ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2543
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556
----------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด
ข้อ 80(8) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่ 7/2543 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยหุ้น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.
2543”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ระเบียบอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
การถือหุ้น
ข้อ 4. การออกหุ้นสหกรณ์ ออกหุ้นโดยไม่จากัดจานวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท ให้สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้น
เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราส่วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตน
(1) การออกหุ้นสหกรณ์ ตามอัตราส่วนของจานวนเงินได้รายเดือน ดังต่อไปนี้
เงินได้รายเดือน
ไม่เกิน
5,000 บาท
5,001 - 7,500 บาท
7,501 - 10,000 บาท
10,001 - 12,500 บาท
12,501 - 15,000 บาท
15,001 - 17,500 บาท
17,501 - 20,000 บาท
20,001 - 22,500 บาท
22,501 - 25,000 บาท
25,501 - 30,000 บาท
เกินกว่า 30,000 บาท

ถือหุ้น
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

จานวนเงิน
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพ หรือเงินที่จ่ายควบกับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานสังกัด และหมายถึงบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนตาม (1) นี้ไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือมีเงินค่าหุ้นตาม (1) ไม่น้อยกว่า 100,000.บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดส่งหรือลดจานวนการถือหุ้นตาม (1) ลงได้ โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดาเนินการ แต่ในปีหนึง่ ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงมากกว่าสองครั้งไม่ได้
กรณีสมาชิกโอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจาตามสังกัดเดิม โดยไม่มีความผิดและยังเป็น
สมาชิกอยู่ต่อตามข้อ 14 แห่งระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติวิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ อาจจะไม่ส่งค่าหุ้น
รายเดือนตามข้อ (1) ต่อไปอีกก็ได้
(2) ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนมากกว่าที่กาหนดใน (1) ก็ย่อมทาได้ โดยแสดงความจานง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) สมาชิกอาจขอซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวได้ตามความประสงค์ โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 5. สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้
หมวด 2
การชาระค่าหุ้น
ข้อ 6. การชาระค่าหุ้น สมาชิกต้องชาระค่าหุ้นเป็นเงินสด โดยถือปฏิบัติดังนี้
(1) หุ้นสมาชิกถือเป็นรายเดือนตามข้อ 4(1) หรือ (2) ให้ชาระเต็มมูลค่าหุ้น โดยวิธีหักจากเงินได้ราย
เดือนของสมาชิก ณ ที่จ่าย ในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือน
(2) การถือหุ้นตามข้อ 4(3) จะต้องชาระเต็มจานวนในคราวที่ขอซื้อหุ้นเพิ่ม
ข้อ 7. ถ้าสมาชิกมีเหตุอันทาให้ไม่สามารถชาระค่าหุ้นรายเดือนตามข้อ 4(1) หรือ (2) ได้ในเดือนใด และ
ประสงค์จะของดส่งเงินค่าหุ้นชั่วคราว ต้องแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการทราบล่วงหน้า
และคณะกรรมการดาเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
หมวด 3
การโอนหุ้น การถอนหุ้น และการจ่ายคืนค่าหุ้น
ข้อ 8. สมาชิกจะโอนหรือถอนคืนค่าหุ้นที่ถือตามข้อ 4(1) หรือ (2) หรือ (3) แม้บางส่วนหรือทั้งหมดใน
ระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
ข้อ 9. หุ้นที่ถอนคืนก่อนวันสิ้นปีทางบัญชีในปีใดจะไม่ได้รับเงินปันผลในปีนนั้
เว้นแต่คา่ หุ้นของสมาชิกที่
ได้โอนตามสมาชิกนั้นไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ให้ได้รับเงินปันผลเพียงวันสิ้นเดือนที่ผ่านมาก่อนวันโอน
ข้อ 10. การจ่ายคืนค่าหุ้น
(1) สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นแก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยไม่
มีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น เว้นแต่ผู้มีสิทธิรับค่าหุ้นจะเรียกให้จ่า ยคืนค่าหุ้น
หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่สหกรณ์ออก หรือค่าหุ้นของสมาชิกที่จะได้โอนตามสมาชิกนั้นไปยัง
สหกรณ์อื่นๆ จึงมีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น
(2) สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนให้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

ถ้าในปีใด จานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกลาออกจากสหกรณ์จะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ลาออกราย
ต่อไปนั้น ไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ข้อ 11. การจ่ายคืนเงินค่าหุน้ ตามข้อ 10 นัน้ ให้สหกรณ์หักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์
ออกก่อน
หมวด 4
การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น
ข้อ 12. สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นต่อเมื่อมีกาไรสุทธิประจาปีตามอัตราที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ การ
จัดสรรกาไรสุทธิ
ข้อ 13. การคิดเงินปันผลตามหุ้น ให้คดิ ตามส่วนแห่งระยะเวลาการถือหุ้นตามจานวนเต็มเดือน
เงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับภายในวันที่ 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้สาหรับเดือนนั้น ส่วน
เงินค่าหุ้นที่ได้รับหลังวันที่ 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิด เงินปันผลให้ตงั้ แต่เดือนถัดไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2543
ชัยณรงค์ เชษฐโชติศักดิ์
(นายแพทย์ชัยณรงค์ เชษฐโชติศักดิ)์
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด

หมายเหตุ

-แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2549 แก้ไขข้อ 4. เกณฑ์การถือหุ้น
-แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2551 แก้ไขข้อ 13. โดยเปลี่ยนวันในการรับค่าหุ้นจาก
วันที่ 7 เป็นวันที่ 5 ของเดือน เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ พ.ศ. 2550
-แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 มีผลบังคับใช้ 28 มิถุนายน 2553 แก้ไขข้อ 4. เกณฑ์การถือหุ้น
-แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 มีผลบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2556 แก้ไขข้อ 4. เกณฑ์การถือหุ้น

