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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จํากัด
ว่ าด้ วยหุ้น
พ.ศ. 2560
-------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79(8) และข้อ 107(12) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 27
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีมติให้สหกรณ์ฯ จัดทําระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
ว่าด้วยหุน้ เสี ยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยหุ น้ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยหุน้ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เสี ยทั้งหมด บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. สมาชิกทุกคนต้องส่ งค่าหุ น้ ตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็ นสมาชิกเป็ นรายเดือนติดต่อกันตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือน
ของสมาชิก ดังต่อไปนี้ (มูลค่าหุ น้ ๆ ละ 10 บาท)

ไม่ เกิน
เกินกว่ า
เกินกว่ า
เกินกว่ า
เกินกว่ า
เกินกว่ า
เกินกว่ า
เกินกว่ า

เงินได้ รายเดือน (บาท)
10,000 บาท
10,000 บาท ถึง 15,000 บาท
15,000 บาท ถึง 20,000 บาท
20,000 บาท ถึง 25,000 บาท
25,000 บาท ถึง 30,000 บาท
30,000 บาท ถึง 35,000 บาท
35,000 บาท ถึง 40,000 บาท
40,000 บาท

ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)
25
50
75
100
125
150
175
200

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือนเกินกว่ากําหนดไว้น้ ียอ่ มทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์ฯ
ข้อ 5. สมาชิกอาจขอซื้ อหุน้ เป็ นครั้งคราวได้ตามความประสงค์ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการอํานวยการ
และให้ชาํ ระเงินสดเต็มจํานวนในคราวที่สมาชิกซื้ อหุน้
ข้ อ 6. สมาชิกคนหนึ่งจะถือหุ้นในสหกรณ์ เกินกว่ าหนึ่งในห้ า ของจํานวนหุ้นทั้งหมดไม่ ได้
ข้ อ 7. เงินค่ าหุ้นสหกรณ์ ฯ ได้ รับภายในวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์ ฯ จะคิดเงินปันผลให้ สําหรับเดือนนั้น ส่ วนเงินค่ าหุ้น
ทีส่ หกรณ์ ได้ รับหลังวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์ ฯ จะคิดเงินปันผลให้ ต้งั แต่ เดือนถัดไป
ข้อ 8. หุน้ ที่สมาชิกถือเป็ นรายเดือนตามข้อ 4 ให้ชาํ ระเต็มมูลค่าหุ น้ โดยวิธีหกั จากรายได้รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่าย
ในวันรับจ่ายเงินได้รายเดือน
ข้อ 9 ในกรณี ที่สมาชิกมีเหตุโอนย้าย รอรับบําเหน็จ บํานาญไม่สามารถจะชําระหุน้ ตามข้อ 4 ในเดือนใด และประสงค์
จะของดส่ งค่าหุ น้ ต้องแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการทราบล่วงหน้า
ข้ อ 10. สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้น ระหว่ างทีต่ นเป็ นสมาชิกสหกรณ์ อยู่ไม่ ได้
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ข้ อ 11. สมาชิกทีส่ ่ งเงินค่ าหุ้นมาแล้ ว ไม่ น้อยกว่ า 120 เดือน หรือเป็ นจํานวนเงินไม่ น้อยกว่ า 500,000 บาท
(ห้ าแสนบาทถ้ วน) และไม่ มหี นีส้ ิ นกับสหกรณ์ ฯ จะงดส่ งค่ าหุ้นรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ แต่ ต้องถือหุ้น
ขั้นตํา่ จํานวน 250 บาท และต้ องแสดงหนังสื อต่ อคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ข้อ 12. ในกรณี ที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพ เพราะเหตุตาย ลาออก โอนหรื อขาดคุณสมบัติ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินค่าหุ น้
ให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ์ได้รับโดยไม่มีเงินปันผลสําหรับปี ที่ออกนั้น เว้นแต่ผมู ้ ีสิทธิ์ ได้รับค่าหุ น้ จะเรี ยกให้จ่ายคืนค่าหุ น้ หลังจากวันสิ้ นปี
บัญชีของสหกรณ์ที่ออกจากสมาชิก จึงมีสิทธิได้รับเงินปันผลสําหรับปี ที่ออกจากสมาชิกนั้นนั้น
ข้อ 13. สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์ฯ เพราะเหตุดว้ ยคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ น้ และเงินปันผล
ให้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ข้อ 14. การจ่ายคืนค่าหุ น้ ตามข้อ 13 นั้น ให้สหกรณ์หกั จํานวนเงินซึ่ งสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ฯ ออกก่อน
ข้อ 15. สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปั นผลตามหุ น้ ต่อเมื่อมีกาํ ไรสุ ทธิ ประจําปี ตามอัตราที่ประชุมใหญ่สมาชิกอนุมตั ิการจัดสรร
กําไรสุ ทธิ
ข้ อ 16. การคิดเงินปันผลตามหุ้น ให้ คดิ ตามส่ วนแห่ งระยะเวลาแห่ งการถือหุ้นตามจํานวนเดือนเต็ม
ข้อ 17. ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายนิยม ศิริ)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด

