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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด 

ว่าด้วยหุ้น พ.ศ 2556 

******** 
   อาศัยอ านาจตามความในข้อ 79(8) ข้อ 109(10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ 

จ ากัด  พ.ศ  2556  และมติที่ประชุม คณะกรรมการด าเนินการ คร้ังที่ 8/ 2556 เมื่อวันที ่29 สิงหาคม 2556  ใหก้ าหนด

ระเบียบว่าด้วยหุ้นไว้ดังนี้ 

หมวด 1 

ข้อความท่ัวไป 

ข้อ 1.  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขเชยีงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยหุ้น  

พ.ศ. 2556 

ข้อ 2. ให้ยกเลิก 

    ระเบยีบสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขเชยีงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2551 บรรดาระเบียบ 

ประกาศ  มติ และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว ขัดหรือแย้งกับระเบยีบนีใ้ห้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

ข้อ 3.  ระเบียบนีใ้ห้ใช ้ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้ 

สหกรณ ์  หมายถงึ  สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขเชยีงใหม่ จ ากัด 

 ประธานกรรมการ หมายถงึ  ประธานกรรมการด าเนินการ 

  สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขเชยีงใหม่ จ ากัด  

 คณะกรรมการด าเนินการ หมายถงึ คณะกรรมการด าเนินการ 

   สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขเชยีงใหม่ จ ากัด 

สมาชิก   หมายถงึ  สมาชิกสามัญ สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขเชยีงใหม่ 

      จ ากัด 

สมาชิกสมทบ  หมายถงึ  สมาชิกสมทบ สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุข 

  เชียงใหม่ จ ากัด 

ปีทางบัญชี  หมายถงึ  ปีบัญชีตามข้อบังคับของสหกรณอ์อมทรัพย์ 

                                   สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด 

เงินได้รายเดือน  หมายถงึ  เงินเดือนหรือคา่จ้างประจ าที่สมาชิกได้รับจากหน่วยงาน 

ที่สั งกัดและหมายถึงเงินบ านาญหรือบ าเหน็จตาม                                                  

กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญที่สมาชิกได้รับจาก                                                  

ราชการด้วย  
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หมวด 2 

การถือหุ้น 

  ข้อ 5. สมาชิกสหกรณฯ์ ต้องถอืหุ้นดังนี ้ 

                                    สมาชิกประเภทสามัญ 

(1) สมาชิกทุกคนต้องถอืหุ้นสหกรณ ์ตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิก  

(2) สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและส่งค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกันตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละหก 

ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก 

(3) สมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่มากกว่าก าหนดใน ข้อ 5(2) ก็ได้  ทั้งนี้ต้องไม่เกิน

รายได้ของเงินได้รายเดือน 

(4) สมาชิกมีความประสงค์จะถือหุ้นเพิ่มหรือลดจ านวนหุ้นรายเดือนลงไม่น้อยกว่าก าหนดใน

ข้อ 5(2) ให้สมาชิกแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการตามแบบที่

สหกรณก์ าหนด และ จ านวนหุ้นทั้งหมดต้องมีไม่เกนิหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมด  

(5) สมาชิกที่โอนหรือย้ายหรอืลาออกจากราชการ หรือ งานประจ า โดยไม่มีความผิดและยงัคง

เป็นสมาชิกอยู่จะถอืหุ้นตามเกณฑเ์งินได้รายเดือนครั้งสุดท้ายหรือมิต้องส่งเงินช าระค่าหุ้น

รายเดือนต่อไปอีกก็ได้ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเว้นแต่มีหนีม้ากกว่าหุ้น 

สมาชิกประเภทสมทบ 

(6) สมาชิกสมทบจะถือหุ้นหรือไม่ถือหุ้นก็ได้  หากต้องการถือหุ้นในสหกรณ์ต้องแสดงความ

จ านงคเ์ป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณก์ าหนด 

 

หมวด 3 

การช าระค่าหุ้น 

  ข้อ 6. สมาชิกต้องช าระคา่หุ้น โดยถอืปฏิบัติดังนี้ 

สมาชิกประเภทสามัญ 

(1) สมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจ า หรือ ข้าราชการบ านาญ หรือ พนักงานของรัฐ  

