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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ 2556

********
อาศัยอานาจตามความในข้อ 79(8) ข้อ 109(10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
จากัด พ.ศ 2556 และมติที่ประชุม คณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่ 8/ 2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ให้กาหนด
ระเบียบว่าด้วยหุ้นไว้ดังนี้
หมวด 1
ข้อความทั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด ว่าด้วยหุ้น
พ.ศ. 2556
ข้อ 2. ให้ยกเลิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2551 บรรดาระเบียบ
ประกาศ มติ และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้ว ขัดหรือแย้งกับระเบียบนีใ้ ห้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 3. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้ ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
สหกรณ์
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
ประธานกรรมการ
หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
สมาชิก
หมายถึง สมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
จากัด
สมาชิกสมทบ
หมายถึง สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เชียงใหม่ จากัด
ปีทางบัญชี
หมายถึง ปีบัญชีตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
เงินได้รายเดือน
หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจาที่สมาชิกได้รับจากหน่วยงาน
ที่ สั ง กั ด และหมายถึ ง เงิ น บ านาญหรื อ บ าเหน็ จ ตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยบ าเหน็ จ บ านาญที่ ส มาชิ ก ได้ รั บ จาก
ราชการด้วย
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หมวด 2
การถือหุ้น
ข้อ 5. สมาชิกสหกรณ์ฯ ต้องถือหุ้นดังนี้
สมาชิกประเภทสามัญ
(1) สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นสหกรณ์ ตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิก
(2) สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและส่งค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกันตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละหก
ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก
(3) สมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่มากกว่ากาหนดใน ข้อ 5(2) ก็ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
รายได้ของเงินได้รายเดือน
(4) สมาชิกมีความประสงค์จะถือหุ้นเพิ่มหรือลดจานวนหุ้นรายเดือนลงไม่น้อยกว่ากาหนดใน
ข้อ 5(2) ให้สมาชิกแสดงความจานงเป็นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการตามแบบที่
สหกรณ์กาหนด และ จานวนหุ้นทั้งหมดต้องมีไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชาระแล้วทัง้ หมด
(5) สมาชิกที่โอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการ หรือ งานประจา โดยไม่มีความผิดและยังคง
เป็นสมาชิกอยู่จะถือหุ้นตามเกณฑ์เงินได้รายเดือนครั้งสุดท้ายหรือมิต้ องส่งเงินชาระค่าหุ้น
รายเดือนต่อไปอีกก็ได้ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรเว้นแต่มีหนีม้ ากกว่าหุ้น
สมาชิกประเภทสมทบ
(6) สมาชิกสมทบจะถือหุ้นหรือไม่ถือหุ้นก็ได้ หากต้องการถือหุ้นในสหกรณ์ต้องแสดงความ
จานงค์เป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
หมวด 3
การชาระค่าหุ้น
ข้อ 6. สมาชิกต้องชาระค่าหุ้น โดยถือปฏิบัติดังนี้
สมาชิกประเภทสามัญ
(1) สมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจา หรือ ข้าราชการบานาญ หรือ พนักงานของรัฐ
/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามคุณสมบัติในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 32 ให้ชาระค่าหุ้นโดยวิธีหัก
จากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายในวันจ่ายเงินได้รายเดือนเป็นประจาทุกเดือนหรือสมาชิกที่เป็น
ข้าราชการบานาญหรือลูกจ้างประจารับบาเหน็จรายเดือนให้ชาระค่าหุ้นโดยวิธีหักผ่านเลขที่
บัญชีธนาคารที่เงินบานาญหรือบาเหน็จโอนเข้าบัญชีโดยตรง
(2) สมาชิกที่โอน หรือ ย้าย หรือ ลาออกจากราชการโดยได้รับบานาญ หรือ งานประจาโดยไม่มี
ความผิดหรือย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจา ตามข้อบังคับข้อ 36 และยังมิได้
ลาออกจากสหกรณ์ฯ ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ให้ชาระค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีก โดยแจ้งความ
ประสงค์เป็นหนังสือต่อหน่วยงานที่สมาชิกนั้น ๆ สังกัดอยู่และสหกรณ์ฯ
(3) สมาชิกที่ลาออกจากราชการรับบาเหน็จและยังเป็นสมาชิกอยู่ หรือ สมาชิกสมทบ มีคาขอ
เป็นหนังสือ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเป็นกรณีให้ส่งค่าหุ้นด้วยตนเอง หรือ
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ ได้ตามที่เห็นสมควร
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(4) ให้ถือว่าเงินค่าหุ้นในแต่ละเดือนถึงกาหนดชาระ ณ วันที่ 5 ของเดือนถัดไป
สมาชิกประเภทสมทบ
(5) สมาชิกสมทบทีป่ ระสงค์จะส่งค่าหุ้นรายเดือนต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนอย่างน้อยเดือนละ 200
บาท และสู ง สุ ด ไม่ เ กิน เงิน เดื อ นรายเดื อ นที่ ส มาชิก ได้ รั บ ให้ ชาระโดยวิ ธีหั กจากเงิน ได้
รายเดือนของสมาชิกสมทบ หากสมาชิกสมทบที่ไม่มีต้นสังกัด ที่จะหักเงินได้รายเดือนจะ
ชาระค่าหุ้นโดยเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ หรือ นาค่าหุ้น
มาชาระด้วยตนเองโดยจากัดไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท ณ วันที่ 5 ของเดือนถัดไป
หมวด 4
การงดส่งค่าหุ้น
ข้อ 7. สมาชิก หรือ สมาชิกสมทบที่ได้ชาระค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือน หรือ มีจานวนเงิน
