ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จากัด
ว่าด้ วยสมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด ข้อ 48 และข้อ
107 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จึงมีมติให้กาหนดระเบียบว่า
ด้วย สมาชิกสมทบ ดังนี้
ข้อ1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2558”
ข้อ2. ให้ใช้ระเบียบนี้ต้งั แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2561
ข้อ3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์วา่ ด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 วันที่ 4 มีนาคม 2560 บรรดามติ
ประกาศ คาสั่ง และแนวปฏิบตั ิอื่นที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด ที่เป็ น
ลูกจ้างชัว่ คราว พนักงานราชการ หรื อพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ขของโรงพยาบาลระนอง
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จากัด
หมวดที่ 1
สมาชิกสมทบ
ข้อ5. คุณสมบัติสมาชิกสมทบ
5.1. เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
5.2. เป็ นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ
5.3. ตั้งบ้านเรื อนอยู่ทอ้ งที่ตาบล - อาเภอ - จังหวัด.ระนอง
5.4. เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดีงาม
5.5. เป็ นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
5.6. มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู ้ ืมเงิน
5.7. เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข ของ
โรงพยาบาลระนอง”
5.8 เป็ นพนักงานร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จากัด

ข้อ6.การสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบตามระเบียบนี้จะต้องยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาสอบสวนเห็นเป็ นที่พอใจว่า
ผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5 และเห็นเป็ นการสมควรให้รับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้ก ็
ให้อนุมตั ิรับเป็ นสมาชิกสมทบ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ7. การลาออก สมาชิกสมทบที่มีความประสงค์ลาออกจากสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จะต้องยื่น
ใบลาออกต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่า
ลาออกจากสหกรณ์ได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
หมวดที่ 2
หน้าที่ของสมาชิกสมทบ
ข้อ8. สมาชิกสมทบต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
ที่เป็ นหน้าที่ของสมาชิกสมทบทุกประการ
ข้อ9. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกสมทบจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละ 50.-บาท (ห้าสิ บบาทถ้วน) การชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจึงจะถือว่าได้รับสิ ทธิเป็ นสมาชิกสมทบ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์ จะเรี ยกคืนไม่ได้
ข้อ10. สมาชิกสมทบต้องถือหุ้นในสหกรณ์ตามอัตราที่สหกรณ์กาหนดไว้ในประกาศ
ข้อ11. สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยน ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 3
สิทธิของสมาชิกสมทบ
ข้อ12. ให้สมาชิกสมทบมีสิทธิต่าง ๆ ในสหกรณ์ได้เฉพาะที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้เท่านั้น
การฝากเงิน
ข้อ13. การฝากเงิน สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ ตามระเบียบของสหกรณ์
การกู้ยืมเงิน และการค้าประกัน
ข้อ14. การกูย้ ืมเงิน สมาชิกสมทบมีสิทธิกยู ้ ืมเงินจากสหกรณ์ ภายใต้เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ดงั นี้
14.1.สมาชิกสมทบลูกจ้ างชั่วคราว หรือพนักงานสาธารณสุ ขของโรงพยาบาลระนอง
กระทรวงสาธารณสุ ข สมาชิกสามารถใช้สิทธิการกูป้ ระเภทใดประเภทหนึ่งได้ ดังนี้
ก. การกู้ฉุกเฉิน กูไ้ ด้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 บาท แต่ตอ้ งไม่เกินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์ และชาระคืนเงินต้นเป็ นยอดเงินรายเดือนเท่า ๆ กัน (ต้นเงิน+ดอกเบี้ย) เว้นแต่งวดสุ ดท้ายชาระ
เท่าจานวนหนี้ที่คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหาก รวมกันไม่เกิน 12 งวด

ข. การกู้พเิ ศษ
1.ต้องเป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน หรืออยู่ใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นควรแก่กรณีเป็ นราย ๆ ไปสมาชิกสมทบที่ขาดส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือน หรือค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาคาขอกูพ้ ิเศษของ
สมาชิกสมทบนั้นเว้นแต่จะได้ชาระเงินที่คา้ งดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
2.กูพ้ ิเศษได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของสิ ทธิเรี ยกร้องในค่าหุ้นและ / หรื อจานวนเงินฝากที่
ตนมีอยู่ในสหกรณ์ และใช้สิทธิเรี ยกร้องในค่าหุ้น และ / หรื อเงินฝากนั้นมาเป็ นหลักประกันเงินกู ้
3.งวดชาระหนี้คืน เป็ นงวดรายเดือนเท่า ๆ กันพร้อมด้วยดอกเบี้ย (ต้นเงิน+ดอกเบี้ย)
เว้นแต่งวดสุ ดท้ายชาระเท่าจานวนหนี้ที่คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหากกาหนดระยะเวลาการผ่อนเงินงวด
ชาระหนี้ไม่เกิน 120 เดือน
14.2 สมาชิกสมทบพนักงานราชการ สามารถใช้สิทธิการกูฉ้ ุกเฉินกับการกูส้ ามัญ
หรื อเงินกูพ้ ิเศษสองสัญญาได้
ก. การกูฉ้ ุกเฉินได้ไม่เกิน 20,000.-บาท แต่ตอ้ งไม่เกินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
และชาระคืนเงินต้นเป็ นงวดรายเดือนเท่า ๆ กันพร้อมด้วยดอกเบี้ย (ต้นเงิน+ดอกเบี้ย) เว้นแต่งวดสุดท้าย
ชาระเท่าจานวนหนี้ที่คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหาก รวมกันไม่เกิน 12 งวด
ข.การกู้สามัญ
1.คาขอกูส้ ามัญของสมาชิกสมทบพนักงานราชการ ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้
ความเห็นดังต่อไปนี้ คือ คาขอกูข้ องสมาชิกผูซ้ ่งึ ผ่านการรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาและผ่านเจ้าหน้าที่เงินกู ้
ของสหกรณ์ตรวจสอบ
2.การอนุมตั ิให้เงินกูส้ ามัญ ต้องมีมติเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนคณะกรรมการ
เงินกู ้
3 จานวนเงินกูส้ ามัญ ประเภทสมทบพนักงานราชการ ที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู ้ นหนึ่ง ๆ นั้นย่อม
สุ ดแต่คณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้ งอยูภ่ ายในวงเงินจากัดไม่เกิน 300,000 บาท และ
สมาชิกจะต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุ ทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สินทุกประเภทไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7
ทั้งนี้ตอ้ งไม่เกินเกณฑ์วงเงินกู ้ ดังนี้ เป็ นสมาชิกครบ 6 เดือนขึ้นไป จานวนเงินกูไ้ ม่เกิน 300,000 บาท

