
หมวด 5 

สมาชิก 

ขอ้ 30 สมาชิก     สมาชกิสหกรณน้ี์คือ 

(1) ผูท้ีม่ชีื่อและลงลายมอืชื่อในบญัชรีายชื่อผูซ้ึง่จะเป็นสมาชกิของสหกรณแ์ละไดช้าํระ    

ค่าหุน้ตามจาํนวนทีจ่ะถอืครบถว้นแลว้ 

(2) ผูไ้ดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัทีไ่ดล้งลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชกิและได ้

ชาํระค่าหุน้ตามจาํนวนทีจ่ะถอืครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 31 คุณสมบตัิของสมาชิก   สมาชกิตอ้งมคุีณสมบตัดิงัน้ี 

(1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 

(2) เป็นบคุคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

 (3) ก. เป็นขา้ราชการ  หรอืลูกจา้งประจาํสงักดั…โรงพยาบาลเลดิสนิ กรมการแพทย ์

กระทรวงสาธารณสุข..หรอื 

ข. เป็นเจา้หนา้ที ่และลูกจา้งประจาํของสหกรณน้ี์หรอื 

ค. เป็นลูกจา้งช ัว่คราว หรอืแพทยฝึ์กหดั หรอืแพทยป์ระจาํบา้น หรอืพนกังานของ

รฐั ประจาํโรงพยาบาลเลดิสนิ (โดยใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่กาํหนดไว)้ 

(4) เป็นผูม้คีวามประพฤตแิละนิสยัดงีาม 

(5) มไิดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณอ์อมทรพัยอ์ื่นทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 

ขอ้ 32 การเขา้เป็นสมาชิก     ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั  ตอ้งยืน่ใบสมคัรถงึสหกรณ์

ตามแบบทีก่าํหนดไวโ้ดยตอ้งม ี       ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในตาํแหน่งไม่ตํา่กว่า ระดบัหวัหนา้งาน..คน

หน่ึงรบัรอง  แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งไม่ตํา่กว่า ระดบัหวัหนา้งาน  กไ็มต่อ้งมผูีร้บัรอง 

เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเป็นทีพ่อใจว่าผูส้มคัรมคุีณสมบตัถิกูตอ้งตามที่

กาํหนดไวใ้นขอ้ 31 ทัง้เหน็เป็นการสมควรรบัเขา้เป็นสมาชิกได ้ กใ็หแ้จง้ผูส้มคัรนัน้ลงลายมอืชื่อของตนใน

ทะเบยีนสมาชิกกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และชาํระค่าหุน้ตามจาํนวนทีจ่ะถอืใหค้รบถว้น  แลว้เสนอเรื่อง  

การรบัสมาชกิเขา้ใหมใ่หท้ี่ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 

ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไมย่อมรบัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตใุด ๆ  เมือ่ผูส้มคัรรอ้งขอก็

ให ้  คณะกรรมการดาํเนินการนาํเรื่องเสนอทีป่ระชุมใหญ่เพือ่วนิิจฉยัชี้ขาด มตแิห่งที่ประชมุใหญ่ใหร้บัเขา้เป็น

สมาชกิ    ในกรณีดงัว่าน้ี  ใหถ้อืเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มาประชมุ 

ขอ้ 33 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้       ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่

สหกรณ ์ คนละ 50 .บาท  สาํหรบัสมาชิกซึง่ลาออกแลว้มาสมคัรใหมจ่ะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่

สหกรณค์นละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถ้อืเป็นรายไดข้องสหกรณจ์ะเรียกคืนไมไ่ด ้



ขอ้ 34 สทิธิหนา้ที่ในฐานะสมาชิก       ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิตอ้งลงลายมอืชื่อของตนในทะเบยีน

สมาชกิกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามจาํนวนทีจ่ะถอืครบถว้น    เมือ่ไดป้ฏบิตัดิงัน้ีแลว้จงึจะถอื

ว่าไดส้ทิธใินฐานะสมาชกิ 
 สทิธิของสมาชิกมดีงัน้ี 

(1) เขา้ประชมุใหญ่  เพือ่เสนอความคิดเหน็หรอืออกเสยีงลงคะแนน 

(2) เขา้ชื่อเรียกประชมุใหญ่วสิามญั 

(3) เสนอหรอืไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์หรอืผูต้รวจสอบกจิการ

สหกรณ์ 

(4) ไดร้บับรกิารทางธุรกจิและทางวชิาการจากสหกรณ์ 

(5) สทิธอิื่น ๆ  ทีก่าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบยีบของสกหรณ์ 