ไม่น้อยกว่าเพดานสูงสุดของเงินกู้สามัญ และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชาระค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจานวนการถือหุ้น
รายเดือนลงก็ได้โดยแจ้งความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 8. เมื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ มีคาขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นว่า
สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทาให้ไม่สามารถชาระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยไม่ได้เกิดขึน้ ด้วยเจตนาอันไม่สุจริต ของตน
คณะกรรมการดาเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้น มิต้องชาระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาหนึ่ง ตามที่เห็นสมควรก็ได้
หมวด 5
การขาย การโอนหุ้น การถอนหุ้น และการจ่ายคืนค่าหุน้
ข้อ 9. สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ จะขายหุ้น หรือ โอนหุ้น หรือ ถอนหุ้นสหกรณ์ซ่ึงตนถืออยู่ทั้งหมด
หรือ บางส่วน ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบอยู่ ไม่ได้
ข้อ 10. การจ่ายคืนเงินค่าหุ้น
(1) สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ที่ออกจากสหกรณ์เพราะตายหรือลาออกจากสหกรณ์หรือ
วิกลจริต สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่ ผู้รับผลประโยชน์ที่สมาชิกระบุไว้ หากมิได้
ระบุไว้ สหกรณ์จะจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
(2) สมาชิ ก หรื อ สมาชิ ก สมทบ ที่ ล าออกจากสหกรณ์ เ พราะต้ อ งค าพิ พ ากษาล้ ม ละลาย
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้นให้ตามกฎหมายล้มละลาย
(3) สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์เพราะถูกออกจากราชการ หรือ งานประจา โดยมีความผิด
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นให้แก่สมาชิกนั้น
(4) สมาชิก หรือ สมาชิกสมทบที่ออกจากสหกรณ์ฯ เพราะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่น ๆ หรือถูกให้ออกจากสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นให้แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
นั้น
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หากปีบัญชีใดจานวนค่าหุ้นที่จ่ายคืนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้น ของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพรายนั้นในปีนั้นไว้ จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอน หรือ ย้าย หรือ
ออกจากราชการ หรือ งานประจา โดยไม่มีความผิด และไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อ คณะกรรมการอาจพิจารณา
ผ่อนผันเป็นราย ๆ ไป
ข้อ 11. จากการจ่ายคืนค่าหุ้นตามข้อ 10 สหกรณ์ มีอานาจหักจานวนเงินซึ่งสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ
ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ออกก่อน
หมวด 6
การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น
ข้อ 12. สหกรณ์จ ะจ่า ยเงิน ปั น ผลตามหุ้ น ให้ แก่ส มาชิก ในอั ต ราไม่ เกิน อั ต ราตามที่กาหนดไว้ใ น
กฎกระทรวงแต่ละประเภทของสหกรณ์และจะจ่ายให้สมาชิก หรือ สมาชิกสมทบ หลังจากที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรกาไรสุทธิแล้ว
ข้อ 13. การคานวณเงินปันผลตามหุ้นให้ตามสัดส่วนแห่งระยะเวลาของการถือหุ้นตามจานวนเต็มเดือน
สหกรณ์จะไม่จา่ ยเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ซึ่งอยู่ไม่ครบปีทางบัญชีของสหกรณ์
เงินค่าหุ้นที่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบได้ชาระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือนถัดไป สหกรณ์จะ
คานวณเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนนั้น ๆ ส่วนเงินค่าหุ้นที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบชาระหลังวันที่ห้าของเดือนถัดไป สหกรณ์
จะคานวณเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
ข้อ 14. สาหรับสมาชิกที่ลาออก ตามข้อบังคับข้อ 41 หรือ การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ
ตามข้อบังคับข้อ 56 ซึ่งคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาแล้ว สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล
ในปีนั้น แต่ถา้ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบเรียกให้จ่ายคืนค่าหุ้นหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผล
ให้หลังจากที่ประชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิแล้ว
ข้อ 15. การจ่ายเงินปันผลตามข้อ 14 สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงิน ซึ่งทางสมาชิกหรือ สมาชิกสมทบ
ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ออกก่อน
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หมวด 7
การแจ้งยอดจานวนหุ้น
ข้อ 16.สหกรณ์จะแจ้ง ยอดจ านวนหุ้ น ที่ส มาชิก หรือ สมาชิกสมทบชาระเต็ มมู ล ค่า แล้ว ให้ ส มาชิก
แต่ละคนทราบทุกสิน้ ปีทางบัญชีของสหกรณ์
หมวด 8
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 17. คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจวินิ จฉัยชี้ขาดเรื่องราว หรือ ปัญหาทั้งปวง ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ และ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการที่เข้าประชุมด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าครึ่งหนึ่ง
การดาเนินการของคณะกรรมการดาเนินการตามระเบียบนีถ้ อื เป็นที่สุด
ข้อ 18. ให้ประธานกรรมการดาเนินการ รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ.2556

(นายประกิต ประคุณกร)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด

