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) และมติ ที่ป ระชุ มใหญ4 ส หกรณออมทรัพ ย
สารณสุขพังงา จํากัด วันที่ 10 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
พั งงา จํ ากั ด ชุ ด ที่ 34 ไดกํ า หนดระเบี ย บว4 าดวยสมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2559 ตามมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการ
ดําเนินงาน วันที่ 12 มีนาคม 2559 ดังต4อไปนี้
หมวด 1
ทั่วไป
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกว4า “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว4าดวย สมาชิก
สมทบ พ.ศ. 2559”
ขอ 2.ใหยกเลิกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ ที่ขัดแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้บังคับแทนนับแต4วัน
ประกาศใชเป:นตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“ประธาน” หมายถึงประธานคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
พังงา 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. ผู ประสงคจะสมั ครเป: น สมาชิ กสมทบของสหกรณ ตองยื่น ใบสมั ครต4 อสหกรณตามแบบที่ ส หกรณ
กําหนดโดยใหผูบังคับบัญชาชั้นตนและหัวหนาหน4วยงาน (ผูอํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ นายแพทย

สาธารณสุขจังหวัดพังงา) เป:นผูรับรอง ยกเวนผูสมัครสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามขอ 4.2 และขอ 4.3 ใหสมาชิก
สามัญ จํานวน 2 คนขึ้นไป 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 ให
แสดงขอมูลรายไดในใบสมัคร
6. ใหเจาหนาที่สหกรณตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครสมาชิกแลวนําเสนอต4อคณะกรรมการดําเนินงานใน
คราวประชุมประจําเดือนเพื่อพิจารณา
7. เมื่ อที่ ป ระชุมคณะกรรมการประจําเดื อนมี มติอนุ มัติใหรั บ เป: น สมาชิกสมทบแลว ใหเจาหนาที่ แจง
ผูสมัครชําระค4าธรรมเนียมและค4าหุนตามจํานวนที่ตองการ
8. ค4าธรรมเนียมตามขอ 7. เป:นเงินจํานวน 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ใหถือเป:นรายไดของสหกรณ
ผูสมัครสมาชิกจะเรียกคืนมิไดไม4ว4ากรณีใดๆ
9. ผูสมัครสมาชิกจะเป:นสมาชิกของสหกรณโดยสมบูรณเมื่อไดชําระเงินค4าหุนแรกเขาและค4าธรรมเนียม
ตามขอ. 7 เรียบรอยแลว
10. ใหคณะกรรมการรายงานผลการรับสมาชิกสมทบใหที่ประชุมใหญ4สามัญประจําปIรับทราบในคราว
ประชุมครั้งต4อไป
11. สมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล สัญชาติ ที่อยู4 ใหแจงใหสหกรณทราบภายใน 15 วัน นับแต4มี
การเปลี่ยนแปลง
12. ใหสมาชิกทําหนังสือแต4งตั้งผูรับผลประโยชนในลักษณะพินัยกรรม ใหแก4บุคคลหนึ่งหรือหลายคนให
สหกรณถือไว เพื่อจ4ายผลประโยชนใหแก4ผูรับผลประโยชนในกรณีที่สมาชิกถึงแก4กรรม
13. ใหผูสมัครสมาชิกสมทบเปLดเผยขอมูลตามความเป:นจริงในใบสมัคร หากตรวจสอบภายหลังพบว4ามี
คุณสมบัติไม4ถูกตอง ครบถวน ตามขอ 4 คณะกรรมการอาจพิจารณาถอนชื่อออกจากการเป:นสมาชิก
หมวด 3
หุนและการถือหุนของสมาชิกสมทบ
14. สมาชิกจะตองชําระค4าหุนเมื่อแรกเขาเป:นจํานวนไม4นอยกว4า 50 หุน หรือ 500 บาท (หารอยบาท
ถวน) และถือหุนรายเดือนตามที่ตองการแต4ตองไม4นอยกว4า 10หุน หรือ100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ต4อเดือน
และไม4เกิน 500 หุน หรือ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) ต4อเดือน โดยใหเขาถือหุนไดเดือนละ 1 ครั้ง สมาชิก
แต4ละคนจะเขาถือหุนในสหกรณไดไม4เกิน 100,000 หุน หรือ1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) เวนแต4
คณะกรรมการจะพิจารณาเป:นรายๆ ไป
15.ในระหว4างที่เป:นสมาชิกสหกรณ สมาชิกจะถอนหุนออกจากสหกรณหรือโอนหุนใหแก4ผูอื่น มิได
16.สมาชิกที่เป: น ลูกจางชั่ วคราว พนั กงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัด กระทรวงสาธารณสุ ขในพื้ น ที่
จังหวัดพังงา ใหชําระค4าหุนรายเดือนโดยใหหน4วยงานตนสังกัดหักและนําส4งสหกรณเป:นรายเดือนทุกเดือน ส4วน
สมาชิกเป:นคู4สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกประเภทสามัญ หรือเป:นบุคคลภายนอกที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่
จังหวัดพังงาใหนําส4งเงินค4าหุนที่สํานักงานสหกรณ ภายในวันสิ้นเดือนของงวดเดือนนั้นๆ
17. หากสมาชิกประสงคจะเขาถือหุนของสหกรณเป:นกรณี พิเศษก็ใหกระทําได โดยแจงความประสงค
เป:นลายลักษณอักษรต4อคณะกรรมการ แต4ทั้งนี้ตองไม4เกินจํานวนตามที่กําหนดไวในขอ 14.
18. ใหสหกรณแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกถือทราบ ทุกสิ้นปIทางบัญชี

หมวด 4
สิทธิประโยชนและหนาที่สมาชิกสมทบ
19. สิทธิในการกูยืมเงินจากสหกรณ สมาชิกสมทบมีสิทธิกูยืมเงินประเภทต4างๆ ตามความจําเป:น ตาม
ประกาศสหกรณ ว4าดวยหลักเกณฑการใหกูยืมเงิน
20. สิทธิในการฝากเงินประเภทต4างๆ ตามที่สหกรณกําหนด
21.สิทธิในการถือหุน
22. สิทธิอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
23. มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติและคําสั่งของสหกรณ
24. มีหนาที่เขาร4วมประชุมตามที่สหกรณนัดหมายแต4ไม4มีสิทธิในการนับชื่อเป:นองคประชุมและการออก
เสียงในเรื่องต4างๆ หรือเป:นกรรมการดําเนินการของสหกรณ
25. มีหนาที่ส4งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณเพื่อใหสหกรณเป:นองคกรที่เขมแข็ง เจริญรุ4งเรืองและ
มั่นคง
26. มีหนาที่สอดส4องดูแลกิจการของสหกรณ
หมวด 5
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
27. สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ ดวยเหตุต4างๆ ดังนี้
27.1 ตาย
27.2 ลาออก โดยแสดงความจํานงเป:นลายลักษณอักษรต4อคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นว4าเห็นควรใหลาออกไดเป:นไปตามระเบียบและขอบังคับและอนุมัติใหลาออก จึงถือว4าขาดจาก
สมาชิกภาพนับแต4วันที่สมาชิกแจงความประสงคลาออก
27.3 เป:นคนไรความสามารถ หรือเสมือนคนไรความสามารถตามคําพิพากษาของศาล
27.4 ยายไปสังกัดต4างจังหวัดพังงา
27.5 ถูกใหออก ปลดออก ไล4ออก จากหน4วยงานตนสังกัด โดยมีความผิด
27.6 ถูกใหออกจากสหกรณดวยเหตุต4างๆ ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ
28. ใหสหกรณถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2559

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

