
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จ ากัด 

ว่าด้วยสมาชิกสมทบ 
พ.ศ. 2561   

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จ  ากดั  ขอ้  48  และขอ้  
107  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 27   ครั้ งที่  9  เมื่อวนัที่  4  กรกฎาคม 2561  จึงมีมติให้ก  าหนดระเบียบวา่
ดว้ย สมาชิกสมทบ ดงัน้ี 
 

ขอ้1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั  วา่ดว้ยสมาชิกสมทบ  
พ.ศ. 2558” 

ขอ้2. ให้ใชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัที่  1 สิงหาคม 2561 
ขอ้3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์วา่ดว้ย สมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2560   วนัที่ 4 มีนาคม 2560 บรรดามติ 

ประกาศ ค  าสั่ง และแนวปฏิบติัอื่นที่ขดัหรือแยง้กบัระเบยีบน้ีให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน 
ขอ้4. ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จ  ากดั 
“สมาชิกสมทบ”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั  ที่เป็น 

ลูกจา้งชัว่คราว  พนกังานราชการ หรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุขของโรงพยาบาลระนอง 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย ์

โรงพยาบาลระนอง จ ากดั 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลระนอง  จ  ากดั 
หมวดที่ 1 

สมาชิกสมทบ 
ขอ้5. คุณสมบตัิสมาชิกสมทบ 

5.1. เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
5.2. เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ 
5.3. ต ั้งบา้นเรือนอยู่ทอ้งที่ต  าบล -    อ  าเภอ  -   จงัหวดั.ระนอง 
5.4. เป็นผูท้ี่มีความประพฤติดีงาม 
5.5. เป็นผูท้ี่จะปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
5.6. มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่นที่มีวตัถุประสงคใ์นการให้กูย้ืมเ งิน 
5.7. เป็นลูกจา้งชัว่คราวพนกังานราชการ  หรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข ของ   
     โรงพยาบาลระนอง” 
5.8 เป็นพนกังานร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จ ากดั 

 



 
ขอ้6.การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตามระเบยีบน้ีจะตอ้งยื่นใบสมคัร

ดว้ยตนเองต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก  าหนดเมื่อคณะกรรมการไดพ้ิจารณาสอบสวนเห็นเป็นที่พอใจวา่
ผูส้มคัรมีคุณสมบตัิถูกตอ้งตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 5 และเห็นเป็นการสมควรให้รับเขา้เป็นสมาชิกสมทบไดก้ ็
ให้อนุมตัิรับเป็นสมาชิกสมทบ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 ขอ้7. การลาออก  สมาชิกสมทบที่มีความประสงคล์าออกจากสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จะตอ้งยื่น
ใบลาออกต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก  าหนด 
         ให้คณะกรรมการเป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณา  หากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั กใ็ห้ถือวา่
ลาออกจากสหกรณ์ได ้ ท ั้งน้ีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 

หมวดที่ 2 
หน้าที่ของสมาชิกสมทบ 

ขอ้8. สมาชิกสมทบตอ้งปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 
ที่เป็นหนา้ที่ของสมาชิกสมทบทุกประการ 

ขอ้9. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกสมทบจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ให้แกส่หกรณ์
คนละ 50.-บาท (ห้าสิบบาทถว้น) การช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้จึงจะถือวา่ไดร้ับสิทธิเป็นสมาชิกสมทบ 
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีให้ถือเป็นรายไดข้องสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได ้

ขอ้10. สมาชิกสมทบตอ้งถอืหุ้นในสหกรณ์ตามอตัราที่สหกรณ์ก  าหนดไวใ้นประกาศ  
ขอ้11. สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยน ช่ือ ช่ือสกุล สัญชาติ และที่อยู ่ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ

ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง 
หมวดที่ 3 

สิทธิของสมาชิกสมทบ 
ขอ้12. ให้สมาชิกสมทบมีสิทธิต่าง  ๆในสหกรณ์ไดเ้ฉพาะที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบน้ีเท่านั้น 
 

การฝากเงนิ 
ขอ้13. การฝากเงิน สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกบัสหกรณ์ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 

การกู้ยืมเงนิ และการค ้าประกนั 
ขอ้14. การกูย้ืมเงิน สมาชิกสมทบมสิีทธิกูย้ืมเงินจากสหกรณ์ ภายใตเ้ง่ือนไข และหลกัเกณฑด์งัน้ี 
    14.1.สมาชิกสมทบลูกจ้างชั่วคราว  หรือพนักงานสาธารณสุขของโรงพยาบาลระนอง  

