
       

 

ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด  
ว�าด�วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 
------------------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในข�อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา   จํากัด พ.ศ. 2558 ข�อ 5    
ข�อ 30(2) ข�อ 34 ข�อ 35 ข�อ 36 ข�อ 37 ข�อ 66(8) ข�อ 91(10) และมติท่ีประชุมใหญ4สหกรณ�ออมทรัพย�
สารณสุขพังงา จํากัด วันท่ี 10 ธันวาคม 2558  คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัด
พังงา จํากัด ชุดท่ี 34 ได�กําหนดระเบียบว4าด�วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน วันท่ี 12  มีนาคม 2559 ดังต4อไปนี้ 

หมวด 1 
ท่ัวไป 

 ข�อ 1. ระเบียบนี้เรียกว4า “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว4าด�วย สมาชิก
สมทบ พ.ศ. 2559” 
 ข�อ 2.ให�ยกเลิกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ ท่ีขัดแย�งกับระเบียบนี้และให�ใช�ระเบียบนี้บังคับแทนนับแต4วัน
ประกาศใช�เป:นต�นไป 
 ข�อ 3. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ�” หมายถึง สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
  “ประธาน” หมายถึงประธานคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัด
พังงา จํากัด 
  “กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินงานสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
  “ผู�จัดการ” หมายถึง ผู�จัดการสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
  “เจ�าหน�าท่ี” หมายถึง เจ�าหน�าท่ีสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
 ข�อ 4. สมาชิกสมทบ ต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  4.1 เป:นลูกจ�างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีได�รับค4าจ�างเป:นรายเดือนจากหน4วยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงาท่ีมีอายุการจ�างงานไม4น�อยกว4า 6 เดือน หรือ 
  4.2เป:นคู4สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกประเภทสามัญ หรือ 
  4.3 เป:นบุคคลภายนอกท่ีมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา 
และต�องมีคุณสมบัติ ดังต4อไปนี้ 
  4.4 เป:นผู�บรรลุนิติภาวะ 
  4.5 เป:นผู�เห็นชอบในวัตถุประสงค�ของสหกรณ� 
  4.6 เป:นผู�มีความประพฤติอันดีงาม 
  4.7 เป:นผู�ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ� 
  4.8 ไม4เป:นสมาชิกในสหกรณ�ออมทรัพย�อ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค�ในการให�กู�ยืมเงิน 

หมวด 2 
การรับสมาชิกสมทบ 

 5. ผู�ประสงค�จะสมัครเป:นสมาชิกสมทบของสหกรณ� ต�องยื่นใบสมัครต4อสหกรณ�ตามแบบท่ีสหกรณ�
กําหนดโดยให�ผู�บังคับบัญชาชั้นต�นและหัวหน�าหน4วยงาน (ผู�อํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ นายแพทย�



สาธารณสุขจังหวัดพังงา) เป:นผู�รับรอง ยกเว�นผู�สมัครสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติตามข�อ 4.2 และข�อ 4.3 ให�สมาชิก
สามัญ จํานวน 2 คนข้ึนไป เป:นผู�รับรอง พร�อมเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 
  5.1สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
  5.2 สําเนาทําเบียนบ�าน จํานวน 1 ฉบับ 
  5.3 หนังสือยินยอมให�หน4วยงานหักเงินเดือน/ค4าจ�าง  จํานวน1 ฉบับ 
  5.4 สําเนาคําสั่งจ�าง/สัญญาจ�าง ท่ียังมีผลบังคับใช� ยกเว�นผู�สมัครตามข�อ 4.2 และข�อ 4.3 ให�
แสดงข�อมูลรายได�ในใบสมัคร 
 6. ให�เจ�าหน�าท่ีสหกรณ�ตรวจสอบคุณสมบัติผู�สมัครสมาชิกแล�วนําเสนอต4อคณะกรรมการดําเนินงานใน
คราวประชุมประจําเดือนเพ่ือพิจารณา 
 7. เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการประจําเดือนมีมติอนุมัติให�รับเป:นสมาชิกสมทบแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีแจ�ง
ผู�สมัครชําระค4าธรรมเนียมและค4าหุ�นตามจํานวนท่ีต�องการ 
 8. ค4าธรรมเนียมตามข�อ 7. เป:นเงินจํานวน 100 บาท (หนึ่งร�อยบาทถ�วน) ให�ถือเป:นรายได�ของสหกรณ� 
ผู�สมัครสมาชิกจะเรียกคืนมิได�ไม4ว4ากรณีใดๆ 
 9. ผู�สมัครสมาชิกจะเป:นสมาชิกของสหกรณ�โดยสมบูรณ�เม่ือได�ชําระเงินค4าหุ�นแรกเข�าและค4าธรรมเนียม
ตามข�อ. 7 เรียบร�อยแล�ว 
 10. ให�คณะกรรมการรายงานผลการรับสมาชิกสมทบให�ท่ีประชุมใหญ4สามัญประจําปIรับทราบในคราว
ประชุมครั้งต4อไป 
 11. สมาชิกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล สัญชาติ ท่ีอยู4 ให�แจ�งให�สหกรณ�ทราบภายใน 15 วัน นับแต4มี
การเปลี่ยนแปลง 
 12. ให�สมาชิกทําหนังสือแต4งต้ังผู�รับผลประโยชน�ในลักษณะพินัยกรรม ให�แก4บุคคลหนึ่งหรือหลายคนให�
สหกรณ�ถือไว� เพ่ือจ4ายผลประโยชน�ให�แก4ผู�รับผลประโยชน�ในกรณีท่ีสมาชิกถึงแก4กรรม 
 13. ให�ผู�สมัครสมาชิกสมทบเปLดเผยข�อมูลตามความเป:นจริงในใบสมัคร หากตรวจสอบภายหลังพบว4ามี
คุณสมบัติไม4ถูกต�อง ครบถ�วน ตามข�อ 4 คณะกรรมการอาจพิจารณาถอนชื่อออกจากการเป:นสมาชิก 
 

