
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 

เพ่ือให้การดำเนินการเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ.2565 ข้อ 49,50,51 
79(1),79(5) และ 113(14) คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 53 ในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 
2565 กำหนดระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย สมาชิกสมทบ 
พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2 ให้ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่า ด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.  
2558/1 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 

บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือมติอ่ืนใด ที่กำหนดไว้แล้วขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
  “สมาชิกสมทบ” หมายความว่า  สมาชิกสมทบของสหกรณ์ตามข้อบังคับ 
                      “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัย
สุรินทร์ จำกัด         
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์
อนามัยสุรินทร์ จำกัด                                                                   
  “ผู้จัดการ”    หมายความว่า  ผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
  “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวด 1 
ความท่ัวไป 

 ข้อ 6 ข้อกำหนดอ่ืนใดที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของสหกรณ ์
 ข้อ 7 ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรก
เข้าและค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบในการถือหุ้น ฝากเงิน 
การเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่ การเข้ารับการศึกษาอบรมตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนดเว้นแต่
สิทธิในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือเป็น
กรรมการดำเนินการของสหกรณ์ 
 สมาชิกสมทบต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมติของสหกรณ์ทุกประการ 
 ข้อ 8 สมาชิกสมทบที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ-สกุล คำนำหน้านาม สัญชาติและที่อยู่ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบภายในสิบหา้วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  



 ข้อ 9 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ถ้ายังไม่ยุติให้
นำเสนอที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปชี้ขาด 
 

หมวด 2 
การรับสมัครสมาชิกสมทบ 

 ข้อ 10 สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับ ดังนี้ 
  1.  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์

 2.  เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ 
  ก. เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิก หรือ 
  ข. เป็นพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือตำแหน่งที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์หรือบุคคลในองค์กรหรือ
หน่วยงานทีข่าดคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ.
2565 ข้อ 32 (2) 

 3.  เป็นผู้มีพฤตกิรรมดีงาม 
 4.  เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 

 ข้อ 11 ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนพิจารณา เห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบแล้ว ก็ให้เข้าเป็น

สมาชิกสมทบได้  แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการพิจารณาการรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบแทน

คณะกรรมการก็ได้แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
ข้อ 12  ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ดังนี้ 

(1) ผู้ไม่เคยเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ คนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
(2) ผู้เคยเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ คนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าถอืเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนมิได้ 
 

หมวด 3 
การถือหุ้น 

 ข้อ 13 สมาชิกสมทบต้องชำระหุ้นครั้งแรกเมื่อแรกเข้าไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยหุ้น 
 ข้อ 14 สมาชิกสมทบไม่ต้องชำระค่าหุ้นรายเดือน แต่สามารถถือหุ้นเพ่ิมเติมเป็นครั้งคราวได้แต่เมื่อ
รวมแล้วต้องไม่เกินหนึ่งแสนหุ้น  
 

หมวด4 
การฝากเงิน 

 ข้อ 15 สมาชิกสมทบต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปกับสหกรณ์อย่างน้อย หนึ่งบัญชีและ
ยอดเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า หนึ่งพันบาทถ้วน  สามารถถอนเงินฝากได้แต่ต้องมีเงินฝากคงเหลือไม่น้อยกว่า
หนึ่งพันบาท  เว้นแต่ตายหรือลาออกจึงจะปิดบัญชีได้ 
 ข้อ 16  สมาชิกสมทบสามารถที่จะเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์เพ่ิมเติมนอกเหนือจากข้อ 15 ได้ทุก
ประเภทโดยไม่จำกัดจำนวน 
 



หมวด 5 
การกู้ยืมเงินและการค้ำประกัน 

 ข้อ 17  สมาชิกสมทบอาจกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นหรือเงินฝากที่
สมาชิกสมทบผู้นั้นมีอยู่กบัสหกรณ์ หรือเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ ์
 ข้อ 18  สมาชิกสมทบจะค้ำประกันเงินให้กู้แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์มิได้ 
 

หมวด 6 
การขาดจากสมาชิกสภาพ 

 ข้อ 20 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
 ข้อ 21 ผู้ใดขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบโดยการลาออก จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้ต้อง
ลาออกมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอนุมัติให้ลาออก อายุสมาชิกสมทบให้นับเฉพาะ
การเป็นสมาชิกสมทบครั้งหลังสุด 
 

หมวด 7 
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

ข้อ 22 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย             
โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้อง
ทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  
 เมือ่สมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้นเงินฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดง              
ให้เป็นที่พอใจต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตาม
ข้อกำหนดในข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ.2565 ข้อ 59 และข้อ 60 
 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการออก
ให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ
ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทำให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุน
สำรองของสหกรณท์ั้งสิ้น 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
 
         (ดร.ทพ.นพรัศม์  เหลือล้นนิธิศ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 