กระทรวงสาธารณสุข   สมาชิกสามารถใชสิ้ทธิการกูป้ระเภทใดประเภทหน่ึงได ้ ดงัน้ี 
  ก. การกู้ฉุกเฉิน กูไ้ดใ้นวงเงินไม่เกนิ 3,000 บาท  แต่ตอ้งไม่เกนิค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ใน

สหกรณ์  และช าระคืนเงินตน้เป็นยอดเงินรายเดือนเท่า ๆ กนั (ตน้เงิน+ดอกเบี้ย)  เวน้แต่งวดสุดทา้ยช าระ 
เท่าจ  านวนหน้ีที่คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหาก รวมกนัไม่เกนิ 12  งวด 



 
 
 ข.    การกู้พเิศษ 
                                 1.ตอ้งเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน หรืออยู่ใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นควรแกก่รณีเป็นราย ๆ ไปสมาชิกสมทบที่ขาดส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือน หรือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี้ย สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาค าขอกูพ้ิเศษของ
สมาชิกสมทบนั้นเวน้แต่จะไดช้  าระเงินที่คา้งดงักล่าวเรียบร้อยแลว้  

        2.กูพ้ิเศษไดไ้มเ่กนิร้อยละ 90 ของสิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นและ / หรือจ านวนเงินฝากที่
ตนมีอยู่ในสหกรณ์ และใชสิ้ทธิเรียกร้องในค่าหุ้น และ / หรือเงินฝากนั้นมาเป็นหลกัประกนัเงินกู ้ 
        3.งวดช าระหน้ีคืน เป็นงวดรายเดือนเท่า  ๆกนัพร้อมดว้ยดอกเบี้ย (ตน้เงิน+ดอกเบี้ย) 
เวน้แต่งวดสุดทา้ยช าระเท่าจ  านวนหน้ีที่คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหากก  าหนดระยะเวลาการผ่อนเงินงวด
ช าระหน้ีไม่เกนิ  120  เดือน 
 

  14.2  สมาชิกสมทบพนกังานราชการ  สามารถใชสิ้ทธิการกูฉุ้กเฉินกบัการกูส้ามญั 
หรือเงินกูพ้ิเศษสองสัญญาได ้ 

 ก.   การกูฉุ้กเฉินไดไ้มเ่กนิ 20,000.-บาท  แต่ตอ้งไมเ่กนิค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์  
และช าระคืนเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กนัพร้อมดว้ยดอกเบี้ย (ตน้เงิน+ดอกเบี้ย) เวน้แต่งวดสุดทา้ย 
ช าระเท่าจ  านวนหน้ีที่คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหาก รวมกนัไม่เกนิ 12  งวด 
 
 ข.การกู้สามญั 
 1.ค าขอกูส้ามญัของสมาชิกสมทบพนกังานราชการ  ตอ้งเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้
ความเห็นดงัต่อไปน้ี คือ ค  าขอกูข้องสมาชิกผูซ่ึ้งผ่านการรับรองของผูบ้งัคบับญัชาและผ่านเจา้หนา้ที่เงินกู ้
ของสหกรณ์ตรวจสอบ 
  2.การอนุมตัิให้เงินกูส้ามญั ตอ้งมมีติเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนคณะกรรมการ
เงินกู ้
  3 จ านวนเงินกูส้ามญั ประเภทสมทบพนกังานราชการ ที่ให้แกส่มาชิกผูกู้ค้นหน่ึง  ๆนั้นย่อม
สุดแต่คณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้งอยูภ่ายในวงเงินจ ากดัไม่เกนิ 300,000  บาท  และ
สมาชิกจะตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีสินทุกประเภทไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7  
 ท ั้งน้ีตอ้งไมเ่กนิเกณฑว์งเงินกู ้ ดงัน้ี เป็นสมาชิกครบ 6 เดือนขึ้นไป  จ  านวนเงินกูไ้ม่เกนิ  300,000  บาท 
   
 
 
 
 



 
  4 การค ้าประกนั 
   วงเงินกูไ้ม่เกนิ 300,000.บาท ให้มีผูค้  ้าประกนั ที่เป็นสมาชิกสมทบพนกังาน
ราชการ 2 คน หรือ ขา้ราชการ 2 คน   
  5.การผ่อนช าระค่างวด จ านวน 48 งวด  แต่ไม่เกนิ ตามหนงัสือค าสั่ง ให้พนกังานราชการ
ไปปฏิบตัิงาน อตัราดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์ก  าหนด เอกสารประกอบการกูเ้งินเหมือนเงินกูส้ามญัปกติ   
เพิ่มเติม เอกสารแสดงฐานะการเป็นพนกังานราชการของโรงพยาบาลระนอง 
   
 ค.การกู้พเิศษ 
                                 1.ตอ้งเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน หรืออยู่ใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นควรแกก่รณีเป็นราย ๆ ไปสมาชิกสมทบที่ขาดส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือน หรือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี้ย  สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาค าขอกูพ้ิเศษ 
ของสมาชิกสมทบนั้นเวน้แต่จะไดช้  าระเงินที่คา้งดงักล่าวเรียบร้อยแลว้  

       2.กูพ้ิเศษไดไ้ม่เกนิร้อยละ 90 ของสิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นและ / หรือจ านวนเงินฝากที่ตน
มีอยู่ในสหกรณ์ และใชสิ้ทธิเรียกร้องในค่าหุ้น และ / หรือเงินฝากนั้นมาเป็นหลกัประกนัเงินกู ้ 
      3.งวดช าระหน้ีคืน เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กนัพร้อมดว้ยดอกเบี้ย (ตน้เงิน+ดอกเบี้ย) 
 เวน้แต่งวดสุดทา้ยช าระเท่าจ  านวนหน้ีที่คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหาก  ก  าหนดระยะเวลาการผ่อน
เงินงวดช าระหน้ีไม่เกนิ  120  เดือน 

      ขอ้15.ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกูทุ้กประเภท  ในอตัราไม่เกนิอตัราดอกเบี้ยสูงสุด ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก  าหนดไว ้โดยจะไดป้ระกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  ดอกเบี้ยเงินกูใ้ห้คิดเป็นรายวนัตาม
จ านวนเงินตน้คงเหลือ 
 ขอ้ 16. สมาชิกสมทบที่ประสงคจ์ะกูย้ืมเงินจากสหกรณ์ จะตอ้งยื่นค  าขอกู ้และท าสัญญาเงินกูต้าม
แบบที่สหกรณ์ก  าหนด      
 ขอ้ 17. อ านาจในการพิจารณาอนุมตัิเงินกู ้ให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ วา่ดว้ยการให้เงินกูแ้กส่มาชิก
และดอกเบี้ยเงินกูข้องสหกรณ์   

ขอ้ 18. หลกัเกณฑแ์นวปฏิบติัในการให้เงินกูท้ี่นอกเหนือจากที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบน้ี ให้น า
ระเบียบสหกรณ์วา่ดว้ยการให้เงินกูแ้กส่มาชิกและดอกเบี้ยเงินกูฉ้บบัปัจจุบนัของสหกรณ์มาถือใช ้
โดยอนุโลม 
 สมาชิกสมทบที่ส่งเงินกูค้ืนสหกรณ์แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 งวดเดือน  จึงจะมีสิทธิยื่นกูใ้หม่ได ้ โดย 
หกักลบลบเงินกูเ้ดิมกอ่น  และจะตอ้งมีเงินคงเหลอืร้อยละ 7  หลงัจากหกัเงินที่ตอ้งช าระให้สหกรณ์ฯและ
รายจ่ายต่าง ๆ ที่หกั ณ ที่จ่ายจากห้องการเงินแลว้  ยกเวน้เงินกูพ้ิเศษ 

  เอกสารที่ใชป้ระกอบในการกูเ้งินส าหรับผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 
  -ส าเนาบตัรประชาชนของผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั  และคู่สมรส      
  -ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบส าคญัการหย่า ของผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั  



  -หนงัสือเปลี่ยนช่ือตวั-สกุล 
  -ใบรับเงินของสหกรณ์ออมทรพัยเ์ดือนสุดทา้ย 
  - สมคัรใจและยินยอมให้เจา้หนา้ที่จ่ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้แจง้รายละเอียดเกีย่วกบั
เงินกูส้ถาบนัการเงินอื่นที่จะตอ้งหกัเงินงวดช าระหน้ีรายเดือนและค่าใชจ่้ายอื่น ๆ จากเงินไดร้ายเดือนของ
ขา้พเจา้ต่อสหกรณ์ได ้ 
  -สลิปเงินเดอืนฉบบัจริง ลงลายมือช่ือเจา้หนา้ที่การเงินโรงพยาบาล พร้อมประทบัตรา 
  (ส าหรับผูกู้)้ 
  - หนงัสือรับรองเป็นการเป็นพนกังานราชการ 

ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบน้ี 

 
 
 

                  ประกาศ ณ วนัที่   1  สิงหาคม  2561 
 
 
 

    (นายนรเทพ  อศัวพชัระ) 
  ประธานกรรมการ 

                                   สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จ  ากดั 
 
 

 
 

 