 หนา้ที่ของสมาชิก  มดีงัน้ี 
(1) ปฏบิตัิตามกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  มต ิ และคาํส ัง่ของสหกรณ์ 

(2) เขา้ร่วมประชมุทุกคร ัง้ทีส่หกรณ์นดัหมาย 

(3) ส่งเสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ ์ เพือ่ใหส้หกรณเ์ป็นองคก์ารทีเ่ขม็แขง็ 

(4) สอดส่องดูแลกจิการของสหกรณ์ 

(5) ร่วมมอืกบัคณะกรรมการดาํเนินการเพือ่พฒันาสหกรณใ์หเ้จริญรุ่งเรอืงและม ัน่คง 

ขอ้ 35 สมาชิกยา้ยสงักดั     สมาชกิทีย่า้ย  หรอืโอนไปรบัราชการในสงักดัอื่น  และประสงคจ์ะ

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณอ์อมทรพัยซ์ึง่ต ัง้ขึ้นในสงักดันัน้  หากสหกรณน์ัน้มขีอ้บงัคบัใหร้บัเขา้เป็น

สมาชกิไดแ้ละคณะกรรมการดาํเนินการไดม้มีตใิหร้บัเขา้เป็นสมาชกิแลว้ ถา้สมาชกินัน้มคีวามประสงคจ์ะให ้

โอนเงนิค่าหุน้และเงนิกูท้ีต่นมอียู่ในสหกรณน้ี์ไปยงัสหกรณ์ที่ตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชกิใหม ่  สหกรณ์กจ็ะจดัการ

โอนเงนิค่าหุน้  เงนิกู ้  และเงนิฝาก  (ถา้ม)ี  ทีส่มาชกินัน้มอียู่ต่อสหกรณ์ใหต้ามวธิีการทีไ่ดก้าํหนดไวใ้น

ระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้ 36 การเปลี่ยนแปลงช่ือ  สญัชาต ิ  และที่อยู่    สมาชกิคนใดมกีารเปลีย่นแปลงชื่อ   

สญัชาตแิละทีอ่ยู่   ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที่มกีารเปลีย่นแปลง 

การต ัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ 

ขอ้ 37 การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์    สมาชกิจะทาํเป็นหนงัสอืต ัง้บคุคลหน่ึงหรอืหลายคน  

เพือ่ใหเ้ป็นผูร้บัโอนประโยชนซ์ึง่ตนมอียู่ในสหกรณใ์นเมือ่ตนตายนัน้ มอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้  หนงัสอืต ัง้ผูร้บั

โอนประโยชนด์งัว่าน้ีตอ้งทาํตามลกัษณะพนิยักรรม 

ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพกิถอน หรอืเปลีย่นแปลงการตัง้ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดท้าํไวแ้ลว้  กต็อ้งทาํ

เป็นหนงัสอืตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณถ์อืไว ้ 

เมือ่สมาชกิตาย  ใหส้หกรณแ์จง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนทราบ  และสหกรณ์จะ

จ่ายเงนิค่าหุน้  เงนิรบัฝาก  เงนิปนัผล  เงนิเฉลีย่คืน  และเงนิผลประโยชนห์รอืเงนิอื่นใดบรรดาทีส่มาชกิ



ผูต้ายมอียู่ในสหกรณใ์หแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชนท์ีไ่ดต้ ัง้ไว ้  หรอืถา้มไิดต้ ัง้ไว ้  กค็ืนใหแ้ก่บคุคลที่ไดน้าํหลกัฐาน

มาแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจคณะกรรมการดาํเนินการว่าเป็นทายาทผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิจาํนวนดงักลา่วนัน้  ท ัง้น้ี  ตาม

ขอ้กาํหนดในขอ้ 43 วรรคแรก และขอ้ 44 

ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ยืน่คาํขอรบัเงนิผลประโยชนต่์อสหกรณภ์ายใน

กาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีส่มาชิกตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ ์  โดยใหแ้นบสาํเนามรณบตัรที่ทางราชการออก

ใหแ้สดงว่าสมาชกินัน้ ๆ  ไดถ้งึแก่ความตายไปประกอบการพจิารณาดว้ย  เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการได ้

พจิารณาและอนุมตัแิลว้  สหกรณจ์ะจ่ายเงนิผลประโยชนด์งักลา่วภายในสี่สบิหา้วนั  ในกรณีผูม้สีทิธริบัเงนิ

