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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จํากดั 
ว่าด้วยสมาชิกสมทบ  

พ.ศ. 2560 
-------------------------------------------- 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 79(8)  และขอ้ 107(12)   ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 27  
คร้ังท่ี 5/2560   เม่ือวนัท่ี  30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560  มีมติใหส้หกรณ์ฯ จดัทาํระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  
วา่ดว้ยสมาชิกสมทบ เสียใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี  1   พฤษภาคม   พ.ศ.  2560  
ดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  วา่ดว้ยสมาชิกสมทบ พ.ศ.  2560” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี   1  มิถุนายน  พ.ศ.  2560   เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั วา่ดว้ยสมาชิกสมทบ พ.ศ.  2557 และท่ีแกไ้ข 
เพิ่มเติมเสียทั้งหมด บรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน  
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
           “สหกรณ์”                             หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 
          “ขอ้บงัคบั”                            หมายความวา่  ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 
           “คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความวา่   คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั                 

         “ประธานกรรมการ”             หมายความวา่   ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
  จงัหวดัน่าน จาํกดั                                                                               

          “ผูจ้ดัการ”                             หมายความวา่   ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 
          “เจา้หนา้ท่ี”                           หมายความวา่   เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 
          “สมาชิกสมทบ”                   หมายความวา่   บุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะท่ีขาดคุณสมบติัตาม ขอ้บงัคบั ขอ้ 32  
      ท่ีมี คุณสมบติัตามระเบียบฯ ขอ้ 5 และสมคัรเป็นสมาชิกสมทบ  

 
         หมวดที่ 1 

คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ 
 ขอ้ 5.  คุณสมบติัของสมาชิกสมทบมีดงัน้ี 

5.1 เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
5.2 เป็นพนกังานกระทรวงสาธารณสุขหรือลกูจา้งชัว่คราวในสังกดัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน 
5.3 บุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะท่ีขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบั ขอ้ 32 
5.4 มีภมิูลาํเนาในจงัหวดัน่าน 
5.5 เป็นผูมี้ความประพฤติดีงาม 
5.6 เป็นผูท่ี้ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั่งของสหกรณ์ 
5.7 มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

ขอ้ 6.  การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ ตอ้งยืน่ใบสมคัรตามแบบฟอร์มท่ีสหกรณ์กาํหนด เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการ 
พิจารณาแลว้เห็นวา่มีคุณสมบติัครบถว้นกใ็หรั้บเป็นสมาชิกได ้และจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ  50  บาท  
ซ่ึงถือเป็นรายได้ของสหกรณ์สมาชิกจะเรียกคนืด้วยเหตุใดๆ ไม่ได้  
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ขอ้ 7.  สมาชิกสมทบตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542  ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ ประกาศ และคาํสั่งของ 

สหกรณ์และมีสิทธิตามขอ้บงัคบั ดงัน้ี 
7.1 สมาชิกสมทบ ขอ้ 5.2  มีสิทธิดงัน้ี 

(ก) การถือหุน้ตามท่ีกาํหนดในระเบียบของสหกรณ์ ถา้ขาดส่งค่าหุน้เกิน 3 คร้ัง จะไม่คิดเงินปันผลให ้
(ข) การฝากเงินตามท่ีกาํหนดในระเบียบสหกรณ์ฯ 
(ค) การกูเ้งินไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ เง่ือนไขตามประกาศหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด ถา้ผูกู้ข้าดส่งชาํระหน้ี 

เกิน 3 คร้ัง สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินเฉล่ียคืนให ้
   (ง)   มีสิทธิรับสวสัดิการท่ีสหกรณ์กาํหนดในระเบียบวา่ดว้ยทุนสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 

7.2 สมาชิกสมทบ ขอ้ 5.3  มีสิทธิดงัน้ี 
(ก)  การถือหุน้ตอ้งชาํระเงินค่าหุน้ในการเขา้เป็นสมาชิกสมทบในเดือนแรก จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 10,000  บาท และ 
       ถือหุน้ในสหกรณ์ไดไ้ม่เกิน  300,000 บาท (สามแสนบาทถว้น) 
(ข)  การฝากเงิน มีสิทธิฝากเงินตามระเบียบวา่ดว้ยเงินรับฝาก จาํนวนเงินท่ีเปิดบญัชีและหรือยอดเงินนาํฝากได ้
       ประเภทละ 1 บญัชี ไม่เกินบญัชีละ 3,000,000  บาท (สามลา้นบาทถว้น) 
(ค)  ไม่มีสิทธิในการขอสวสัดิการท่ีสหกรณ์ใหแ้ก่สมาชิก 