/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามคุณสมบัติในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 32 ให้ช าระค่าหุ้นโดยวิธีหัก

จากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายในวันจ่ายเงินได้รายเดือนเป็นประจ าทุกเดือนหรือสมาชิกที่เป็น

ข้าราชการบ านาญหรอืลูกจา้งประจ ารับบ าเหน็จรายเดือนให้ช าระคา่หุ้นโดยวิธีหักผ่านเลขที่

บัญชธีนาคารที่เงินบ านาญหรอืบ าเหน็จโอนเข้าบัญชโีดยตรง 

(2) สมาชิกที่โอน หรือ ย้าย หรือ ลาออกจากราชการโดยได้รับบ านาญ หรือ งานประจ าโดยไม่มี

ความผิดหรือย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจ า ตามข้อบังคับข้อ  36 และยังมิได้

ลาออกจากสหกรณฯ์ ถอืว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ใหช้ าระคา่หุ้นรายเดือนต่อไปอีก โดยแจ้งความ

ประสงคเ์ป็นหนังสือต่อหน่วยงานที่สมาชิกนั้น ๆ สังกัดอยู่และสหกรณฯ์ 

(3) สมาชิกที่ลาออกจากราชการรับบ าเหน็จและยังเป็นสมาชิกอยู่ หรือ สมาชิกสมทบ มีค าขอ

เป็นหนังสือ  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเป็นกรณีให้ส่งค่าหุ้นด้วยตนเอง หรือ 

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ ์ได้ตามที่เห็นสมควร  



33  

  

(4) ให้ถือว่าเงินคา่หุ้นในแต่ละเดือนถงึก าหนดช าระ ณ วันที่ 5 ของเดือนถัดไป  

สมาชิกประเภทสมทบ 

(5) สมาชิกสมทบทีป่ระสงคจ์ะส่งคา่หุ้นรายเดือนต้องส่งคา่หุ้นรายเดือนอย่างน้อยเดือนละ 200 

บาท และสูงสุดไม่เกินเงินเดือนรายเดือนที่สมาชิกได้รับ ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้      

รายเดือนของสมาชิกสมทบ  หากสมาชิกสมทบที่ไม่มีต้นสังกัดที่จะหักเงินได้รายเดือนจะ

ช าระค่าหุ้นโดยเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ หรือ น าค่าหุ้น  

มาช าระด้วยตนเองโดยจ ากัดไม่เกนิเดือนละ  30,000  บาท ณ วันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

 

หมวด 4 

การงดส่งคา่หุ้น 

  ข้อ 7. สมาชิก หรือ สมาชิกสมทบที่ได้ช าระค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือน หรือ มีจ านวนเงิน 

ไม่น้อยกวา่เพดานสูงสุดของเงินกู้สามัญและไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดช าระค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจ านวนการถือหุ้น

รายเดือนลงก็ได้โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

   ข้อ 8. เมื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ มีค าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นว่า

สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณอ์ันท าให้ไม่สามารถช าระคา่หุ้นรายเดือนได้ โดยไม่ได้เกดิขึน้ด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน 

คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้น มิต้องช าระคา่หุ้นรายเดือนช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ตามที่เห็นสมควรก็ได้  

 

หมวด 5 

การขาย การโอนหุ้น การถอนหุ้น และการจ่ายคืนคา่หุ้น 

  ข้อ 9.  สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  จะขายหุ้น หรือ โอนหุ้น หรือ  ถอนหุ้นสหกรณ์ซึ่งตนถืออยู่ทั้งหมด 

หรือ บางส่วน ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบอยู่ ไม่ได้ 

  ข้อ 10.  การจ่ายคนืเงินคา่หุ้น  

(1) สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ที่ออกจากสหกรณ์เพราะตายหรือลาออกจากสหกรณ์หรือ

วิกลจริต  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่สมาชิกระบุไว้ หากมิได้ 

ระบุไว้ สหกรณจ์ะจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

(2) สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ที่ลาออกจากสหกรณ์เพราะต้องค าพิพากษาล้มละลาย 