ผลประโยชนไ์ม่ยืน่คาํขอรบัเงนิผลประโยชน ์  หรอืผูท้ีม่ชีื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชนท์ีส่มาชกิไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์

ถอืไวไ้มม่ตีวัอยู่กด็ ี  เมือ่พน้กาํหนดอายุความฟ้องคดใีหส้หกรณ์โอนจาํนวนเงนิดงักลา่วไปสมทบเป็นทนุ

สาํรองของสหกรณท์ ัง้สิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ้ 38 การขาดจากสมาชิกภาพ     ภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ 44 สมาชกิย่อมขาดจากสมาชิกภาพ    

เพราะเหตใุด ๆ  ดงัต่อไปน้ี 
(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เป็นคนไรค้วามสามารถ  หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(4) ตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย 

(5) ถกูใหอ้อกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 31 (3) โดยมคีวามผดิ 

(6) ถกูใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ขอ้  39 การลาออกจากสหกรณ์       สมาชกิผูไ้มม่หีน้ีสนิอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รอืผูค้ ํา้

ประกนัอาจลาออกจากสหกรณไ์ด ้  โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  และเมือ่

คณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเหน็ว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้   จงึใหถ้อืว่า

ออกจากสหกรณไ์ด ้

คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอื

กรรมการดาํเนินการสอบสวนพจิารณา  หากเหน็ว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั   กใ็หถ้อืว่าออกจากสหกรณ์

ตามความในวรรคก่อนได ้  แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชมุคราวถดัไปทราบดว้ย 

ขอ้ 40 การใหอ้อกจากสหกรณ์      สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตอุย่างหน่ึงอย่าง

ใดดงัต่อไปน้ี 

(1) ไมช่าํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

(2) ขาดชาํระค่าหุน้รายเดอืนถงึสามงวดตดิต่อกนัหรอืขาดชาํระรวมถงึหกงวด     ท ัง้น้ี

โดยมไิดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 

(3) นาํเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายที่ใหเ้งนิกูน้ ัน้ 



(4) ไมจ่ดัการแกไ้ขหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูท้ีเ่กดิบกพร่องใหค้ืนดภีายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(5) คา้งส่งเงนิงวดชาํระหน้ี  ไมว่่าตน้เงนิหรอืดอกเบี้ยตดิต่อกนัเป็นเวลาถงึสองเดอืน  

หรอืผดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหน้ีดงัว่านัน้ถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหน่ึง ๆ 

(6) ไมใ่หข้อ้ความจรงิเกี่ยวกบัหน้ีสนิของตนแก่สหกรณเ์มือ่สมคัรเขา้เป็นสมาชกิ หรอื

เมือ่จะก่อความผูกพนัในหน้ีสนิต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ห้รอืผูค้ ํา้ประกนั หรอืเมือ่มคีวามผูกพนัในหน้ีสนิต่อ

สหกรณอ์ยู่แลว้ 
(7) จงใจฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ  และคาํส ัง่ของ

สหกรณ์หรอื  ของที่ประชมุกลุ่มทีต่นสงักดั  หรอื ประพฤติการใด ๆ อนัเป็นเหตใุหเ้หน็ว่าไมซ่ือ่สตัยสุ์จริต 

แสดงตนเป็นปฏปิกัษห์รอืทาํใหเ้สือ่มเสยีต่อสหกรณ์หรอืขบวนการสหกรณ ์ ไมว่่าโดยประการใด ๆ  

เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาปรากฏว่า  สมาชกิมเีหตุใด ๆ ดงักลา่วขา้งตน้น้ี

และไดล้งมติใหส้มาชกิออกโดยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแห่งจาํนวนกรรมการดาํเนินการทีม่อียู่

ท ัง้หมดในขณะนัน้แลว้  กเ็ป็นอนัถอืว่าสมาชกินัน้ถกูใหอ้อกจากสหกรณ์ 

สมาชกิทีถ่กูใหอ้อกจากสหกรณ์มสีทิธยิืน่อุทธรณ์ต่อที่ประชมุใหญ่ โดยใหย้ืน่อุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่ทราบมตกิารใหอ้อก   คาํวนิิจฉยัของทีป่ระชมุใหญ่ให ้

เป็นทีสุ่ด 

ขอ้ 41 การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบยีนสมาชิก        ในกรณีที่สมาชกิออกจากสหกรณไ์ม่

ว่าเพราะเหตุใด ๆ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชื่อสมาชกิออกจากทะเบยีนสมาชกิ 

