
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จํากัด 
ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2556 

---------------------------------------------------- 
  อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จํากัด ข้อ 49  ข้อ 50 ข้อ 53  ข้อ 54 
ข้อ 55 ข้อ 56 ข้อ 57 ข้อ 58 ข้อ 59 ข้อ 76 (1) ข้อ 76(9) และข้อ 104(10) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 13/2556 
เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2556 ให้กําหนดระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรยีกว่า “ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขกระบี่ จํากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ  
พ.ศ.2556“ 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้ข้อบังคับตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขกระบี่ จํากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2555” 
บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบตัิ ดงันี ้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
(2) เป็นบุตร คูส่มรส หรือบดิา มารดาของสมาชิก 
(3) เป็นลูกจ้างอ่ืนๆ ในหน่วยงานท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีปฏิบัตงิานอยู่ในจังหวัดกระบี ่
(4) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(5) เป็นผู้ศรัทธาในระบบสหกรณ์และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ ์

ข้อ 5. การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครถึง 
สหกรณ์ตามแบบ และระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนดไว้ 

 เมื่อคณะกรรมการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้สมัครมีคณุสมบตัิถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้ 
ในข้อ 4 ท้ังเห็นเป็นการสมควรแลว้ ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได ้

ข้อ 6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ให้แก่สหกรณ์คนละ  
100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนยีมแรกเข้านี้ ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไมไ่ด ้
 ข้อ 7. การได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระคา่หุ้นเป็นรายเดือน ดังนี ้
  7.1 สมาชิกสมทบซึ่งเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่งมีเงินไดร้ายเดือน ให้ถือหุ้นไดไ้ม่เกินเงินไดร้ายเดือนของตนเอง 
  7.2 สมาชิกสมทบซึ่งเป็นบตุร คู่สมรส บดิา มารดา ของสมาชิก ใหถื้อได้ไม่เกิน 500 หุ้น  
5,000.- บาท(ห้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือน 
  เมื่อได้ปฏิบัตดิังนี้แล้ว จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
 ข้อ 8. การจํากัดสิทธิของสมาชิกสมทบ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือข้อบังคับและรวมถึง 
ข้อดังต่อไปนี ้

(1) ไม่สามารถเข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
(2) ไม่สามารถเลือกตั้ง หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ หรือผู้แทน

สมาชิก 
(3) ไม่มสีิทธิออกเสียง หรือลงมติในเรือ่งใด ๆ ในสหกรณ์น้ี 
(4) มีสิทธิในการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไมเ่กินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝาก

ท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น 
(5) กรณีเงินกู้ท่ีใช้หลักทรัพย์ค้าํประกัน จํานวนเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบยีบว่าด้วยการใหเ้งินกู้แก่สมาชิก  

ข้อ 9. การเปลี่ยนแปลง ช่ือ สัญชาติ และท่ีอยูส่มาชิกสมทบคนใดมกีารเปลีย่นแปลงในเรื่องช่ือ สัญชาติ และ 
ท่ีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 ข้อ 10. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกสมทบจะทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน เพ่ือให้เป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ เมื่อตนตายนั้น มอบใหส้หกรณ์ถือไว้ก็ได ้หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทําตามแบบ
ท่ีสหกรณ์กําหนด 



ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ทําไว้แล้ว ก็ต้องทําเป็นหนังสือ
ตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด ในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตาม
ความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์ หรือเงินอ่ืนใด
บรรดาท่ีสมาชิกสมทบผูต้ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผูร้ับโอนประโยชนท่ี์ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนใหแ้ก่บุคคลท่ีได้นําหลักฐาน
มาแสดงให้เป็นท่ีพอใจแก่คณะกรรมการดําเนินการ ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิไดร้ับเงินจํานวนดังกลา่วนั้น ให้ผู้รับโอนประโยชน์
ตามความในวรรคแรก  

ยื่นคําขอรบัเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณภ์ายในกําหนดหนึ่งปี นบัแต่วันท่ีสมาชิกสมทบตาย หรือไดร้ับแจ้งจาก
สหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบตัรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบพิจารณาด้วย เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจา่ยเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในเก้าสิบวันในกรณีผูม้ีสิทธิ
รับเงินผลประโยชน์หรือผู้มีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบได้จัดทําใหส้หกรณ์ถือไว้ไมม่ีตัวอยูก็่ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุ
ความฟ้องคดีให้สหกรณโ์อนเงินจํานวนดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 
    ในกรณีท่ีตัง้ผู้รับประโยชน์ไว้ หรือไมไ่ดต้ั้งผู้รับโอนประโยชน์ก็ด ี หากมีทายาทหลายคน หรือมเีงินจํานวนมาก
สหกรณ์อาจให้ทายาทไปตั้งผู้จดัการมรดกก่อนก็ได”้ 
 ข้อ 11. ความรับผิดของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ ต้องรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์ จํากัด เพียงไมเ่กินจํานวนเงิน
ค่าหุ้นท่ียังสง่ใช้ไม่ครบมูลคา่หุ้นท่ีตนถือ 
 ข้อ 12. การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดสมาชิกภาพ เนือ่งจากกรณี ดังต่อไปนี ้

(1) ตาย 
(2) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ขาดคุณสมบตัิตามข้อบังคับข้อ 50 
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ ์

ข้อ 13. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบลาออกจากสหกรณไ์ดโ้ดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือตอ่ 
คณะกรรมการดําเนินการ 
 ข้อ 14. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุอย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี ้

(1) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชําระค่าธรรมเนยีมแรกเข้า หรือไม่ถือหุ้นครั้งแรก 
ตามข้อ 6 

(2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ท้ังนี้ โดยมิไดร้ับอนุญาต
จากคณะกรรมการดาํเนินการ 

(3) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ มตขิองสหกรณ์ หรือพฤติกรรมใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไมซ่ื่อสัตย์
สุจรติ หรือแสดงตนเปน็กฏิปักษ์ตอ่สหกรณ์ไม่ว่าประการใด ๆ 

ข้อ 15. การจ่ายคืนเงิน จํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 12 สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินปันผล ท่ี 

สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผู้มีสิทธิไดร้ับ โดยเฉพาะเงินค่าหุ้นนัน้ ผู้มีสิทธิได้รบัจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที
โดยไม่มีเงินปันผลก็ได้ หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีท่ีออกโดยได้รับเงินปันผลสําหรับปีท่ีออกนั้นด้วย ในเมื่อท่ีประชุม
ใหญ่ได้จดัสรรกําไรสุทธิประจําปีน้ัน แล้วก็ไดสุ้ดแตจ่ะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจา่ยคืนให้ตามข้อกําหนด 
ว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับ และในระเบียบของสหกรณ ์
 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2557 
 

เชาวลิต วโนทยาโรจน ์
(นายเชาวลิต วโนทยาโรจน)์ 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขกระบี่ จํากัด 

 