สหกรณจ์ะจ่ายเงินคา่หุ้นให้ตามกฎหมายล้มละลาย  

(3) สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์เพราะถูกออกจากราชการ หรือ งานประจ า โดยมีความผิด  

สหกรณจ์ะจ่ายคา่หุ้นให้แก่สมาชิกนั้น  

(4) สมาชิก หรือ สมาชิกสมทบที่ออกจากสหกรณ์ฯ เพราะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์    

อื่น ๆ หรือถูกให้ออกจากสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นให้แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 

นั้น   
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   หากปีบัญชีใดจ านวนค่าหุ้นที่จ่ายคืนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ

สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก

ภาพรายนั้นในปีนั้นไว้ จนถงึปีทางบัญชใีหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอน  หรือ  ย้าย หรือ 

ออกจากราชการ หรือ งานประจ า โดยไม่มีความผิด และไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อ คณะกรรมการอาจพิจารณา   

ผ่อนผันเป็นราย ๆ ไป  

  ข้อ 11. จากการจา่ยคนืคา่หุ้นตามข้อ 10  สหกรณ์ มีอ านาจหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ 

ต้องรับผดิชอบต่อสหกรณอ์อกก่อน 

 

หมวด 6 

การจ่ายเงินปนัผลตามหุ้น 

  ข้อ 12. สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิก ในอัตราไม่เกินอัตราตามที่ก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวงแต่ละประเภทของสหกรณแ์ละจะจ่ายให้สมาชิก หรือ สมาชิกสมทบ หลังจากที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

การจัดสรรก าไรสุทธิแล้ว  

  ข้อ  13. การค านวณเงินปันผลตามหุ้นให้ตามสัดส่วนแห่งระยะเวลาของการถอืหุ้นตามจ านวนเต็มเดือน  

สหกรณจ์ะไม่จา่ยเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ซึ่งอยู่ไม่ครบปทีางบัญชขีองสหกรณ์ 

  เงินค่าหุ้นที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบได้ช าระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือนถัดไป สหกรณ์จะ

ค านวณเงินปันผลให้ตั้งแตเ่ดือนนั้น ๆ ส่วนเงินคา่หุ้นที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบช าระหลังวันที่ห้าของเดือนถัดไป สหกรณ์

จะค านวณเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป  

  ข้อ 14. ส าหรับสมาชิกที่ลาออก ตามข้อบังคับข้อ 41 หรือ การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ 

ตามข้อบังคับข้อ 56 ซึ่งคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล     

ในปีนั้น แต่ถา้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบเรียกให้จ่ายคืนค่าหุ้นหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผล

ให้หลังจากที่ประชุมใหญ่พจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิแล้ว   

  ข้อ 15. การจ่ายเงินปันผลตามข้อ 14  สหกรณม์ีอ านาจหักจ านวนเงิน ซึ่งทางสมาชิกหรือ สมาชิกสมทบ 

ต้องรับผดิชอบต่อสหกรณอ์อกก่อน  
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หมวด 7 

การแจ้งยอดจ านวนหุ้น 

  ข้อ 16.สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิก หรือ สมาชิกสมทบช าระเต็มมูลค่าแล้ว ให้สมาชิก       

แต่ละคนทราบทุกสิน้ปีทางบัญชขีองสหกรณ ์ 

 

หมวด 8 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนนิการ 

  ข้อ  17. คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องราว หรือ ปัญหาทั้งปวง ที่เกิดจากการ

ปฏิบัติตามระเบยีบนี ้และ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการที่เข้าประชุมด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่คร่ึงหนึ่ง  

                   การด าเนินการของคณะกรรมการด าเนินการตามระเบยีบนีถ้อืเป็นที่สุด 

                  ข้อ 18. ให้ประธานกรรมการด าเนินการ รักษาการตามระเบยีบนี ้ 

 

   ประกาศ ณ วันที่    กันยายน  พ.ศ.2556 

 

 

                                                            

(นายประกิต   ประคุณกร) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสขุเชียงใหม ่จ ากดั 

 

   

  

 

       

  

 

 


