ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเพชรบุรี จํากัด
วาดวย หุน พ.ศ. 2561
*************************************************
อาศั ยอํ านาจตามความในข อบังคับของสหกรณ ขอ 75(8) และขอ 103(11) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 12 วันที่ 23 กันยายน 2561 ไดกําหนดระเบียบวาดวยหุน ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเพชรบุรี จํากัด วาดวย หุน พ.ศ. 2561”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเพชรบุรี จํากัด วาดวยหุน พ.ศ. 2559”
บรรดา ระเบียบ มติของคณะกรรมการ คําสั่งหรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเพชรบุรี จํากัด”
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเพชรบุรี จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเพชรบุรี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเพชรบุรี จํากัด
“เงินไดรายเดือน” หมายถึง เงินเดือน คาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากกรมเจาสังกัดหรือจากนายจาง
แลวแตกรณี
หมวด 1
การถือหุน
ขอ 5 ใหสมาชิกทุกคนสงคาหุนดังนี้
(1) สมาชิกตองสงคาหุนไมนอยกวารอยละ 5 ของเงินไดรายเดือน แตตองไมเกินรอยละ 20
ของเงินไดรายเดือ น ทั้ง นี้ไมเ กิน 10,000.00 บาท หากสมาชิก มีหุนเกินสามลานบาท ใหสง หุนไดไมเกินรอยละ 5
ของเงินไดรายเดือนเทานั้น
สมาชิกที่สงคาหุนรายเดือนไมนอยกวา 120 เดือน หรือมีเงินคาหุนไมนอยกวา 200,000 บาท (สองแสน
บาทถวน) และไมมีหนี้สินกับสหกรณจะงดสงหรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือ
ตอคณะกรรมการดําเนินการ แตในปหนึ่งๆ จะขอเปลี่ยนแปลงมากกวาสองครั้งไมได
กรณีสมาชิกโอนหรือยายหรือออกจากราชการหรืองานประจําตามสังกัดเดิมโดยไมมีความผิดและยังเปน
สมาชิกอยูถามีหนี้สินไมเกินคาหุน จะงดสงเงินคาหุนก็ได
(2) สมาชิกอาจขอซื้อหุนเพิ่มเปนครั้งคราวได (ตามโครงการที่สหกรณฯ เปดเทานั้น) โดยแสดง
ความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 6 สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุนในสหกรณเกินกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนทั้งหมดไมได

-2-/การ...

-2การชําระคาหุน
ขอ 7 การชําระคาหุน สมาชิกตองชําระคาหุนเปนเงินสด โดยถือปฏิบัติดังนี้
(1) หุนที่สมาชิกถือเปนรายเดือน ตามขอ 5(1) ใหชําระเต็มมูลคาหุน โดยวิธีหักจากเงินรายเดือน
ของสมาชิก ณ ที่จาย ในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือน
(2) การถือหุนตามขอ 5(2) จะตองชําระเต็มจํานวนในคราวที่ขอซื้อหุนเพิม่
ขอ 8 ถาสมาชิกมีเหตุอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนตามขอ 5 (1) และหรือ (2 ) ได
ในเดือนใดและประสงคจะงดสงเงินคาหุนชั่วคราว ตองแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ลว งหนา และคณะกรรมการดํ าเนิ น การจะอนุ ญ าตให ส มาชิ ก นั้นไม ต องส ง เงิ นค าหุ นรายเดื อ นนั้ นชั่ วระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได
หมวด 3
การโอนหุน การถอนหุนและการจายคืนคาหุน
ขอ 9 สมาชิกจะโอนหุน หรือถอนคืนคาหุนที่ถือตามขอ 5 แมบางสวนหรือทั้งหมดในระหวางที่ตนเปน
สมาชิกอยูไมได
หุนที่ถอนคื นก อ นวั นสิ้ นปท างบัญชีปใดๆ ไมใหไดรับ เงินปนผลในปนั้นเวนแตเ งินคาหุนของสมาชิก
ไดโอนตามสมาชิกนั้นไปยังสหกรณออมทรัพยอื่นใหไดรับเงินปนผลเพียงสิ้นเดือนกอนวันโอน
ขอ 10 การจายหุนคืน
(1) สมาชิกที่ออกจากสหกรณไมวาเหตุใดๆ สหกรณจะจายคืนคาหุนใหแกผูมีสิทธิไดรับโดย
ไมมีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น เวนแตผูมีสิทธิไดรับคาหุน จะเรียกใหจายคืนคาหุนหลังจากวันสิ้นป
ทางบัญชีสหกรณที่ออก
(2) สมาชิกที่ออกจากสหกรณเพราะเหตุตองคําพิพากษาใหลมละลายสหกรณจะจายคืนคาหุน
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนใหตามกฎหมายวาดวยลมละลาย
ถาในปใดจํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกลาออกจากสหกรณ จะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุน
ของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกที่ลาออกราย
ตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม
ขอ 11 การจายคืนเงินคาหุนตามขอ 10 นั้น ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดชอบตอ
สหกรณออกกอน
หมวด 4
การจายเงินปนผลตามหุน
ขอ 12 สหกรณจะจายเงินปนผลตามหุน ตอเมื่อมีกําไรสุทธิประจําปตามอัตราที่ที่ประชุมใหญอนุมัติ
การจัดสรรกําไรสุทธิ
-3-/ขอ 13...

-3ขอ 13 การคิดเงินปนผลตามหุน ใหคิดตามสวนแหงระยะเวลาแหงการถือหุนตามจํานวนเดือนเต็ม
เงินคาหุนที่สหกรณไดรับภายในวันที่ 5 ของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหสําหรับเดือนนั้นสวนเงินคาหุนที่สหกรณ
ไดรับหลังวันที่ 5 ของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป
ขอ 14 ในกรณี ที่ มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ให ค ณะกรรมการเป น ผู มี อํ า นาจ
วินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 15 ใหประธานกรรมการเปนผูร ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

(นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเพชรบุรี จํากัด

