
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภูจ ากดั                                                                    
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564        

........................................................................... 

        อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั  
พ.ศ. 2554 ขอ้ 79 (8)และ ขอ้ 107 (10) โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 28 คร้ังท่ี 1/2565    
เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 ให้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 
วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ. 2564 ไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวด  1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 
  ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดัวา่ดว้ย
หุน้  พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ี  29 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป 

ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั ดงัต่อไปน้ี 
  3.1 วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี  26 เมษายน พ.ศ. 2562  
      3.2 บรรดาระเบียบ ประกาศ  ค าสั่ง  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีและให้ใช้
ระเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4. ในระเบียบน้ี 
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั

หนองบวัล าภู จ  ากดั 
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

จงัหวดัหนองบวัล าภูจ  ากดั 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภูจ  ากดั 
“ปีทางบัญชี” หมายถึง ปีบัญชีตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด

หนองบวัล าภู จ  ากดั 
“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจา้งประจ าท่ีสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานท่ีสังกดั และ

หมายถึงเงินบ านาญหรือบ าเหน็จตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญท่ีสมาชิกไดรั้บจากราชการดว้ย 
 

 

 

 



หมวด  2 
การถือหุ้น 

ข้อ 5. สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ  ากดัจ านวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท ผูเ้ป็นสมาชิกเท่านั้นจึงจะมี
สิทธิถือหุน้ได ้

ข้อ 6. สมาชิกสหกรณ์ฯ  ตอ้งถือหุน้ดงัน้ี  
(1) สมาชิกทุกคนตอ้งถือหุน้สหกรณ์ ตั้งแต่แรกเขา้เป็นสมาชิก 
(2) สมาชิกทุกคนตอ้งถือหุน้และส่งค่าหุน้รายเดือนติดต่อกนัตามประกาศของสหกรณ์ฯ  
(3) สมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอตัราท่ีมากกว่าก าหนดใน ขอ้ 6 (2) ก็ได้ ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินรายได้

ของเงินไดร้ายเดือน 
(4) สมาชิกมีความประสงค์จะถือหุ้นเพิ่มหรือลดจ านวนหุ้นรายเดือนลงไม่น้อยกว่าก าหนดใน                    

ขอ้6(2) ใหส้มาชิกแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดและ 
จ านวนหุน้ทั้งหมดตอ้งมีไม่เกินหน่ึงในหา้ของหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

(5) สมาชิกจะซ้ือหุ้นเพิ่มนอกเหนือจากการช าระหุ้นโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนได้ ทั้งน้ีตอ้ง
เป็นไปตามประกาศ วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวธีิการซ้ือหุน้เพิ่มของสหกรณ์ 

(6) สมาชิกท่ีโอนหรือยา้ยหรือลาออกจากราชการ หรือ งานประจ า โดยไม่มีความผิดและยงัคงเป็น
สมาชิกอยูจ่ะถือหุน้ตามเกณฑเ์งินไดร้ายเดือนคร้ังสุดทา้ย หรือยืน่ความจ านงตามขอ้ 6(2) 

   
       หมวด  3 
การช าระค่าหุ้น 

ข้อ 7. สมาชิกตอ้งส่งช าระค่าหุน้โดยถือปฏิบติัดงัน้ี 
สมาชิกประเภทสามัญ 

(1) สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ หรือ ลูกจา้งประจ าหรือ ขา้ราชการบ านาญ หรือ พนกังานราชการ/ 
เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ ตามคุณสมบติัในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 32 ให้ช าระค่าหุ้นโดยวิธีหักจากเงินไดร้าย
เดือน ณ ท่ีจ่ายในวนัจ่ายเงินได้รายเดือนเป็นประจ าทุกเดือนหรือสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบ านาญหรือ
ลูกจ้างประจ ารับบ าเหน็จรายเดือนให้ช าระค่าหุ้นโดยวิธีหักผ่านเลขท่ีบัญชีธนาคารท่ีเงินบ านาญหรือ
บ าเหน็จโอนเขา้บญัชีโดยตรง 

(2) สมาชิกท่ีโอน หรือ ยา้ย หรือ ลาออกจากราชการโดยได้รับบ านาญ หรือ งานประจ าโดยไม่มี
ความผิดหรือยา้ยหรือออกจากราชการหรืองานประจ า ตามขอ้บงัคบัขอ้ 36 และยงัมิไดล้าออกจากสหกรณ์ฯ 
ถือวา่คงเป็นสมาชิกอยูใ่ห้ช าระค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีก โดยแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือต่อหน่วยงานท่ี
สมาชิกนั้น ๆ สังกดัอยูแ่ละสหกรณ์ฯ  

 



(3) สมาชิกท่ีลาออกจากราชการรับบ าเหน็จและยงัเป็นสมาชิกอยู่ หรือ สมาชิกสมทบ มีค าขอเป็น
หนงัสือ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเป็นกรณีให้ส่งค่าหุ้นดว้ยตนเอง หรือเปิดบญัชีเงินฝากออม
ทรัพยไ์วก้บัสหกรณ์ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
  (4) ให้ถือว่าเงินค่าหุ้นรายเดือนในแต่ละเดือนถึงก าหนดช าระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนนั้น ๆ ของเดือน 
สมาชิกประเภทสมทบ 
   (5) สมาชิกสมทบท่ีมีเงินไดร้ายเดือนใหส่้งค่าหุน้รายเดือนโดยวธีิหกัจากเงินไดร้ายเดือนของสมาชิก
สมทบ ประจ าเดือนนั้น ๆ ของเดือน หากสมาชิกสมทบท่ีไม่มีตน้สังกดั ท่ีจะหักเงินไดร้ายเดือนจะช าระค่า
หุน้โดยมาช าระดว้ยตนเอง ประจ าเดือนนั้น ๆ ของเดือน 

หมวด  4 

การงดส่งเงินค่าหุ้น 
ข้อ 8. สมาชิกของสหกรณ์ท่ีได้ส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแลว้ไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบงวดหรือมี

จ านวนเงินค่าหุน้แลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงแสนห้าหม่ืนบาท จะของดส่งค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจ านวนการถือหุ้น
รายเดือนลงก็ได้ ทั้งน้ีต้องไม่มีหน้ีสินกับสหกรณ์ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
  ข้อ 9. สมาชิกของสหกรณ์ได้จัดท าเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการด า เนินการและทาง
คณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาแล้ว  เห็นว่าสมาชิกผูน้ั้นตกอยู่ในพฤติกรรมอนัท าให้ไม่
สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปได้ โดยมิใช่เกิดข้ึนโดยเจตนาอนัไม่สุจริตของตนคณะกรรมการ
ด าเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนั้น  มิตอ้งส่งเงินค่าหุน้รายเดือนก็ได ้

หมวด 5 
การขายหุ้น การโอนหุ้น การถอนหุ้นและการจ่ายคืนค่าหุ้น 

  ข้อ 10. สมาชิกจะขายหุน้หรือโอนหุน้ ซ่ึงตนถือใหก้บัผูอ่ื้นหรือถอนหุ้นคืนบางส่วนหรือทั้งหมดใน
ระหวา่งท่ีตนยงัเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้
  ข้อ 11. การจ่ายคืนเงินค่าหุน้ 

 (1) สมาชิกท่ีออกจากสหกรณ์  เพราะตายหรือลาออกจากสมาชิกของสหกรณ์ หรือวิกลจริต 
สหกรณ์จะจ่ายคืนส่งเงินค่าหุน้ใหแ้ก่ผูมี้สิทธ์ิท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
                (2) สมาชิกท่ีลาออกจากสหกรณ์เพราะตอ้งค าพิพากษาให้ลม้ละลาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นให้ตาม
กฎหมายลม้ละลาย 
                (3) สมาชิกท่ีออกจากสหกรณ์เพราะถูกออกจากราชการหรืองานประจ าโดยมีความผิด  หรือเป็น
สมาชิกสหกรณ์ประเภทออมทรัพยอ่ื์นหรือถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ทางสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นใหแ้ก่สมาชิกนั้น  



          ถา้ปีใดจ านวนหุ้นท่ีถอนคืนจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีในวนัตน้ปีนั้น 
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี
นั้นไวจ้นกว่าจะถึงปีทางบญัชีใหม่แต่เฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจากการโอนหรือยา้ยหรือ
ลาออกจากราชการหรืองานประจ า โดยไม่ประสงคจ์ะเป็นสมาชิกต่อ คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณา
ผอ่นผนัเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ 12. การจ่ายเงินค่าหุน้คืน ตามขอ้ 11 นั้น   สหกรณ์มีสิทธ์ิน าเงินตามมูลค่าหุน้ท่ีสมาชิกมีอยูม่า
หกักลบ ลบหน้ีท่ีสมาชิกผกูพนัตอ้งช าระหน้ีแก่สหกรณ์ได ้และใหส้หกรณ์มีฐานะเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธ์ิพิเศษ
เหนือเงินค่าหุน้นั้น                    

 

หมวด 6 
การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น 

ข้อ 13. สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นต่อเม่ือสหกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าปีตามอตัราท่ี ท่ีประชุม
ใหญ่อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ 

ข้อ 14. การคิดเงินปันผลตามหุน้ 

       (1) จ  านวนหุ้นท่ียกมาจากปีก่อนและมีอยูใ่นบญัชีจนถึงวนัส้ินปีทางบญัชีสหกรณ์จะคิดเงินปันผล
ตามหุน้ใหต้ามอตัราขอ้13เตม็ปี 

      (2) จ  านวนหุ้นท่ีถือในระหวา่งปีและมีอยูใ่นบญัชีจนถึงวนัส้ินปีทางบญัชีสหกรณ์คิดเงินปันผลตาม
หุ้นให้ตามขอ้ 13 ตามส่วนแห่งระยะเวลาการถือหุ้นตามจ านวนเดือนเต็ม เงินค่าหุ้นท่ีสหกรณ์ไดรั้บภายใน
วนัท่ี 5 ของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปันผลตามหุ้นท่ีสหกรณ์ไดรั้บเตม็เดือนหลงัวนัท่ี 5ของเดือน  สหกรณ์จะ
คิดเงินปันผลตามหุน้ใหใ้นเดือนถดัไป 
  ข้อ 15. การจ่ายเงินปันผลส าหรับสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ้บงัคบัขอ้ 42 ของสหกรณ์ซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาแลว้   ทางสหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุ้นทนัทีและจะงดจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับปีนั้นดว้ย แต่ถา้หากเรียกใหจ่้ายเงินคืนค่าหุน้หลงัจากวนัส้ินปีท่ีออกจะไดรั้บเงินปันผลส าหรับ
ปีท่ีออกนั้น  หลงัจากท่ีประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิแลว้ 

ข้อ 16. การจ่ายเงินปันผลตามขอ้ 15. นั้น  ทางสหกรณ์มีอ านาจหกัจ านวนเงิน  ซ่ึงทางสมาชิกตอ้ง
รับผดิชอบต่อสหกรณ์ออกก่อน 

 
 
 



หมวด 7 
การแจ้งยอดจ านวนหุ้น 

   ข้อ 17. สหกรณ์จะแจง้ยอดจ านวนหุน้ท่ีสมาชิก  หรือ ช าระเตม็มูลค่าแลว้  ใหส้มาชิกแต่ละคนทราบ
ทุกส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

หมวด 8 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ 

   ข้อ 18. คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดเร่ืองราว หรือ ปัญหาทั้งปวง ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติัตามระเบียบน้ี และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการท่ีเขา้ประชุมดว้ยมติคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงการด าเนินการของคณะกรรมการด าเนินการตามระเบียบน้ีถือเป็นท่ีสุด 
   ข้อ 19. คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ ประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการช าระหุ้น
รายเดือน การซ้ือหุ้นเพิ่ม และตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการท่ีเขา้ประชุมดว้ยมติ
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงการด าเนินการของคณะกรรมการด าเนินการ 
   ข้อ 20. ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการ รักษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
(ดร.รติ บุญมาก) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั 