ขอ้ 42 สมาชิกที่โอน หรอืยา้ย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจาํโดยไม่มีความผิด    สมาชกิ

ทีโ่อนหรอืยา้ย  หรอืออกจากราชการ  หรอืงานประจาํตามขอ้ 31 (3)  โดยไมม่คีวามผดิ  เวน้แต่ออกเพราะ

ตายหรอืเป็นคนไรค้วามสามารถ  หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ  หรอืตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย  ถา้มไิด ้

ลาออกจาก สหกรณด์ว้ย  กใ็หถ้อืว่าคงเป็นสมาชกิอยู่  และจะงดชาํระค่าหุน้ไดก้็ต่อเมือ่มหีน้ีสนิไมเ่กนิค่าหุน้  

สมาชกิเช่นว่านัน้อาจไดร้บัเงนิกูจ้ากสหกรณไ์ดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้ 43 การจา่ยคนืจาํนวนเงนิของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ         ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก

สมาชกิภาพเพราะเหตตุามขอ้ 38 (1) (2) (3) นัน้ สหกรณจ์ะจ่ายคืนค่าหุน้ที่สมาชกิมอียู่ในสหกรณ์ใหก่้อนค่า

หุน้ของสมาชกิซึง่ออกเพราะเหตุอื่น พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกินัน้มอียู่ใน

สหกรณค์ืนใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บั  โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ผูม้สีทิธไิดร้บัจะเรยีกใหส้หกรณจ่์ายคืนทนัทโีดยไมม่เีงนิ

ปนัผลหรอืเงนิเฉลีย่คืนสาํหรบัปีทีอ่อกนัน้  หรอืจะเรยีกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัสิ้นปีทางบญัชทีี่ออกโดยไดร้บั

เงนิปนัผลและ เงนิเฉลีย่คืนสาํหรบัปีที่ออกนัน้ดว้ย ในเมือ่ที่ประชุมใหญ่มมีติใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนัน้แลว้ก็

ไดสุ้ดแต่จะเลอืก  ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยนัน้  สหกรณจ์ะจ่ายคืนใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ทีถ่อนคืนเน่ืองจากสมาชกิขาดจากสมาชกิภาพจะเกนิรอ้ยละสบิแห่งทนุ

เรอืนหุน้ของสหกรณต์ามทีม่อียู่ในวนัตน้ปีนัน้ คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้ของ



สมาชกิทีข่าดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนัน้ไวจ้นถงึปีทางบญัชใีหม ่ แต่เฉพาะสมาชกิทีข่าดจากสมาชิกภาพ

เน่ืองจากตนไดโ้อนหรอืยา้ย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 31 (3) โดยไม่มคีวามผดินัน้ 

คณะกรรมการดาํเนินการอาจผ่อนผนัเป็นพเิศษ 
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้  38 (4)    สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้  เงนิรบั

ฝาก  เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชิกนัน้มอียู่ในสหกรณค์ืนใหต้ามกฎหมาย

ลม้ละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้ 38 (5) (6) นัน้ สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้ เงนิ

ปนัผล  และเงนิเฉลีย่คืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกินัน้มอียู่ในสหกรณค์ืนใหภ้ายในเวลาอนัสมควร 

โดยไมม่เีงนิ  

ปนัผลหรอืเงนิเฉลีย่คืนต ัง้แต่ปีที่ออกจากสหกรณ ์ หรอืหากสมาชกิขอใหจ่้ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสิ้นปีโดยขอรบั

เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนในปีนัน้ภายหลงัที่ทีป่ระชมุใหญ่ไดพ้จิารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีกไ็ด ้  ส่วนเงนิ

รบัฝากและดอกเบี้ยนัน้สหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
ขอ้ 44 การหกัจาํนวนเงนิซ่ึงสมาชิกตอ้งรบัผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจาํนวนเงนิของ

สมาชกิตามขอ้ 43 นัน้  สหกรณ์มอีาํนาจหกัจาํนวนเงนิซึง่สมาชิกตอ้งรบัผดิต่อสหกรณอ์อกก่อน 

 

ความรบัผิดเพือ่หน้ีสนิของสหกรณ์ 

ขอ้ 45 ความรบัผิดของสมาชิก สมาชกิมคีวามรบัผดิเพือ่หน้ีสนิของสหกรณจ์าํกดัเพยีงไม่เกนิ

จาํนวนเงนิค่าหุน้ทีย่งัส่งใชไ้มค่รบมลูค่าหุน้ทีต่นถอื 

 


	สมาชิก

