ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
พ.ศ. 2554
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้
แทนและนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด พ.ศ. 2554
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับฉบับนี้
มีผลบังคับใช้
หมวดที่ 1
ชื่อประเภทและที่ตั้งสำนักงำน
ข้อ 1 ชื่อประเภทและที่ตั้งสานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
Saving and Credit of Vajira Hospital Cooperative Limited
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ชื่อย่อ
สอ.วชพ.จากัด หรือ VJRC
ที่ตั้งสานักงาน
เลขที่ 146/69-74 ข้างวังศุโขทัย ถนนสุโขทัย
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300
ท้องที่ดาเนินงาน กรุงเทพมหานคร
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจ้งให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใน
การประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราสหกรณ์
มีรูปลักษณะดังนี้ คือ งูเห่าสีเขียว 2 ตัว ส่วนหางพันด้ามคฑาวชิราวุธ
สีเหลืองทอง และมีชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด อยู่ภายใน
กรอบลักษณะคล้ายโล่ สีน้าเงินเข้ม บนพื้นสีขาว
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หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
โดยวิธีร่วมดาเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน ในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง
และได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจาจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
(5) จัดให้มีเงินกู้สาหรับสมาชิกตามข้อกาหนดอันสมควร
(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์
(7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(8) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์
(9) ซื้อหุ้นของสหกรณ์อื่น หรือของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทาให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริม
ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(10) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(11) ดาเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจานองหรือรับจานา ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของ
สมาชิกหรือดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
(14) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(15) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(16) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น
เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(17) กระทาการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กล่าวข้างต้น ทั้งนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอน เช่าหรือให้
เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ จานองหรือรับจานอง จานาหรือรับจานา ขายหรือจาหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สินเพื่อ
ให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย
(18) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
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(19) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
โดยไม่มีพันธะผูกพัน
(20) ดาเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

ข้อ 3 ทุน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

หมวดที่ 3
ทุน
สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ออกหุ้น
รับฝากเงินสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น
กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารการเงิน
สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

หุน้
ข้อ 4 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จากัดจานวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราส่วน
ของจานวนเงินได้รายเดือน เงินค่าจ้างประจา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบานาญและ
บาเหน็จรายเดือนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการ และการขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น หรือ
ลดหุ้น ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเป็น
คราว ๆ
สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ และจะถอนคืนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้และ
ห้ามมิให้นาเงินค่าหุ้นของสมาชิกไปชาระต่อเจ้าหนี้ ทั้งนี้ให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือค่าหุ้นนั้น
ข้อ 6 การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก
ในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนั้น ๆ หรือจากเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ที่มีอยู่กับสหกรณ์ ทุกเดือน
สมาชิกมีคาขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ใน
พฤติการณ์อันทาให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการ
ดาเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นควรก็ได้
ข้อ 7 การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือเป็นจานวนเงินไม่
น้อยกว่า 200,000.- บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ ทั้งในฐานะผู้กู้ และหรือผู้ค้าประกัน หรือ สมาชิกที่เกษียณอายุ
หรือโอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจา โดยไม่มีความผิด จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลด
จานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
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อนึ่งกรณีที่สมาชิกงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนแล้ว ต่อมาได้มีหนี้สินกับสหกรณ์อีก ไม่ว่าในฐานะผู้กู้และหรือผู้
ค้าประกัน ต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตามที่ระเบียบกาหนดต่อไป เว้นแต่การกูไ้ ม่เกินทุนเรือนหุ้น อาจงดส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือนได้
ข้อ 8 การแจ้งยอดจานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจานวนหุ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทาง
บัญชี
หมวดที่ 4
กำรดำเนินงำน
ข้อ 9 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นพิเศษ
ตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืมตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจานองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จานอง
การถอนเงินฝากของสหกรณ์และในการทานิติกรรมอื่นๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการหรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายหรือผู้จัดการ หรือผู้ที่คณะกรรมการ
มอบหมาย รวมเป็นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้ จะต้องลงลายมือชื่อ
ของผู้จัดการและ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสาร
การเงินของสหกรณ์นั้นต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นสาคัญด้วย
วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน
ข้อ 10 วงเงินกู้ยืม หรือการค้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันสาหรับปีหนึ่งๆ
ไว้ตามที่จาเป็นและสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมสาหรับปีใด ก็ให้
ใช้วงเงินกู้ยืมสาหรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 11 การกู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงิน
หรือโดยวิธีอื่นใด สาหรับใช้เป็นทุนดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้
จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันประจาปีตามข้อ 10
การรับฝากเงิน
ข้อ 12 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจาจากสมาชิกหรือสหกรณ์
อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และข้อกาหนดอื่นๆ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์หรือ
เงินฝากประจานั้นให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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การให้เงินกู้
ข้อ 13 การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับ
นี้ และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันสาหรับเงินกู้ ลาดับแห่ง
การให้เงินกู้ เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้ และข้อกาหนดอื่นๆ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้นให้เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือ
จากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว และให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิก หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคาขอกู้เงินตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณ์ที่กาหนดไว้
ข้อ 14 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจาเป็น
หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดาเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้นั้น
ข้อ 15 ประเภทและจากัดแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทและจากัด ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจาเป็นรีบด่วนและมีความประสงค์
ขอกู้เงิน คณะกรรมการดาเนินการ อาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสาหรับใช้จ่ายเงิน เพื่อการอันจาเป็นหรือมี
ประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ ตามระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่งเสริมฐานะ
ความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจานวนเงินเกินกว่าที่สมาชิกนั้นอาจได้รับ
เงินกู้สามัญ (ตามที่กล่าวใน (2) ข้างบนนี้) คณะกรรมการดาเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่
เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมี
หลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 16 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 17 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้
ทุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกัน
สาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
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ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคานึงถึงกาหนดที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิ
ชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผู้กู้นาเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการ
แก้ไขให้คืนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการ
ส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ในกรณีที่ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชาระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชาระหนี้นั้น
โดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้าประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้าประกันชาระเป็นงวดรายเดือนจน
ครบจานวนตามที่ผู้กู้ได้ทาหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้
ข้อ 18 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้าประกัน ผู้กู้ หรือผู้ค้าประกันต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอโอน
หรือย้าย หรือลาออกจากงานประจาตามข้อ 31(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สิน
ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 43)
การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์
ข้อ 19 การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่กาหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
โดยให้คานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทาบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน สหกรณ์
กาหนดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงาน สหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สาหรับเหตุอื่นที่ไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวัน นับแต่วันที่เกิดเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น
เมื่อสิ้นปีทางบัญชีทุกปีให้สหกรณ์จัดทางบดุลซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิ้นและทุนของสหกรณ์
รวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน ของทุกปี
การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
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ข้อ 21 การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
และรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสาเนารายงานประจาปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประชุม
ให้สหกรณ์ส่งสาเนางบดุลที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยังสมาชิกทุกคน และให้เปิดเผยไว้ ณ สานักงาน
ของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์และงบดุลพร้อมทั้ง ข้อบังคับ
ระเบียบของสหกรณ์นี้และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่สานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้ โดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียม
กาไรสุทธิประจาปี
ข้อ 22 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ และเป็นค่า
บารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุทธิ
กาไรสุทธิประจาปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
สาหรับสหกรณ์แต่ละประเภท โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลาในการคานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิก
ได้ชาระต่อสหกรณ์ภายในวันที่เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้นส่วนหุ้นที่สมาชิก
ชาระต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทาไว้กับสหกรณ์และตามจานวนรวมแห่ง
ดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกนั้นๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปีแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้น
ปีนั้น จนกว่าจะมีจานวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่ง
ที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น (ตาม (1)
(5) เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ ทุนนี้ให้สหกรณ์สะสมไว้ใช้จ่าย
เพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และการศึกษาทั่วไป
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ ทุนนี้ให้สหกรณ์สะสมไว้ใช้จ่ายเพื่อ
สาธารณประโยชน์ตามที่กาหนดในระเบียบของสหกรณ์
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(7) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานหรือกองทุนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(8) กาไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนสารองทั้งสิ้น
ทุนสารอง
ข้อ 23 ที่มาแห่งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกาไรสุทธิตามข้อ 22 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มี
ผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กาหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสารองของ
สหกรณ์
อนึ่ง จานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกาหนดอายุความ ก็ให้
สมทบจานวนเงินนั้นเป็นทุนสารอง
กาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 22
หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจานวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงิน จานวน
ดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสารองทั้งสิ้น
ข้อ 24 สภาพแห่งทุนสารอง ทุนสารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะ
เรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสารองนี้จะถอนจากบัญชีได้ เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุน
สารองให้แก่สหกรณ์ที่จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่นๆ
ข้อ 25 ทะเบียนและบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น และทะเบียนอื่นๆ ตลอดจนสมุด
รายงานการประชุม และบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดและตามที่คณะกรรมการดาเนินการ เห็นสมควร
ให้มีขึ้น
ให้สหกรณ์ส่งสาเนาทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวัน นับแต่
วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทางาน
แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน
ข้อ 26 กฎหมายและข้อบังคับ ให้สหกรณ์จัดให้มีพระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติสหกรณ์ ซึ่งคงใช้อยู่กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้ไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ สมาชิกและ
ผู้สนใจอาจขอตรวจดูได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
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การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม
ข้อ 27 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดโดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้ง
ข้อ 28 การตรวจตราควบคุม นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือผู้สอบ
บัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้ และมีอานาจเข้า
ไปตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทางานของสหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก อานวยความสะดวกตามสมควรหรือช่วยเหลือหรือให้คา
ชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร โดยให้ผู้ปฏิบัติการแสดงบัตรประจาตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงาน
ที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกาหนด
หมวดที่ 5
สมำชิก
ข้อ 29 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นี้มี 2 ประเภท คือ
ก. สมาชิกสามัญ
ข. สมาชิกสมทบ
ก. สมำชิกสำมัญ
ข้อ 30 สมาชิกสามัญ สมาชิกสหกรณ์นี้ คือ
(1) ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือ
ครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(3) สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นอยู่เดิมก่อนประกาศแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับนี้ให้ถือเป็นสมาชิกสามัญ
ข้อ 31 คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและผู้บรรลุนิติภาวะ
(3) ก. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หรือ คณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ
ข. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจาของกรุงเทพมหานคร ผู้ปฏิบัติงานในคณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หรือ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร หรือ
ค. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจา ในสังกัดสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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(4) เป็นผู้มีลักษณะนิสัยดี
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ข้อ 32 การเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่
กาหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้สมัครรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับสาม
หรือเทียบเท่าก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้
ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควรและได้ทาความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของ
รัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอื่นใด
เพื่อชาระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีอยู่ต่อสหกรณ์แล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้
ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้
คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกใน
กรณีดังว่านี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนสมาชิกที่มาประชุม
ข้อ 33 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 150.-บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 34 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก กับชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้ แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิใน
ฐานะสมาชิก ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุกประการ
ข้อ 35 สมาชิกย้ายสังกัด หรือโอนไปรับราชการหรือไปปฏิบัติงานในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการดาเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น
เงินกู้และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่มีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงิน
ดังกล่าวที่สมาชิกนั้นมีอยู่ให้ตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 36 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการ
ในสังกัด ตามข้อ 31(3) หรือสมัครเข้ามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็น
สมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 32 และจะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 34 ตั้งแต่วันที่ได้ลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกกับได้ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้
สหกรณ์นี้แล้ว
การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ และ
ที่อยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
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การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 38 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ให้สมาชิกทาเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลเพื่อให้เป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ เมื่อตนถึงแก่ความตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทาตามลักษณะพินัยกรรม ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน
หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้วก็ต้องทาเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้
สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ย หรือเงินอื่นใด
ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่ทายาทโดยพินัยกรรม
หรือผู้จัดการมรดก หรือทายาทโดยธรรม หรือ บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการ ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 44 วรรคแรก และข้อ 45
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 39 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์
(3) วิกลจริต
(4) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกออกจากงานประจาตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 40 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้าประกันอาจลาออกจาก
สหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการและเมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการสอบสวน
พิจารณาหากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ และให้เสนอ
คณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
สมาชิกสหกรณ์ที่ลาออกจากเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว จะกลับมาเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกได้อีก
ครั้งอย่างน้อยระยะเวลา 2 ปีไปแล้ว และจะสมัครสมาชิกได้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ข้อ 41 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสามัญอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือไม่ถือหุ้นครั้งแรก
ตามข้อ 34
(2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
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(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
(5) ค้างส่งเงินชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเมื่อจะก่อ
ความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้าประกันหรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็น
ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ สหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าว ข้างต้นนี้และ
ได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว ก็
เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกสามัญที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ทราบการให้ออก เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด ในช่วงระยะเวลาการยื่น
อุทธรณ์ให้ชะลอสิทธิต่างๆ ไว้ก่อนจนกว่าที่ประชุมใหญ่จะมีคาวินิจฉัย
ข้อ 42 การขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้
คณะกรรมการดาเนินการขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน
ข้อ 43 สมาชิกที่เกษียณอายุ หรือโอน หรือย้าย หรือออกจากงานประจา โดยไม่มีความผิด สมาชิก
ที่เกษียณอายุ หรือโอน หรือย้าย หรือออกจากงานประจาตามข้อ 31 (3) โดยไม่มีความผิดเว้นแต่ออกเพราะตาย
หรือวิกลจริต หรือต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่โดย
มิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีกก็ได้ สมาชิกเช่นว่านั้น อาจได้รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้
ของสหกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
ข้อ 44 การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เพราะ
เหตุตามข้อ 39(1), (2), (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
สาหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝาก
และดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามข้อกาหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอน หรือย้าย
หรือออกจากงานประจาตามข้อ 31 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
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ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝากเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (5) , (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจาปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผล
ในปีนั้นภายหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่าย
ให้ตามข้อกาหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์
กรณีที่สหกรณ์มีการดาเนินงานเป็นปกติให้จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกตามมูลค่าหุ้นที่ปรากฏในข้อ 4
แต่กรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจากสมาชิก
ภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจาปีและคานวณมูลค่าหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก
การคานวณมูลค่าหุ้นตามวรรคก่อนให้ใช้เกณฑ์คานวณ ดังนี้
มูลค่าต่อหุ้น = ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น)
จานวนหุ้นทั้งสิ้น
ในการปรับลดมูลค่าต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสหกรณ์ไม่ต้องทาการปรับปรุงบัญชีใด ๆ แต่ต้อง
เปิดเผยการคานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนสมาชิกไว้ และ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็น
ต่องบการเงิน สาหรับส่วนต่างของมูลค่าหุ้นที่กาหนดในข้อบังคับข้อ 4 ซึง่ อยู่ในบัญชีทุนเรือนหุ้นและเงินค่าหุ้นจ่ายคืน
ต่อหุ้นแก่สมาชิก ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมให้นาไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไปสหกรณ์จะต้องคานวณมูลค่า
หุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กาหนดไว้ในข้อ 4 จนกว่า
สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 45 การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินดังกล่าวในข้อ 44 นัน้
สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
อนึ่งในกรณีที่สมาชิกหรือผู้รับโอนประโยชน์ไม่มารับเงินที่พึงได้จากสหกรณ์ ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่
ตนเองมีสิทธิ ให้สหกรณ์โอนเงินจานวนดังกล่าวเข้าเป็นทุนสารองของสหกรณ์
ข. สมาชิกสมทบ
ข้อ 46 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควรตามมติของคณะกรรมการดาเนินการ
โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจและมีความประสงค์จะใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์เป็นประจา
ข้อ 47 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 31
(3) ก. เคยเป็นแพทย์ แพทย์ประจาบ้าน นักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล หรือ นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ หรือ

14 / 32
ข. เป็นหรือเคยเป็น แพทย์ แพทย์ประจาบ้าน นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล ของคณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หรือ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
ค. เป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสานักการแพทย์ หรือ ลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานประกันสังคม
ของโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
ง. ลูกจ้างมูลนิธิวชิรพยาบาล หรือ ลูกจ้างสมาคมสโมสรวชิรพยาบาล หรือ ลูกจ้างมูลนิธิของ
โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
จ. เป็นบุตร คู่สมรส บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ
ฉ. เป็นบุคคลที่มีอานาจถอนเงินฝากจากสหกรณ์ตามที่สมาชิกสามัญได้ระบุไว้ในหนังสือขอเปิด
บัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2548 หรือ
ช. เป็นบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมต่าง ๆ ในวชิรพยาบาล หรือ
ซ. เป็นบุคคลซึ่งตั้งบ้านเรือน หรือประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(4) มีที่อยู่ชัดเจน
(5) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(6) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(7) มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ผู้กู้ยืมเงิน
ข้อ 48 การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครต่อ สหกรณ์ตามแบบ
ที่กาหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดในข้อ 47 ให้รบั เข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ จากนั้นให้
ผู้สมัครลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือให้ครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้ว ย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 49 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยื่นใบสมัคร
เป็นสมาชิก จานวนเงิน 150.- บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ข้อ 50 การให้บริการ สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่ขัด
กับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์
ข้อ 51 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
ก) สมาชิกสมทบมีสิทธิในการฝากเงินทุกประเภท รวมจานวนเงินแล้วไม่เกินตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนดไว้ในระเบียบ สมาชิกสมทบไม่มสี ิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การกู้ยืมเงิน ทุกประเภทยกเว้นการกู้เงินที่ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่สมาชิก
สมทบมีอยู่
(2) การค้าประกันหนี้เงินกู้
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(3) การใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ แสดงการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่การนับชื่อของ
สมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(4) การได้รับสวัสดิการตามระเบียบต่างๆ สาหรับสมาชิกสามัญยกเว้นการใช้บริการด้านหอพัก
ห้องสมุด ห้องประชุม
(ข) ให้สมาชิกสมทบถือหุ้นในแต่ละเดือน ได้ไม่เกินตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดไว้ในระเบียบ
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 52 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถตามคาพิพากษา
(3) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 47
ข้อ 53 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ
และอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้”
ข้อ 54 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ
และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 55 การตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ ให้สมาชิกสมทบทาเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็น
ผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนถึงแก่ความตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้
สมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้ว ก็ต้องทา
เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนผลประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและสหกรณ์
จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินผลประโยชน์ หรือเงินอื่นใด บรรดาที่สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ใน
สหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่ ทายาทโดยพินัยกรรม หรือผู้จัดการมรดก
หรือทายาทโดยธรรม หรือ บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็นทายาทผู้มี
สิทธิได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 56 วรรคแรก และข้อ 57
ให้ผู้รับโอนผลประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตาย หรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนาใบมรณะบัตรที่ทางราชการออกให้
แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณา
และอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคา
ขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนผลประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทาให้สหกรณ์ถอื ไว้ไม่มีตัวตนอยู่ก็ดี
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เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็น
ทุนสารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
ข้อ 56 การจ่ายคืนเงินจานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข้อ 52 (1), (2), (4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น เงินปันผลค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ใน
สหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที โดยไม่มีเงินปันผล
สาหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลสาหรับปีที่ออกนั้นด้วย
เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 52 (3) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับ
ฝาก กับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 52 (5), (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น
เงินปันผลกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสบทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปัน
ผลตั้งแต่ประจาปีที่ออกจากสหกรณ์หรือหากสมาชิกสมทบ ขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลในปี
นัน้ ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่าย
ให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 57 การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบ
ตามข้อ 56 นัน้ สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ก่อนออก
ข้อ 58 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้อ 59 ความรับผิดชอบของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ จากัด เพียงไม่เกินจานวนเงิน
ค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
หมวดที่ 6
กำรประชุมใหญ่
ข้อ 60 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้ง
แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและมอบหมายงานทั้งปวง
ให้แก่คณะกรรมการดาเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไปให้คณะกรรมการดาเนินการนัดประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
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ข้อ 61 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดาเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านาย
ทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจานวนทุนเรือนหุ้น
ที่ชาระแล้วต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือชื่อ
ทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคาร้อง
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 62 การแจ้งกาหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน เวลา
สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน
อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน หรือเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อใน
หนังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาส
เดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
ข้อ 63 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
จานวนของสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่คราวใดมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้
เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็
ให้ถือเป็นองค์ประชุม
ข้อ 64 อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและวินิจฉัย
ข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับการเลือกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการดาเนินการและ
รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
(5) พิจารณากาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดาเนินการหรือกรรมการอื่นๆ
และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
(6) พิจารณากาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้าประกัน
(7) รับทราบแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์
(8) พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ

18 / 32
(9) รับทราบเรื่องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
(10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
(11) กาหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทาเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ประสงค์
ของสหกรณ์
หมวดที่ 7
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ข้อ 65 คณะกรรมการดาเนินการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกที่ได้รับการสรรหา ซึ่งมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช
(2) เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจาของนวมินทราธิราช ผู้ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
(3) เป็นผู้ปฏิบัติงานจนอายุครบ 60 ปี โดยวันสุดท้ายก่อนออกจากงานประจาต้องเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
(4) เป็นผู้เกษียณอายุราชการตามกาหนด โดยวันสุดท้ายก่อนเกษียณต้องเป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจาสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ให้เป็นคณะกรรมการดาเนินการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
อื่นอีกสิบสี่คน โดยมีจานวนกรรมการของแต่ละสาขาวิชาชีพ ดังนี้
(ก) กลุม่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักรังสีการแพทย์
นักกายภาพบาบัด
6
คน
(ข) กลุม่ พยาบาล
5
คน
(ค) กลุม่ บริหารงานทัว่ ไป
1
คน
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี ฝ่ายซ่อมบารุงและกาจัดของ
เสีย ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายโภชนาการ ฝ่ายวิชาการ และนักสังคมสงเคราะห์)
(ง) กลุม่ ลูกจ้างประจา
2
คน
ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
การสรรหาสมาชิก ที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ ให้เป็นไปตามวิธีการ
ที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ข้อ 66 บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการ
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(1) เคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริต เว้นแต่เป็นโทษที่กระทาความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ
ตามคาสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกยังไม่ครบ 1 ปี นับจนถึงวันรับสมัครเข้ารับการสรรหา
(6) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลา 2 ปีทางบัญชี นับถึง
วันเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
(7) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจาในสหกรณ์
ข้อ 67 อานาจหน้าที่ของกรรมการดาเนินการแต่ละตาแหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการและควบคุมการประชุม
ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุม ดู แลการด าเนิน งานทั่ ว ไปของสหกรณ์ใ ห้เ ป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้ อยและอยู่ใ น
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามของสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ หรือคาสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน
กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับระเบียบ
มติ หรือคาสั่งของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(4) จัดทารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ทุกครั้ง
(5) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(6) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการดาเนินการแล้วแต่กรณี
(7) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ หรือคาสั่งของสหกรณ์
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ข้อ 68 กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ง ให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตาแหน่งได้คราวละ 2 ปี นับแต่
วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ 1 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออกจากตาแหน่งเป็น
จานวนหนึ่งในสองของกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทั้งหมด โดยวิธีการจับฉลากและให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ
กรณีที่กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะกรรมการดาเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ให้อยู่ใน
ตาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุดแรก โดยนาความในวรรคหนึ่งมาใช้โดยอนุโลม
เมื่อครบกาหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดเดิม รักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 150 วัน นับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ กรรมการดาเนินการซึ่งออกจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่จะอยู่ในตาแหน่งได้ไม่
เกินสองวาระติดต่อกัน
ข้อ 69 การพ้นจากตาแหน่ง กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์นี้
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรือรายตัว
(8) ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 65
กรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์ สั่งให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พ้นจากตาแหน่งทั้งคณะให้
นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการชั่วคราว มีอานาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์
และให้อยู่ในตาแหน่งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง
ก่อนที่จะพ้นจากตาแหน่ง ให้คณะกรรมการชั่วคราวจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ทั้งคณะตามวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ
กรณีนายทะเบียนสหกรณ์ สั่งให้กรรมการการบางคนพ้นจากตาแหน่ง ให้คณะกรรมการส่วนที่เหลือ
เรียกประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้เป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ง ถ้ามิได้
เลือกตั้งหรือเลือกตั้งผู้เป็นกรรมการไม่ได้ตามกาหนดเวลา ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งสมาชิกเป็นกรรมการแทน ในการ
นี้ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งนั้นอยู่ในตาแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ 70 ตาแหน่งว่างก่อนหรือถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออก
ตามวาระ (เว้นแต่เหตุตามข้อ 69 (7) ให้คณะกรรมการดาเนินการที่ยังดารงตาแหน่งอยู่ประชุมดาเนินการต่อไปได้
จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการแทนในตาแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าเวลาใดจานวน
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กรรมการดาเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุมกรรมการดาเนินการที่ดารงตาแหน่งอยู่จะประชุมดาเนินการใดๆ
ไม่ได้นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในการที่ตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น เป็น
ตาแหน่ง รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ และยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่
คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนินการอื่นขึ้นทาหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะ
มีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดาเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตาแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่า
กาหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
ข้อ 71 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการได้ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับและเรื่องที่สาคัญอื่นๆ ของ
สหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ต้องมีกรรมการดาเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการดาเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 72 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการ
ทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับและตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริญ
แก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ดาเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
(2) พิจารณาดาเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงินของ
สหกรณ์
(3) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจาปี แสดงผล
การดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีต่อที่ประชุมใหญ่
(5) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(6) พิจารณากาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(7) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจนควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(8) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(9) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(10) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่างๆ บรรดาอุปกรณ์ดาเนินงาน
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ของสหกรณ์
(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
(12) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อประโยชน์ในการดาเนิน
กิจการของสหกรณ์
(13) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการอื่นๆ หรือผู้ตรวจสอบกิจการหรือ
ความเห็นของผู้จัดการ หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(16) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดาเนินการ
ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(17) ฟ้องต่อสู้ หรือดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรือ ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(18) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดาเนินงาน รวมทั้งประมาณการรายจ่ายประจาปีให้ที่ประชุม
ใหญ่สามัญทราบ
(19) ทาการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(20) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการ
ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ ซึ่ง สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ตามที่
ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและหรือ ชุมนุมสหกรณ์กาหนดไว้
(21) พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เลขานุการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 73 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ ถ้ากรรมการดาเนินการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทาโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการ
ดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี ให้นายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ ร้องทุกข์
หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ และให้พนักงานอัยการรับว่าต่างให้สหกรณ์ โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การร้องทุกข์ ฟ้องคดี หรือการว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่
กรณี
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คณะกรรมการอานวยการ
ข้อ 74 คณะกรรมการอานวยการ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการของ
คณะกรรมการดาเนินการ เป็นกรรมการอานวยการ และให้คณะกรรมการดาเนินการตั้งกรรมการอื่นเป็นกรรมการ
ร่วมอีกตามสมควร แต่เมื่อรวมกับกรรมการโดยตาแหน่งแล้ว ต้องมีจานวนไม่เกิน 7 คน
ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการ เป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการนัน้
ให้คณะกรรมการอานายการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็น
อย่างน้อยและให้ประธานกรรมการอานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ต้องมีกรรมการอานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการอานวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ
ข้อ 75 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอานวยการเป็นผู้ดาเนินกิจการแทน
คณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคาสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดี
และปลอดภัย และพร้อมที่จะนามาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดงบดุล รวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุนและรายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(6) พิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเสนอ
ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
(7) จัดทาแผนงานและงบประมาณประจาปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
อนุมัติและเสนอที่ประชุมใหญ่ทราบ
(8) ทานิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
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คณะกรรมการเงินกู้
ข้อ 76 คณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการตั้งกรรมการดาเนินการของสหกรณ์จานวนไม่เกินเจ็ด
คนเป็นกรรมการเงินกู้ โดยให้มีตาแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น
ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่าง
น้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของกรรมการเงินกู้ให้นาเสนอคณะกรรมดาเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 77 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู้แก่
สมาชิกตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบ ควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่า
หลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องกาหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี
(3) ดูแลการชาระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กาหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้
หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
คณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์
ข้อ 78 คณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการตั้งกรรมการ
ดาเนินการจานวนไม่เกินเจ็ดคนเป็น คณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ โดยให้มีตาแหน่งเป็นประธาน
คนหนึ่ง และเลขนุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของ
คณะกรรมการดาเนินการซึ่งตั้งกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์นั้น
ให้คณะกรรมการการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมี
การประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งจานวนของกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ดาเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
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ข้อ 79 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาอบรม
และการประชาสัมพันธ์มีอานาจและหน้าที่ดาเนินการตามข้อบังคับตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนมติและคาสั่งของคณะกรรมการการดาเนินการซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกและผู้ที่สนใจให้
ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ที่ได้ดาเนินงานไป
(3) ดาเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์และการใช้จ่ายเงิน
อย่างรอบคอบตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวด้านการดาเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่อนาตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณานามาบริการแก่สมาชิก
คณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ
ข้อ 80 คณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ ให้คณะกรรมการดาเนินการตั้งคณะกรรมการดาเนินการจานวน
ไม่เกินเจ็ดคน เป็นคณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ โดยให้มีตาแหน่งเป็นประธานคนหนึ่ง และเลขานุการคน
หนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ นัน้
ให้คณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้คณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
จานวนของจานวนกรรมการข้อบังคับและระเบียบทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 81 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ ให้คณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ
มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับและระเบียบ ให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ มติและคาสั่งของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบังคับและ ระเบียบของสหกรณ์
(2) ดาเนินการร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
ของคณะกรรมการดาเนินการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
(3) ดาเนินการร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณา
(4) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย

26 / 32

คณะกรรมการสวัสดิการ
ข้อ 82 คณะกรรมการสวัสดิการ ให้คณะกรรมการดาเนินการตั้งคณะกรรมการดาเนินการจานวนไม่เกิน
ห้าคน เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ โดยให้มีตาแหน่งเป็นประธานคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้นเป็น
กรรมการ
คณะกรรมการสวัสดิการให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการ ซึ่งตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการนั้น
ให้คณะกรรมการสวัสดิการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธานกรรมการสวัสดิการหรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจานวนของกรรมการ
สวัสดิการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการสวัสดิการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดาเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ข้อ 83 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการ ให้คณะกรรมการสวัสดิการมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการ
ตามข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติและคาสั่งของคณะกรรมการดาเนินการ
ประกอบด้วยข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก
(2) พิจารณาการให้ทุนสาธารณประโยชน์
(3) พิจารณาการใช้งบประมาณเพื่อสวัสดิการสมาชิก
ประธานในที่ประชุม
ข้อ 84 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการดาเนินการให้ประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดาเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธาน
ในที่ประชุม เฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษา
อบรมและการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการ ให้ประธานกรรมการ
นัน้ ๆ เป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 85 การออกเสียง สมาชิก กรรมการดาเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ หรือที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ สุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้
ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
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ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้
ข้อ 86 การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่
ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือ
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การควบสหกรณ์
(3) การแยกสหกรณ์
(4) การเลิกสหกรณ์
รายงานการประชุม
ข้อ 87 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรือการประชุม
คณะกรรมการอื่นๆ นัน้ ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ใน
รายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดาเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่
เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
หมวดที่ 8
ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์
ข้อ 88 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการโดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 66 (1) (2) (3) และ (4) ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทาหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้
คณะกรรมการดาเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกาหนดไว้ใน
ข้อ 91 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การ
แต่งตั้งหรือจ้าง การกาหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตาแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์
ข้อ 89 การดารงตาแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ์ โดยกาหนดระยะเวลาหรือไม่
กาหนดระยะเวลาก็ได้
ข้อ 90 การพ้นจากตาแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจานง ทาเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กาหนด
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(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกาหนดตามสัญญาจ้าง หรือตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทา
การ หรือละเว้นการกระทาการใด ๆ อันอาจทาให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
ข้อ 91 อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอานาจหน้าที่จัดการทั่วไปและรับผิดชอบ
เกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักจูงการถือหุ้นใน
สหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ และดาเนินการอื่น ๆ
เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กาหนดไว้
(5) จัดทารายละเอียดเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคลทุกระยะหกเดือนพร้อม
กับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ตามอานาจหน้าที่ ที่กาหนดในระเบียบ รวมถึงกาหนดหน้าที่และวิธี
ปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็นธุรกิจกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือมีใบสาคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการ
รับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้องรวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน
และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
(10) รับผิดชอบจัดทางบดุลรวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของ
สหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(11) เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่นๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(12) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
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อันดีและปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(15) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการกาหนด
(16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์มอบให้
หรือตามที่ควรกระทา เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 92 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตาแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดารง
ตาแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราวให้รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดไว้เป็นผู้รักษาการแทน
ข้อ 93 การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการต้องจัด
ให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสหกรณ์ ตลอดจนจัดทางบดุลของ
สหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 94 เจ้าหน้าที่อื่น นอกจากตาแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นตามความจา
เป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ทั้งนี้ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ที่ปรึกษา
ข้อ 95 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอก
ซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้ เพื่อให้ความเห็นแนะนา
ในการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 96 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการโดยที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงินการบัญชี การเศรษฐกิจ หรือ การสหกรณ์
เพื่อดาเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วนารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ จานวนผู้ตรวจสอบกิจการให้
เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด (จานวนไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล)
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาเนินการหรือผู้ซึ่งดารงตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์เป็น ผู้ตรวจสอบ
กิจการไม่ได้
ข้อ 97 การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่งได้มีกาหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งช้าได้
ข้อ 98 อานาจหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดาเนินงานทั้งปวง ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
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(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินทั้งปวงของ
สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ
และทางปฏิบัติในกิจการนั้น
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของ สหกรณ์
(5) ติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน
ข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่างๆ ของคณะกรรมการดาเนินการ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์หรือกิจการอื่นๆ ตามที่
เห็นสมควรหรือเห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดาเนินกิจการของสหกรณ์
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการประชุม
ประจาเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจาปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการดาเนินการทราบเพื่อแก้โดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์
ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น
หมวดที่ 9
ข้อเบ็ดเสร็จ
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 99 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อดาเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ระเบียบใดเมื่อ
คณะกรรมการดาเนินการกาหนดใช้แล้วให้ส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบ เว้นแต่ระเบียบว่าด้วย 1. การรับฝากเงินจากสมาชิก 2. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
3. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน หรือระเบียบใดที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ จะใช้บังคับได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ เท่านั้น
อนึ่งระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่เสียก่อน
จึงจะใช้บังคับได้
ข้อ 100 การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือเสียหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดีหรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามระเบียบของสหกรณ์ แต่ถ้ามิได้รับชาระตามเรียกก็ดี
คณะกรรมการดาเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกาหนดอายุความ
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ข้อ 101 การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใดให้สหกรณ์เสนอปัญหานั้นต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคาวินิจฉัยและให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคาแนะนานั้น
ข้อ 102 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับได้โดย
มติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนสมาชิกที่มาประชุม และให้สหกรณ์เสนอขอ
จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุม
ใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นจึงเป็น
อันสมบูรณ์
การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้แจ้งความ
ที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มสานวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุมอย่างน้อยเจ็ดวันก่อน
วันประชุม
ข้อ 103 การจาหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และได้จัดการชาระบัญชีโดยจาหน่าย
ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชาระหนี้สินอื่นๆ ของ
สหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชาระบัญชีจ่ายตามลาดับต่อไปนี้
(1) จ่ายเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้ว แต่ไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด ตามความเห็น
ของของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 22 (2)
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวนเงินกาไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้
ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตาม ข้อ 22 (4) ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสาม
เดือนนับแต่วันที่ชาระบัญชีเสร็จ
ข้อ 104 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย
บทเฉพำะกำล
ข้อ 105 นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
(1) ให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้
ให้ดารงตาแหน่งต่อไป จนกว่าจะครบวาระตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับถือใช้ และไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ระเบียบนั้น
ไปก่อน จนกว่าสหกรณ์จะได้กาหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่
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หมำยเหตุ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2518 โดยการก่อตั้งของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของวชิรพยาบาล เพื่อสนับสนุนให้มีการ
ออมทรัพย์และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในด้านเศรษฐกิจแก่สมาชิกในสังกัดวชิรพยาบาล ต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานอื่นในสานักการแพทย์กรุงเทพมหานครขอสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ทางสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล
จากัด ไม่ขัดข้องแต่มีข้อกาหนดว่า ผู้ที่สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ ต้องเป็นสมาชิกใน
สังกัดวชิรพยาบาลเท่านั้น เพื่อรักษาเจตนารมณ์เดิมที่ให้สหกรณ์เป็นองค์กรของชาววชิรพยาบาล
นับจากสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ได้จดทะเบียนข้อบังคับฉบับที่ อ.027043 มา ได้มีการ
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ ดังนั้นจึงเห็นสมควรรวบรวมข้อความที่ได้แก้ไขและ
ที่จะปรับปรุงขึ้นเป็นข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ฉบับใหม่ เพื่อใช้แทนข้อบังคับฉบับเดิม คือ
ข้อบังคับที่ อ. 027043
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