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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จํากัด
ว่ าด้ วยสมาชิกสมทบ
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
ว่าด้วยสมาชิกสมทบ เสี ยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพิม่ เติมเสี ยทั้งหมด บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง่ มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“ข้อบังคับ”
หมายความว่า ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดน่าน จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายความว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายความว่า บุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะที่ขาดคุณสมบัติตาม ข้อบังคับ ข้อ 32
ที่มี คุณสมบัติตามระเบียบฯ ข้อ 5 และสมัครเป็ นสมาชิกสมทบ
หมวดที่ 1
คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ

ข้อ 5. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบมีดงั นี้
5.1 เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
5.2 เป็ นพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อลูกจ้างชัว่ คราวในสังกัดสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดน่าน
5.3 บุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะที่ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 32
5.4 มีภมู ิลาํ เนาในจังหวัดน่าน
5.5 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดีงาม
5.6 เป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
5.7 มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
ข้อ 6. การสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ ต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กาํ หนด เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนก็ให้รับเป็ นสมาชิกได้ และจะต้ องชําระค่ าธรรมเนียมแรกเข้ าให้ แก่สหกรณ์ คนละ 50 บาท
ซึ่งถือเป็ นรายได้ ของสหกรณ์ สมาชิกจะเรียกคืนด้ วยเหตุใดๆ ไม่ ได้
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ข้อ 7. สมาชิกสมทบต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ประกาศ และคําสั่งของ
สหกรณ์และมีสิทธิตามข้อบังคับ ดังนี้
7.1 สมาชิกสมทบ ข้อ 5.2 มีสิทธิ ดงั นี้
(ก) การถือหุน้ ตามที่กาํ หนดในระเบียบของสหกรณ์ ถ้าขาดส่ งค่าหุ น้ เกิน 3 ครั้ง จะไม่คิดเงินปั นผลให้
(ข) การฝากเงินตามที่กาํ หนดในระเบียบสหกรณ์ฯ
(ค) การกูเ้ งินไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ เงื่อนไขตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด ถ้าผูก้ ขู้ าดส่ งชําระหนี้
เกิน 3 ครั้ง สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้
(ง) มีสิทธิ รับสวัสดิการที่สหกรณ์กาํ หนดในระเบียบว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
7.2 สมาชิกสมทบ ข้อ 5.3 มีสิทธิ ดงั นี้
(ก) การถือหุ น้ ต้องชําระเงินค่าหุ น้ ในการเข้าเป็ นสมาชิกสมทบในเดือนแรก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 10,000 บาท และ
ถือหุ น้ ในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
(ข) การฝากเงิน มีสิทธิ ฝากเงินตามระเบียบว่าด้วยเงินรับฝาก จํานวนเงินที่เปิ ดบัญชีและหรื อยอดเงินนําฝากได้
ประเภทละ 1 บัญชี ไม่เกินบัญชีละ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
(ค) ไม่มีสิทธิ ในการขอสวัสดิการที่สหกรณ์ให้แก่สมาชิก
ข้อ 8. การลาออกจากสหกรณ์ดว้ ยความสมัครใจ และจะต้องไม่มีหนี้กบั สหกรณ์ ต้องยืน่ ใบลาออกตามแบบที่สหกรณ์
กําหนดถ้าลาออกระหว่างปี บัญชีของสหกรณ์ จะไม่ได้รับเงินปันผลของปี ที่ลาออกนั้นและต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ดําเนิ นการ
ข้อ 9. หน้าที่ของสมาชิกสมทบ
9.1 ต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ข้อบังคับ ระเบียบและมติของสหกรณ์
9.2 เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
9.3 ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
9.4 ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื อง
9.5 ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 วัน นับจากมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 10. สมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพต่อเมื่อเหตุดงั ต่อไปนี้
10.1 ตาย
10.2 ลาออก
10.3 เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
10.4 ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
10.5 ถูกให้ออกจากสหกรณ์
หมวดที่ 2
การโอนสถานภาพจากสมาชิกสมทบมาเป็ นสมาชิกสามัญ
ข้อ 11. พนักงานราชการ ที่เป็ นสมาชิกสมทบอยูแ่ ล้วให้โอนมาเป็ นสมาชิกสหกรณ์ได้โดยให้ยนื่ ใบสมัครสมาชิกตาม
แบบฟอร์ มที่สหกรณ์ฯ กําหนด แต่ไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า เพราะได้ชาํ ระค่าสมัครเป็ นสมาชิกสมทบแล้ว ให้นาํ ใบสมัคร
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน เพื่อพิจารณารับโอนเป็ นสมาชิกและออกเลขทะเบียนสมาชิกใหม่ ให้ยกเลิก
เลขทะเบียนสมาชิกสมทบ และให้โอนอายุการเป็ นสมาชิก โอนหุน้ และหรื อโอนหนี้ได้ต้ งั แต่คณะกรรมการมีมติรับโอนได้สิทธิ
หน้าที่ในฐานะสมาชิกตามข้อบังคับหมวด 5 ข้อ 31, 32, 33, 35
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ข้อ 12. พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อลูกจ้างชัว่ คราว ที่เป็ นสมาชิกสมทบอยูแ่ ล้ว ต่อมาได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ สังกัดสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลชุมชน หรื อ
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ หรื อกรมอนามัย ให้โอนมาเป็ นสมาชิกสหกรณ์ได้โดยให้ยนื่ ใบสมัครสมาชิกตามแบบฟอร์ มที่
สหกรณ์ฯ กําหนด แต่ไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า เพราะได้ชาํ ระค่าสมัครเป็ นสมาชิกสมทบแล้ว ให้นาํ ใบสมัครเสนอเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน เพื่อพิจารณารับโอนเป็ นสมาชิกและออกเลขทะเบียนสมาชิกใหม่ ให้ยกเลิก
เลขทะเบียนสมาชิกสมทบ และให้โอนอายุการเป็ นสมาชิก โอนหุ น้ และหรื อโอนหนี้ได้ต้ งั แต่คณะกรรมการมีมติรับโอนได้สิทธิ
หน้าที่ในฐานะสมาชิกตามข้อบังคับหมวด 5 ข้อ 31, 32, 33, 35
ข้อ 13. การคํานวณเงินปั นผลตามหุ น้ และหรื อเงินเฉลี่ยคืนให้คิดต่อเนื่องจากสถานภาพเดิมที่เป็ นสมาชิกสมทบก่อนที่
จะโอนมาเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
หมวดที่ 3
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 14. สมาชิกสมทบมีสิทธิ ต่างๆ ในสหกรณ์ได้เฉพาะที่กาํ หนดไว้ในระเบียบนี้เท่านั้น
ข้อ 15. การจ่ายเงินคืนของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ สหกรณ์จะจ่ายเงินบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์
คืนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับตามที่ระบุและหรื อมีสิทธิ ตามกฎหมาย
ข้อ 16. ข้อความใดที่ไม่ได้กาํ หนดหรื อจําต้องตีความแห่งระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการวินิจฉัยถือเป็ นที่สุด
ข้อ 17. ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายนิยม ศิริ)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด

