ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2556
………………………..
อาศัยอานาจตาม ข้อ 79 (8) ข้อ 109(11)แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เชียงใหม่ จากัด พ.ศ. 2556 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 26
มิถุนายน พ.ศ. 2556 จึงกาหนดระเบียบว่าด้วยเรื่องสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2556 ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด ว่าด้วย
สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2556”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2551
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และ คาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้ว ขัด หรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
สหกรณ์
หมายถึง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
คณะกรรมการ หมายถึง
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึง
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
สมาชิกสมทบ หมายถึง
ผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
ข้อ 4. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

หมวด 1
การเป็นสมาชิกสมทบ สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกสมทบ
ข้อ 5. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
1.เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2.เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
3.ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
4.มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
5.ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
6.เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม
7.เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
8.มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยมื เงิน
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6. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
โดยต้องมีสมาชิกสามัญ จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด ไม่น้อยกว่า 2 คน รับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 5 และเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และ สหกรณ์ฯ ต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงชื่อ
ในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัตติ ามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ

ข้อ 7. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า แก่สหกรณ์คนละ 50 บาท
(ห้าสิบบาทถ้วน ) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ถือเป็นรายได้ของ สหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด
สมาชิกสมทบถ้าลาออกจากสหกรณ์ฯ ครบหนึ่งปี และมีความประสงค์จะกลับมา
สมัครเป็นสมาชิกสมทบใหม่ ต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละสองร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ถือ เป็น
รายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด
ข้อ 8. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
(ก)สิทธิของสมาชิกสมทบ
(1) ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดที่สหกรณ์มีอยู่ใน
ขณะนั้น และมีความรับผิดเพียงไม่เกินจานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่า
หุน้ ทีต่ นถือ
(2) ฝากเงินกับสหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงิน
(3)กู้จากสหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
ว่า ด้วยเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ
(1)ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2)เข้าร่วมประชุมทุกครั้งตามที่สหกรณ์นัดหมาย
(3)ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กร
ที่ เข้มแข็ง
(4)สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5)ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้
เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
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(ค)สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1)การนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมใหญ่
(2)การมีสิทธิออกเสียงในเรื่องใดๆ
(3)เป็นกรรมการดาเนินการหรือผู้แทนสมาชิก
ข้อ 9. การเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล หรือ ที่อยู่
สมาชิกสมทบคนใดเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ หรือ ที่อยู่ ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 10. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
สมาชิกสมทบอาจทาเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์
ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ ความตายโดยมอบไว้แก่
สหกรณ์เป็นหลักฐานหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทาตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกสมทบมีความประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้
กาหนดและมอบกับสหกรณ์แล้ว ให้ทาเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่งมอบให้ สหกรณ์ถือไว้แทน
ฉบับเดิม
เมื่อสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใด บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือ หากมิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ให้เป็นที่พอใจว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินจานวนนั้น ทั้งนี้ตามข้อบังคับสหกรณ์
ข้อ 11. การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะสาเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 50
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 12. การลาออกจากสหกรณ์
สมาชิกสมทบผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะ
ผู้กู้ อาจลาออกจากสหกรณ์โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการและเมื่อ
คณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับแล้ว จึงอนุญาตให้ลาออกจากสหกรณ์ได้
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คณะกรรมการดาเนินการ อาจมอบหมายให้คณะกรรมการอานวยการหรือประธาน
กรรมการ หรือ รองประธาน หรือ กรรมการ หรือ ผู้จัดการ สอบสวนพิจารณาหากเห็นว่าชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้
ถือว่าลาออกจากสหกรณ์ตามวรรคหนึ่งได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบในการประชุมคราว
ถัดไป
ข้อ 13. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด
เหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(2) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(3) จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ มติ ของสหกรณ์ หรือ มีพฤติกรรม
ใด ๆ อันเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า ไม่ซื่อสัตย์ สุจริต หรือ
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือ ทาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนและพิจารณาแล้ว ปรากฎข้อเท็จจริงว่า
สมาชิกสมทบมีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นและได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออก โดยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว ก็เป็นอันว่าสมาชิกสมทบนั้น
ถูกให้ออกจากสหกรณ์ มติของคณะกรรมการดาเนินการถือเป็นที่สุด
ข้อ 14. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ตามข้อบังคับ ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ
ข้อ 15. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับ สหกรณ์จะ
จ่ายคืนจานวนเงิน ให้ดังนี้
(1) การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1), (2), (4) นั้น สหกรณ์จะ
จ่ายคืนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3)
สหกรณ์จะจ่าย เงินรับฝาก และดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5) นั้น
สหกรณ์จะจ่ายเงินรับฝากกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) ถ้าในปีใด จานวนเงินค่าหุ้นที่ต้องจ่ายคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
มี จ านวนเกิน ร้อ ยละสิบ แห่ ง ทุน เรื อนหุ้ นที่ มี อ ยู่ใ นวัน ต้น ปี นั้น คณะกรรมการ
ด าเนิ น การ มี อ านาจให้ ร อการจ่ า ยคื น เงิ น ค่ า หุ้ น ของสมาชิ ก ที่ ข าดจาก
สมาชิกภาพ รายถัดไปในปีนั้นจนกว่าจะถึงปีทางบัญชีใหม่ได้
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(3) ในกรณีที่ขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ข้อ 54(3) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น
หรือ เงินรับฝาก หรือ เงินปันผล หรือ เงินเฉลี่ยคืน หรือ ดอกเบี้ยค้างจ่าย และ
บรรดาเงินที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ภายในเวลาอันสมควรตาม
กฎหมายล้มละลาย
ข้อ 16. การหักเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนดังกล่าวใน
ข้อ 15 นั้น ให้สหกรณ์หักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 17. ความรับผิดของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ จากัด
เพียงไม่เกินจานวนค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