4 การค้าประกัน
วงเงินกูไ้ ม่เกิน 300,000.บาท ให้มีผคู้ ้าประกัน ที่เป็ นสมาชิกสมทบพนักงาน
ราชการ 2 คน หรื อ ข้าราชการ 2 คน
5.การผ่อนชาระค่างวด จานวน 48 งวด แต่ไม่เกิน ตามหนังสือคาสั่ง ให้พนักงานราชการ
ไปปฏิบตั ิงาน อัตราดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์กาหนด เอกสารประกอบการกูเ้ งินเหมือนเงินกูส้ ามัญปกติ
เพิ่มเติม เอกสารแสดงฐานะการเป็ นพนักงานราชการของโรงพยาบาลระนอง
ค.การกู้พเิ ศษ
1.ต้องเป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน หรืออยู่ใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นควรแก่กรณีเป็ นราย ๆ ไปสมาชิกสมทบที่ขาดส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือน หรือค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาคาขอกูพ้ ิเศษ
ของสมาชิกสมทบนั้นเว้นแต่จะได้ชาระเงินที่คา้ งดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
2.กูพ้ ิเศษได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของสิ ทธิเรี ยกร้องในค่าหุ้นและ / หรื อจานวนเงินฝากที่ตน
มีอยู่ในสหกรณ์ และใช้สิทธิเรี ยกร้องในค่าหุ้น และ / หรื อเงินฝากนั้นมาเป็ นหลักประกันเงินกู ้
3.งวดชาระหนี้คืน เป็ นงวดรายเดือนเท่า ๆ กันพร้อมด้วยดอกเบี้ย (ต้นเงิน+ดอกเบี้ย)
เว้นแต่งวดสุ ดท้ายชาระเท่าจานวนหนี้ที่คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหาก กาหนดระยะเวลาการผ่อน
เงินงวดชาระหนี้ไม่เกิน 120 เดือน
ข้อ15.ให้เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภท ในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสู งสุ ด ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนดไว้ โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป ดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้คิดเป็ นรายวันตาม
จานวนเงินต้นคงเหลือ
ข้อ 16. สมาชิกสมทบที่ประสงค์จะกูย้ ืมเงินจากสหกรณ์ จะต้องยื่นคาขอกู ้ และทาสัญญาเงินกูต้ าม
แบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 17. อานาจในการพิจารณาอนุมตั ิเงินกู ้ ให้เป็ นไปตามระเบียบ ฯ ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์
ข้อ 18. หลักเกณฑ์แนวปฏิบตั ิในการให้เงินกูท้ ี่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นา
ระเบียบสหกรณ์วา่ ด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกูฉ้ บับปัจจุบนั ของสหกรณ์มาถือใช้
โดยอนุโลม
สมาชิกสมทบที่ส่งเงินกูค้ ืนสหกรณ์แล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 งวดเดือน จึงจะมีสิทธิยื่นกูใ้ หม่ได้ โดย
หักกลบลบเงินกูเ้ ดิมก่อน และจะต้องมีเงินคงเหลือร้อยละ 7 หลังจากหักเงินที่ตอ้ งชาระให้สหกรณ์ฯและ
รายจ่ายต่าง ๆ ที่หกั ณ ที่จ่ายจากห้องการเงินแล้ว ยกเว้นเงินกูพ้ ิเศษ
เอกสารที่ใช้ประกอบในการกูเ้ งินสาหรับผูก้ แู ้ ละผูค้ ้าประกัน
-สาเนาบัตรประชาชนของผูก้ แู ้ ละผูค้ ้าประกัน และคู่สมรส
-สาเนาทะเบียนสมรส / ใบสาคัญการหย่า ของผูก้ แู ้ ละผูค้ ้าประกัน

-หนังสื อเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล
-ใบรับเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์เดือนสุ ดท้าย
- สมัครใจและยินยอมให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับ
เงินกูส้ ถาบันการเงินอื่นที่จะต้องหักเงินงวดชาระหนี้รายเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากเงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้าต่อสหกรณ์ได้
-สลิปเงินเดือนฉบับจริ ง ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาล พร้อมประทับตรา
(สาหรับผูก้ )ู ้
- หนังสือรับรองเป็ นการเป็ นพนักงานราชการ
ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

(นายนรเทพ อัศวพัชระ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด

