
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภูจ ากดั 
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561 

........................................................................... 
 อาศยัอ  านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวดัหนองบัวล  าภู จ  ากัด                     
พ.ศ. 2554 ขอ้ 79 (8)และ ขอ้ 107 (10) โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 24 คร้ังท่ี 10/2561             
เมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ให้ก  าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู 
จ  ากดั ว่าดว้ยหุน้ พ.ศ. 2561  ไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวด  1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

  ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั ว่าดว้ยหุ้น 
พ.ศ. 2561” 
         ข้อ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ี  27 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป 
  ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภูจ  ากดัดงัต่อไปน้ี 
  3.1 ว่าดว้ยหุน้สมาชิกสามญั พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 3.2 บรรดาระเบียบ ประกาศ  ค  าสัง่  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีและให้ใช้
ระเบียบน้ีแทน 

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

หนองบวัล  าภู จ  ากดั 
“คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวดั
หนองบวัล  าภูจ  ากดั 
“สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสามญั สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภูจ  ากดั 
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภูจ  ากดั 
“ปีทางบัญชี” หมายถึง ปีบญัชีตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั 
“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจา้งประจ าท่ีสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานท่ีสังกดั และหมายถึง
เงินบ านาญหรือบ าเหน็จตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญท่ีสมาชิกไดรั้บจากราชการดว้ย 
 

 
 

 

 



หมวด  2 
การถือหุ้น 

 ข้อ 5. สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่จ  ากดัจ  านวน มีมลูค่าหุน้ละสิบบาท ผูเ้ป็นสมาชิกเท่านั้นจึงจะมี
สิทธิถือหุน้ได ้

 ข้อ 6. สมาชิกสหกรณ์ฯ  ตอ้งถือหุน้ดงัน้ี  
 (1) สมาชิกทุกคนตอ้งถือหุน้สหกรณ์ ตั้งแต่แรกเขา้เป็นสมาชิก 
 (2) สมาชิกทุกคนตอ้งถือหุน้และส่งค่าหุน้รายเดือนติดต่อกนัตามเกณฑเ์งินไดร้ายเดือนดงัตาราง
ต่อไปน้ี  
 

อตัราเงินเดือน 
(บาท) 

หกัทุนเรือนหุน้
(บาท) 

นอ้ยกว่า - 10,000 500 

10,001 - 12,000 600 

12,001 - 14,000 700 

14,001 - 16,000 800 

16,001 - 18,000 900 
18,001 - 20,000 1,000 
20,001 - 22,000 1,100 
22,001 - 24,000 1,200 
24,001 - 26,000 1,300 
26,001 - 28,000 1,400 
28,001 - 30,000 1,500 
30,001 - 35,000 1,600 
35,001 - ข้ึนไป 1,700 

 
(3) สมาชิกจะถือหุน้รายเดือนในอตัราท่ีมากกว่าก  าหนดใน ขอ้ 6 (2) ก็ได ้ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 

รายไดข้องเงินไดร้ายเดือน 
(4) สมาชิกมีความประสงคจ์ะถือหุน้เพ่ิมหรือลดจ านวนหุน้รายเดือนลงไม่นอ้ยกว่าก  าหนด 

ในขอ้.6(2) ใหส้มาชิกแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 และ จ  านวนหุน้ทั้งหมดตอ้งมีไม่เกินหน่ึงในหา้ของหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
  (5) สมาชิกจะซ้ือหุน้เพ่ิมนอกเหนือจากการช าระหุน้โดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนได ้ทั้งน้ี



ตอ้งเป็นไปตามประกาศ ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีการซ้ือหุน้เพ่ิมของสหกรณ์ 
(6) สมาชิกท่ีโอนหรือยา้ยหรือลาออกจากราชการ หรือ งานประจ า โดยไม่มีความผดิและ 

ยงัคงเป็นสมาชิกอยูจ่ะถือหุน้ตามเกณฑเ์งินไดร้ายเดือนคร้ังสุดทา้ย 
 

หมวด  3 
การช าระค่าหุ้น 

 ข้อ 7. สมาชิกต้องส่งช าระค่าหุ้นโดยถือปฏิบัตดิังนี ้
สมาชิกประเภทสามญั 

  (1) สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ หรือ ลูกจา้งประจ า หรือ ขา้ราชการบ านาญ หรือ พนักงาน
ราชการ/เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ตามคุณสมบติัในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 32 ให้ช าระค่าหุ้นโดยวิธีหักจากเงิน
ไดร้ายเดือน ณ ท่ีจ่ายในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนเป็นประจ าทุกเดือนหรือสมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการบ านาญหรือ
ลูกจ้างประจ ารับบ าเหน็จรายเดือนให้ช าระค่าหุ้นโดยวิธีหักผ่านเลขท่ีบัญชีธนาคารท่ีเงินบ านาญหรือ
บ าเหน็จโอนเขา้บญัชีโดยตรง 
  (2) สมาชิกท่ีโอน หรือ ยา้ย หรือ ลาออกจากราชการโดยไดรั้บบ านาญ หรือ งานประจ าโดย
ไม่มีความผิดหรือยา้ยหรือออกจากราชการหรืองานประจ า ตามขอ้บังคับข้อ 36 และยงัมิไดล้าออกจาก
สหกรณ์ฯ ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ให้ช าระค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีก โดยแจง้ความประสงค์เป็นหนังสือต่อ
หน่วยงานท่ีสมาชิกนั้น ๆ สงักดัอยูแ่ละสหกรณ์ฯ  

 (3) สมาชิกท่ีลาออกจากราชการรับบ าเหน็จและยงัเป็นสมาชิกอยู่ หรือ สมาชิกสมทบ มีค  า
ขอเป็นหนงัสือ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเป็นกรณีใหส่้งค่าหุน้ดว้ยตนเอง หรือเปิดบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพยไ์วก้บัสหกรณ์ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 (4) ใหถื้อว่าเงินค่าหุน้ในแต่ละเดือนถึงก าหนดช าระ ณ วนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป 
สมาชิกประเภทสมทบ 
 (5) สมาชิกสมทบท่ีมีเงินไดร้ายเดือนให้ส่งค่าหุ้นรายเดือนโดยวิธีหักจากเงินไดร้ายเดือน

ของสมาชิกสมทบ หากสมาชิกสมทบท่ีไม่มีตน้สงักดั ท่ีจะหกัเงินไดร้ายเดือนจะช าระค่าหุน้โดยมาช าระดว้ย
ตนเองก าหนดช าระ ณ วนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป 

หมวด  4 

การงดส่งเงินค่าหุ้น 
ข้อ 8. สมาชิกของสหกรณ์ท่ีไดส่้งค่าหุ้นรายเดือนมาแลว้ไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบงวดหรือมี

จ  านวนเงินค่าหุน้แลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงแสนหา้หมื่นบาท จะของดส่งค่าหุน้รายเดือนหรือลดจ านวนการถือหุน้
รายเดือนลงก็ได้ ทั้ งน้ีตอ้งไม่มีหน้ีสินกบัสหกรณ์ โดยแจง้ความจ านงเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ 



 ข้อ 9. สมาชิกของสหกรณ์ได้จัดท าเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการและทาง
คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาแลว้  เห็นว่าสมาชิกผูน้ั้นตกอยู่ในพฤติกรรมอนัท าให้ไม่
สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปได้ โดยมิใช่เกิดข้ึนโดยเจตนาอนัไม่สุจริตของตนคณะกรรมการ
ด าเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนั้น  มิตอ้งส่งเงินค่าหุน้รายเดือนก็ได ้

หมวด 5 
การขายหุ้น การโอนหุ้น การถอนหุ้นและการจ่ายคนืค่าหุ้น 

 ข้อ 10. สมาชิกจะขายหุน้หรือโอนหุ้น ซ่ึงตนถือให้กบัผูอ่ื้นหรือถอนหุ้นคืนบางส่วนหรือทั้งหมด
ในระหว่างท่ีตนยงัเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้
 ข้อ 11. การจ่ายคืนเงินค่าหุน้ 

 (1) สมาชิกท่ีออกจากสหกรณ์  เพราะตายหรือลาออกจากสมาชิกของสหกรณ์ หรือวิกลจริต 
สหกรณ์จะจ่ายคืนส่งเงินค่าหุน้ใหแ้ก่ผูมี้สิทธ์ิท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 (2) สมาชิกท่ีลาออกจากสหกรณ์เพราะตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
ใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 

 (3) สมาชิกท่ีออกจากสหกรณ์เพราะถูกออกจากราชการหรืองานประจ าโดยมีความผิด  
หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทออมทรัพยอ่ื์นหรือถูกให้ออกจากสหกรณ์ทางสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นให้แก่
สมาชิกนั้น  
 ถา้ปีใดจ านวนหุน้ท่ีถอนคืนจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีในวนัตน้ปีนั้น
คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี
นั้นไวจ้นกว่าจะถึงปีทางบญัชีใหม่แต่เฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจากการโอนหรือยา้ยหรือ
ลาออกจากราชการหรืองานประจ า โดยไม่ประสงคจ์ะเป็นสมาชิกต่อ คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณา
ผอ่นผนัเป็นราย ๆ ไป 
 ข้อ 12. การจ่ายเงินค่าหุน้คืน ตามขอ้ 11 นั้น   สหกรณ์มีสิทธ์ิน าเงินตามมลูค่าหุน้ท่ีสมาชิกมีอยู่มาหัก
กลบ ลบหน้ีท่ีสมาชิกผกูพนัตอ้งช าระหน้ีแก่สหกรณ์ได ้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธ์ิพิเศษ
เหนือเงินค่าหุน้นั้น 

หมวด 6 
การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น 

ข้อ 13. สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุน้ต่อเมื่อสหกรณ์มีก  าไรสุทธิประจ าปีตามอตัราท่ี ท่ีประชุม
ใหญ่อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ 

ข้อ 14. การคิดเงินปันผลตามหุน้ 
 14.1 จ านวนหุ้นท่ียกมาจากปีก่อนและมีอยู่ในบญัชีจนถึงวนัส้ินปีทางบัญชีสหกรณ์จะ

คิดเงินปันผลตามหุน้ใหต้ามอตัราขอ้ 13 เต็มปี 
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