หมวด 3 
หุ�นและการถือหุ�นของสมาชิกสมทบ 

 14. สมาชิกจะต�องชําระค4าหุ�นเม่ือแรกเข�าเป:นจํานวนไม4น�อยกว4า 50 หุ�น หรือ 500 บาท   (ห�าร�อยบาท
ถ�วน) และถือหุ�นรายเดือนตามท่ีต�องการแต4ต�องไม4น�อยกว4า 10หุ�น หรือ100 บาท (หนึ่งร�อยบาทถ�วน) ต4อเดือน   
และไม4เกิน 500 หุ�น หรือ 5,000 บาท (ห�าพันบาทถ�วน) ต4อเดือน  โดยให�เข�าถือหุ�นได�เดือนละ 1 ครั้ง    สมาชิก
แต4ละคนจะเข�าถือหุ�นในสหกรณ�ได�ไม4เกิน 100,000 หุ�น หรือ1,000,000 บาท (หนึ่งล�านบาทถ�วน)  เว�นแต4
คณะกรรมการจะพิจารณาเป:นรายๆ ไป 
 15.ในระหว4างท่ีเป:นสมาชิกสหกรณ� สมาชิกจะถอนหุ�นออกจากสหกรณ�หรือโอนหุ�นให�แก4ผู�อ่ืน มิได� 
 16.สมาชิกท่ีเป:นลูกจ�างชั่วคราว  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
จังหวัดพังงา ให�ชําระค4าหุ�นรายเดือนโดยให�หน4วยงานต�นสังกัดหักและนําส4งสหกรณ�เป:นรายเดือนทุกเดือน   ส4วน
สมาชิกเป:นคู4สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกประเภทสามัญ หรือเป:นบุคคลภายนอกท่ีมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ี
จังหวัดพังงาให�นําส4งเงินค4าหุ�นท่ีสํานักงานสหกรณ� ภายในวันสิ้นเดือนของงวดเดือนนั้นๆ  
 17. หากสมาชิกประสงค�จะเข�าถือหุ�นของสหกรณ�เป:นกรณีพิเศษก็ให�กระทําได� โดยแจ�งความประสงค�
เป:นลายลักษณ�อักษรต4อคณะกรรมการ แต4ท้ังนี้ต�องไม4เกินจํานวนตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ 14. 
 18. ให�สหกรณ�แจ�งยอดจํานวนหุ�นท่ีสมาชิกถือทราบ ทุกสิ้นปIทางบัญชี 
 
 



หมวด 4 
สิทธิประโยชน�และหน�าท่ีสมาชิกสมทบ 

 19. สิทธิในการกู�ยืมเงินจากสหกรณ� สมาชิกสมทบมีสิทธิกู�ยืมเงินประเภทต4างๆ ตามความจําเป:น ตาม
ประกาศสหกรณ� ว4าด�วยหลักเกณฑ�การให�กู�ยืมเงิน 
 20. สิทธิในการฝากเงินประเภทต4างๆ ตามท่ีสหกรณ�กําหนด 
 21.สิทธิในการถือหุ�น 
 22. สิทธิอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไว�ในระเบียบของสหกรณ� 
 23. มีหน�าท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ มติและคําสั่งของสหกรณ� 
 24. มีหน�าท่ีเข�าร4วมประชุมตามท่ีสหกรณ�นัดหมายแต4ไม4มีสิทธิในการนับชื่อเป:นองค�ประชุมและการออก
เสียงในเรื่องต4างๆ หรือเป:นกรรมการดําเนินการของสหกรณ� 
 25. มีหน�าท่ีส4งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ�เพ่ือให�สหกรณ�เป:นองค�กรท่ีเข�มแข็ง เจริญรุ4งเรืองและ
ม่ันคง 
 26. มีหน�าท่ีสอดส4องดูแลกิจการของสหกรณ� 

หมวด 5 
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

 27. สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ ด�วยเหตุต4างๆ ดังนี้ 
  27.1 ตาย 
  27.2 ลาออก โดยแสดงความจํานงเป:นลายลักษณ�อักษรต4อคณะกรรมการ เม่ือคณะกรรมการ
พิจารณาแล�วเห็นว4าเห็นควรให�ลาออกได�เป:นไปตามระเบียบและข�อบังคับและอนุมัติให�ลาออก จึงถือว4าขาดจาก
สมาชิกภาพนับแต4วันท่ีสมาชิกแจ�งความประสงค�ลาออก 
  27.3 เป:นคนไร�ความสามารถ หรือเสมือนคนไร�ความสามารถตามคําพิพากษาของศาล 
  27.4 ย�ายไปสังกัดต4างจังหวัดพังงา 
  27.5 ถูกให�ออก ปลดออก ไล4ออก จากหน4วยงานต�นสังกัด โดยมีความผิด  
  27.6 ถูกให�ออกจากสหกรณ�ด�วยเหตุต4างๆ ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ 
 28. ให�สหกรณ�ถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก 
 
               ประกาศ ณ วันท่ี  1  เมษายน  พ.ศ.2559 

                                                                          
                                                                 (นายบุญศักด์ิ  รมยพร) 
                                                                   ประธานกรรมการ 
                                               สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
 


