อ 95  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอก   

ซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและหรือท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ได้  เพื่อให้ความเห็นแนะน า   

ในการด าเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์  ท้ังนี้ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ 96  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการโดยท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงินการบัญชี  การเศรษฐกิจ  หรือ    การสหกรณ์ 

เพื่อด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  แล้วน ารายงานเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่  จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการให้

เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด (จ านวนไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล) 

  ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกต้ังกรรมการด าเนินการหรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์เป็น  ผู้ตรวจสอบ

กิจการไม่ได้ 

 ข้อ 97  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชี

ของสหกรณ์  ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการใหม่  ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม

ปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน 

  ผู้ตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น  อาจได้รับเลือกต้ังช้ าได้ 

 ข้อ 98  อ านาจหน้าท่ีของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ  คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบการ

ด าเนินงานทั้งปวง ของสหกรณ์  ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้  คือ 
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(1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด  บัญชี ทะเบียนและการเงิน  ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินท้ังปวงของ 

สหกรณ์  เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์  เพื่อ 

 

ประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ  ของสหกรณ์  ท้ังทางวิชาการ

และทางปฏิบัติในกิจการนั้น 

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และการใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของ สหกรณ์  

(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ  เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน 

ข้อบังคับและระเบียบ  ตลอดจนมติต่างๆ  ของคณะกรรมการด าเนินการ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์หรือกิจการอื่นๆ  ตามท่ี

เห็นสมควรหรือเห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการประชุม

ประจ าเดือนคราวถัดไป  แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้

คณะกรรมการด าเนินการทราบเพื่อแก้โดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์

ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 

หมวดท่ี 9 

ข้อเบ็ดเสร็จ 

ระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 99  ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบต่าง ๆ  เพื่อด าเนินการให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้  และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์  ระเบียบใดเมื่อ

คณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แล้วให้ส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ทราบ  เว้นแต่ระเบียบว่าด้วย 1.  การรับฝากเงินจากสมาชิก 2.  ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น  

3.  ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน หรือระเบียบใดท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากนายทะเบียนสหกรณ์ จะใช้บังคับได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  เท่านั้น 

      อนึ่งระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่เสียก่อน 

จึงจะใช้บังคับได้   

 ข้อ 100  การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือเสียหาย 

โดยประการใด ๆ ก็ดีหรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามระเบียบของสหกรณ์  แต่ถ้ามิได้รับช าระตามเรียกก็ดี  

คณะกรรมการด าเนินการต้องร้องทุกข์  หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายุความ 
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 ข้อ 101  การตีความในข้อบังคับ  ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใดให้สหกรณ์เสนอปัญหานั้นต่อ

นายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอค าวินิจฉัยและให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามค าแนะน านั้น 

 ข้อ 102  การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ  สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับได้โดย

มติแห่งที่ประชุมใหญ่  ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม  และให้สหกรณ์เสนอขอ

จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ท่ีประชุม

ใหญ่ลงมติ  เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว  การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นจึงเป็น 

อันสมบูรณ์ 

  การเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้แจ้งความ

ท่ีเสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มส านวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุมอย่างน้อยเจ็ดวันก่อน

วันประชุม 

 ข้อ 103  การจ าหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก  เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก  และได้จัดการช าระบัญชีโดยจ าหน่าย

ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดท้ังจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบ้ีย  และช าระหนี้สินอื่นๆ  ของ

สหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด  ให้ผู้ช าระบัญชีจ่ายตามล าดับต่อไปนี้ 

(1) จ่ายเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นท่ีช าระแล้ว 

(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้ว  แต่ไม่เกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  ตามความเห็น 

ของของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 22 (2) 

  เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมท้ังสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิท่ีสหกรณ์หาได้

ในระหว่างปีท่ีเลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลท่ีถอนไปตาม ข้อ 22 (4) ในปีนั้น 

  ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น  หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ตามมติ

ของที่ประชุมใหญ่  หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสาม

เดือนนับแต่วันท่ีช าระบัญชีเสร็จ 

 ข้อ 104  ในกรณีท่ีข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้  ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่า

ด้วยสหกรณ์  ตลอดจนค าสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 

บทเฉพำะกำล 

 ข้อ 105  นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

(1) ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้   

ให้ด ารงต าแหน่งต่อไป  จนกว่าจะครบวาระตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2) ระเบียบใดซ่ึงสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันท่ีข้อบังคับถือใช้  และไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ระเบียบนั้น 

ไปก่อน  จนกว่าสหกรณ์จะได้ก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ 
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                                                            ลงชื่อ       สมเกียรติ  ธาตรีธร       ประธานในท่ีประชุม 

                               (นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร) 

 

                                                      ลงชื่อ          ดุษฎี  ดวงมณ ี        เลขานุการ 

                (นางสาวดุษฎี  ดวงมณี) 

หมำยเหตุ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด  ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  

เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2518  โดยการก่อต้ังของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของวชิรพยาบาล  เพื่อสนับสนุนให้มีการ 

ออมทรัพย์และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในด้านเศรษฐกิจแก่สมาชิกในสังกัดวชิรพยาบาล  ต่อมาได้มีเจ้าหน้าท่ี 

จากหน่วยงานอื่นในส านักการแพทย์กรุงเทพมหานครขอสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก  ทางสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 

จ ากัด  ไม่ขัดข้องแต่มีข้อก าหนดว่า  ผู้ที่สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์  ต้องเป็นสมาชิกใน

สังกัดวชิรพยาบาลเท่านั้น  เพื่อรักษาเจตนารมณ์เดิมท่ีให้สหกรณ์เป็นองค์กรของชาววชิรพยาบาล 

 นับจากสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด  ได้จดทะเบียนข้อบังคับฉบับท่ี อ.027043 มา  ได้มีการ 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวรวมท้ังสิ้น 8 ฉบับ  ดังนั้นจึงเห็นสมควรรวบรวมข้อความที่ได้แก้ไขและ 

ท่ีจะปรับปรุงขึ้นเป็นข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ฉบับใหม่  เพื่อใช้แทนข้อบังคับฉบับเดิม คือ 

ข้อบังคับท่ี อ. 027043   

เหตุผล   

1.  เพื่อรวบรวมข้อบังคับเดิมท้ังหมดให้เป็นฉบับเดียวกัน 

2.  เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

3.  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 