หมวดที่ 2
การถือหุ้นและชาระค่าหุ้น
ข้อ 18. การถือหุ้นสมาชิกสมทบที่ต้องการถือหุ้นต้องแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์
ต้องซื้อหุ้นเมื่อแรกเข้าและหุ้นรายเดือนเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าเดือนละ 200 บาท(สองร้อยบาทถ้วน)สูงสุดไม่
เกินเงินได้รายเดือนที่สมาชิกได้รับและจานวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด
ข้อ 19. การชาระค่าหุ้น
(1) การชาระค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกสมทบที่มีเงินได้รายเดือนให้ชาระโดยวิธีหัก
จากเงินได้รายเดือนของสมาชิกสมทบในวันจ่ายเงินได้รายเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
(2) สมาชิกสมทบที่ไม่มีต้นสังกัดให้หักเงินได้รายเดือ นจะช าระค่าหุ้นได้โดยเปิด
บัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ หรือนาค่าหุ้นมาชาระ
ด้วยตนเองโดยจากัดไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท หรือหักจากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกสามัญโดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกผู้นั้นเป็นหนังสือ
ข้อ 20. สาหรับค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับภายในวันที่ 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลตาม
ข้อบังคับให้ตั้งแต่เดือนนั้น สาหรับเงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับหลังจากวันที่ 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผล
ตั้งแต่เดือนถัดไป

หมวด 3
การฝากเงิน
ข้อ 21 สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และประเภทประจาได้
ทั้งนี้ให้นาระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์มาบังคับใช้
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การฝากดเงินของสมาชิกสมทบตามวรรคหนึ่ง อาจให้หักเงินได้รายเดือนของสมาชิกที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส หรือหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกสมทบผู้นั้น ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
สมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบผู้นั้น
ข้อ 22 สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งและหรือทุกประเภทตามข้อ 21 รวมกัน
ไม่เกิน 30,000,000 บาท(สามสิบล้านบาทถ้วน) ยกเว้นดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นภายหลังเงินฝากครบจานวน
ตามที่กาหนดและเงินที่สมาชิกสมทบได้รับโอนประโยชน์จากสมาชิกสามัญ หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกสมทบได้รับ
จากสหกรณ์

หมวด 4
การให้เงินกู้
ข้อ 23 สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับเงินกู้เงินได้ ประเภทพิเศษ ดังนี้
(1)เงินกู้พิเศษทั่วไป
(2)เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
(3)เงินกู้พิเศษทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากค้าประกัน
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบสหกรณ์

หมวด 5
การบริการทางวิชาการ
ข้อ 24 สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับการบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการฝึกอบรม การสัมมนา
การฝึกอบรมวิชาชีพหรือกิจกรรมอื่น ทั้งนี้ต้องเป็นบริการทางวิชาการที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้น หรือที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นชอบ
ข้อ 25 การรับบริการทางวิชาการของสมาชิกสมทบ ตามข้อ 24 ให้สหกรณ์เป็นผู้ดาเนินการ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิรับเงินค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
หมวดที่ 6
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 26 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาดและให้ ถือเป็นที่สุด
ข้อ 27 ให้ประธานกรรมการดาเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม
พ.ศ. 2556

(นายประกิต ประคุณกร )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด

