ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
วาดวย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559
------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด พ.ศ. 2558 ขอ 5
ขอ 30(2) ขอ 34 ขอ 35 ขอ 36 ขอ 37 ขอ 66(8) ขอ 91(10) และมติที่ประชุมใหญ4สหกรณออมทรัพยสารณสุขพังงา
จํากัด วันที่ 10 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ชุดที่ 34
ไดกําหนดระเบียบว4าดวยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน วันที่ 12 มีนาคม
2559 ดังต4อไปนี้
หมวด 1
ทั่วไป
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกว4า “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว4าดวย สมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2559”
ขอ 2.ใหยกเลิ กคํ า สั่ง ระเบี ยบ ประกาศ ที่ ขัดแยงกั บ ระเบี ย บนี้ และใหใชระเบี ย บนี้บั งคั บ แทนนั บ แต4 วั น
ประกาศใชเป:นตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“ประธาน” หมายถึงประธานคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา
จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ขอ 4. สมาชิกสมทบ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
4.1 เป:นลูกจางชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ไดรับค4าจางเป:นรายเดือนจากหน4วยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพังงาที่มีอายุการจางงานไม4นอยกว4า 6 เดือน หรือ
4.2เป:นคู4สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกประเภทสามัญ หรือ
4.3 เป:นบุคคลภายนอกที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดพังงา
และตองมีคุณสมบัติ ดังต4อไปนี้
4.4 เป:นผูบรรลุนิติภาวะ
4.5 เป:นผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
4.6 เป:นผูมีความประพฤติอันดีงาม
4.7 เป:นผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ

4.8 ไม4เป:นสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
หมวด 2
การรับสมาชิกสมทบ
5. ผูประสงคจะสมัครเป:นสมาชิกสมทบของสหกรณ ตองยื่นใบสมัครต4อสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด
โดยใหผูบังคับบัญชาชั้นตนและหัวหนาหน4วยงาน (ผูอํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดพังงา) เป:นผูรับรอง ยกเวนผูสมัครสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามขอ 4.2 และขอ 4.3 ใหสมาชิกสามัญ จํานวน 2 คน
ขึ้นไป เป:นผูรับรอง พรอมเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
5.1สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
5.2 สําเนาทําเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
5.3 หนังสือยินยอมใหหน4วยงานหักเงินเดือน/ค4าจาง จํานวน1 ฉบับ
5.4 สําเนาคําสั่งจาง/สัญญาจาง ที่ยังมีผลบังคับใช ยกเวนผูสมัครตามขอ 4.2 และขอ 4.3 ใหแสดง
ขอมูลรายไดในใบสมัคร
6. ใหเจาหนาที่สหกรณตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครสมาชิกแลวนําเสนอต4อคณะกรรมการดําเนินงานในคราว
ประชุมประจําเดือนเพื่อพิจารณา
7. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําเดือนมีมติอนุมัติใหรับเป:นสมาชิกสมทบแลว ใหเจาหนาที่แจงผูสมัคร
ชําระค4าธรรมเนียมและค4าหุนตามจํานวนที่ตองการ
8. ค4า ธรรมเนีย มตามขอ 7. เป: นเงิ นจํ านวน 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ใหถือเป:น รายไดของสหกรณ
ผูสมัครสมาชิกจะเรียกคืนมิไดไม4ว4ากรณีใดๆ
9. ผูสมัครสมาชิกจะเป:นสมาชิกของสหกรณโดยสมบูรณเมื่อไดชําระเงินค4าหุนแรกเขาและค4าธรรมเนียมตาม
ขอ. 7 เรียบรอยแลว
10. ใหคณะกรรมการรายงานผลการรับสมาชิกสมทบใหที่ประชุมใหญ4สามัญประจําปIรับทราบในคราวประชุม
ครั้งต4อไป
11. สมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล สัญชาติ ที่อยู4 ใหแจงใหสหกรณทราบภายใน 15 วัน นับแต4มีการ
เปลี่ยนแปลง
12. ใหสมาชิกทําหนังสือแต4งตั้งผูรับผลประโยชนในลักษณะพินัยกรรม ใหแก4บุคคลหนึ่งหรือหลายคนให
สหกรณถือไว เพื่อจ4ายผลประโยชนใหแก4ผูรับผลประโยชนในกรณีที่สมาชิกถึงแก4กรรม
13. ใหผูสมั ครสมาชิ กสมทบเปLดเผยขอมูล ตามความเป: นจริ งในใบสมัคร หากตรวจสอบภายหลังพบว4า มี
คุณสมบัติไม4ถูกตอง ครบถวน ตามขอ 4 คณะกรรมการอาจพิจารณาถอนชื่อออกจากการเป:นสมาชิก
หมวด 3
หุนและการถือหุนของสมาชิกสมทบ
14. สมาชิกจะตองชําระค4าหุนเมื่อแรกเขาเป:นจํานวนไม4นอยกว4า 50 หุน หรือ 500 บาท (หารอยบาทถวน)
และถือหุนรายเดือนตามที่ตองการแต4ตองไม4นอยกว4า 10หุน หรือ100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ต4อเดือน และไม4เกิน
500 หุน หรือ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) ต4อเดือน โดยใหเขาถือหุนไดเดือนละ 1 ครั้ง สมาชิกแต4ละคนจะเขา