 ขอ้ 8.  การลาออกจากสหกรณ์ดว้ยความสมคัรใจ และจะตอ้งไม่มีหน้ีกบัสหกรณ์ ตอ้งยืน่ใบลาออกตามแบบท่ีสหกรณ์ 
กาํหนดถา้ลาออกระหวา่งปีบญัชีของสหกรณ์ จะไม่ไดรั้บเงินปันผลของปีท่ีลาออกนั้นและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ดาํเนินการ 
 ขอ้ 9.  หนา้ท่ีของสมาชิกสมทบ 

9.1 ตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ขอ้บงัคบั ระเบียบและมติของสหกรณ์ 
9.2 เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
9.3 ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ 
9.4 ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการเพื่อพฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรือง 
9.5 ถา้มีการเปล่ียนช่ือ-สกลุ และท่ีอยู ่ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายใน 15 วนั นบัจากมีการเปล่ียนแปลง 

ขอ้ 10.  สมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพต่อเม่ือเหตุดงัต่อไปน้ี 
10.1 ตาย 
10.2 ลาออก 
10.3 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
10.4 ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
10.5 ถกูใหอ้อกจากสหกรณ์ 

         หมวดที่ 2 
การโอนสถานภาพจากสมาชิกสมทบมาเป็นสมาชิกสามญั 

 ขอ้ 11.  พนกังานราชการ  ท่ีเป็นสมาชิกสมทบอยูแ่ลว้ใหโ้อนมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ไดโ้ดยใหย้ืน่ใบสมคัรสมาชิกตาม
แบบฟอร์มท่ีสหกรณ์ฯ กาํหนด แต่ไม่ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  เพราะไดช้าํระค่าสมคัรเป็นสมาชิกสมทบแลว้ ใหน้าํใบสมคัร 
เสนอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการประจาํเดือน เพ่ือพิจารณารับโอนเป็นสมาชิกและออกเลขทะเบียนสมาชิกใหม่ ใหย้กเลิก 
เลขทะเบียนสมาชิกสมทบ และใหโ้อนอายกุารเป็นสมาชิก  โอนหุน้และหรือโอนหน้ีไดต้ั้งแต่คณะกรรมการมีมติรับโอนไดสิ้ทธิ 
หนา้ท่ีในฐานะสมาชิกตามขอ้บงัคบัหมวด 5  ขอ้ 31, 32, 33, 35 
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 ขอ้ 12.  พนกังานกระทรวงสาธารณสุขหรือลกูจา้งชัว่คราว ท่ีเป็นสมาชิกสมทบอยูแ่ลว้ ต่อมาไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้ง 
เขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั สังกดัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน  โรงพยาบาลน่าน  โรงพยาบาลชุมชน หรือ 
สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ  หรือกรมอนามยั ใหโ้อนมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ไดโ้ดยใหย้ืน่ใบสมคัรสมาชิกตามแบบฟอร์มท่ี 
สหกรณ์ฯ กาํหนด แต่ไม่ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  เพราะไดช้าํระค่าสมคัรเป็นสมาชิกสมทบแลว้ ใหน้าํใบสมคัรเสนอเขา้ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการประจาํเดือน  เพ่ือพิจารณารับโอนเป็นสมาชิกและออกเลขทะเบียนสมาชิกใหม่ ใหย้กเลิก 
เลขทะเบียนสมาชิกสมทบ และใหโ้อนอายกุารเป็นสมาชิก โอนหุน้และหรือโอนหน้ีไดต้ั้งแต่คณะกรรมการมีมติรับโอนไดสิ้ทธิ 
หนา้ท่ีในฐานะสมาชิกตามขอ้บงัคบัหมวด 5  ขอ้ 31, 32, 33, 35 

ขอ้ 13.  การคาํนวณเงินปันผลตามหุน้ และหรือเงินเฉล่ียคืนใหคิ้ดต่อเน่ืองจากสถานภาพเดิมท่ีเป็นสมาชิกสมทบก่อนท่ี 
จะโอนมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

         หมวดที่ 3 
  บทเบ็ดเตลด็ 

ขอ้ 14.  สมาชิกสมทบมีสิทธิต่างๆ ในสหกรณ์ไดเ้ฉพาะท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ีเท่านั้น 
ขอ้ 15.  การจ่ายเงินคืนของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ สหกรณ์จะจ่ายเงินบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ 

คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บตามท่ีระบุและหรือมีสิทธิตามกฎหมาย 
 ขอ้ 16.  ขอ้ความใดท่ีไม่ไดก้าํหนดหรือจาํตอ้งตีความแห่งระเบียบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการวินิจฉยัถือเป็นท่ีสุด 
 ขอ้ 17.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี    

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2560        

 
 
 

(นายนิยม  ศิริ) 
   ประธานคณะกรรมการดาํเนินการ 

    สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 
 
 
 