ถือหุนในสหกรณไดไม4เกิน 100,000 หุน หรือ1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) เวนแต4คณะกรรมการจะพิจารณา
เป:นรายๆ ไป
15.ในระหว4างที่เป:นสมาชิกสหกรณ สมาชิกจะถอนหุนออกจากสหกรณหรือโอนหุนใหแก4ผูอื่น มิได
16.สมาชิกที่เป:นลูกจางชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัด
พังงา ใหชําระค4าหุนรายเดือนโดยใหหน4วยงานตนสังกัดหักและนําส4งสหกรณเป:นรายเดือนทุกเดือน ส4วนสมาชิกเป:น
คู4สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกประเภทสามัญ หรือเป:นบุคคลภายนอกที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดพังงาให
นําส4งเงินค4าหุนที่สํานักงานสหกรณ ภายในวันสิ้นเดือนของงวดเดือนนั้นๆ
17. หากสมาชิกประสงคจะเขาถือหุนของสหกรณเป:นกรณีพิเศษก็ใหกระทําได โดยแจงความประสงคเป:น
ลายลักษณอักษรต4อคณะกรรมการ แต4ทั้งนี้ตองไม4เกินจํานวนตามที่กําหนดไวในขอ 14.
18. ใหสหกรณแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกถือทราบ ทุกสิ้นปIทางบัญชี
หมวด 4
สิทธิประโยชนและหนาที่สมาชิกสมทบ
19. สิ ทธิ ในการกู ยื มเงิ น จากสหกรณ สมาชิ กสมทบมี สิทธิ กูยื มเงิ น ประเภทต4 า งๆ ตามความจํ า เป: น ตาม
ประกาศสหกรณ ว4าดวยหลักเกณฑการใหกูยืมเงิน
20. สิทธิในการฝากเงินประเภทต4างๆ ตามที่สหกรณกําหนด
21.สิทธิในการถือหุน
22. สิทธิอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
23. มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติและคําสั่งของสหกรณ
24. มีหนาที่เขาร4วมประชุมตามที่สหกรณนัดหมายแต4ไม4มีสิทธิในการนับชื่อเป:นองคประชุมและการออกเสียง
ในเรื่องต4างๆ หรือเป:นกรรมการดําเนินการของสหกรณ
25. มีหนาที่ส4งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณเพื่อใหสหกรณเป:นองคกรที่เขมแข็ง เจริญรุ4งเรืองและมั่นคง
26. มีหนาที่สอดส4องดูแลกิจการของสหกรณ
หมวด 5
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
27. สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ ดวยเหตุต4างๆ ดังนี้
27.1 ตาย
27.2 ลาออก โดยแสดงความจํ า นงเป: น ลายลั ก ษณอั กษรต4 อ คณะกรรมการ เมื่ อคณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นว4 าเห็นควรใหลาออกไดเป:นไปตามระเบียบและขอบังคับ และอนุมัติใหลาออก จึงถือว4าขาดจาก
สมาชิกภาพนับแต4วันที่สมาชิกแจงความประสงคลาออก
27.3 เป:นคนไรความสามารถ หรือเสมือนคนไรความสามารถตามคําพิพากษาของศาล
27.4 ยายไปสังกัดต4างจังหวัดพังงา
27.5 ถูกใหออก ปลดออก ไล4ออก จากหน4วยงานตนสังกัด
27.6 ถูกใหออกจากสหกรณดวยเหตุต4างๆ ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ

28. ใหสหกรณถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2559

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

