ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ว่าด้วยสมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2552
***************************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ ข้อ 58 (9) และข้อ 83 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 36 ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มกราคม 2552 ได้มีมติให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2552”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม 2552 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกบรรดา ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และมติ อื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันที่ใช้ระเบียบนี้
ซึ่งมีข้อกาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติที่กาหนดไว้
ในข้อ 4 ของระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด
หมวด 1
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้ มีดังนี้คือ
5.1 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้
5.2 เป็นบุคคลธรรมดาที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 31 ในกรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จะต้องได้รับคายินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นนิติบุคคล
5.3 ก. เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ แพทย์ประจาบ้าน นักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล หรือ นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ หรือ
ข. เป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสานักการแพทย์ ลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงาน
ประกันสังคมของโรงพยาบาลสังกัด สานักการแพทย์ ลูกจ้างมูลนิธิวชิรพยาบาล และมูลนิธิของโรงพยาบาล
ในสังกัดสานักการแพทย์ หรือ
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ค. เป็นบุตร คู่สมรส บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ หรือ
ง. เป็นบุคคลที่มีอานาจถอนเงินฝากจากสหกรณ์ตามที่สมาชิกสามัญได้ระบุ
ไว้ในหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2548 หรือ
จ. เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ อยู่ในสโมสรของวชิรพยาบาล หรือ
ฉ. เป็นบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมต่าง ๆ ในวชิรพยาบาล หรือ
ช. เป็นบุคคลซึ่งตั้งบ้านเรือน หรือประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่ แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือ
ซ. เป็นนิติบุคคลทุกประเภทที่มีความประสงค์จะฝากเงินกับสหกรณ์ หรือ
ฌ. เป็นคณะบุคคลในสังกัดสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
ความประสงค์จะฝากเงินกับสหกรณ์ ”
5.4 มีที่อยู่ชัดเจน
5.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
5.6 เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
5.7 มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
หมวด 2
การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ข้อ 6. ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดย
ให้สมาชิก ซึ่งทางานในแผนก หรือฝ่าย หรือหน่วยงานเดียวกันไม่น้อยกว่าสองคน รับรอง แล้วจึงผ่านให้
ผู้บังคับบัญชา ของผู้สมัครรับรอง ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิก ให้
สมาชิกซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรเป็นผู้รับรอง ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบประกอบ
อาชีพต่างๆ อยู่ในสโมสรของวชิรพยาบาล หรือเป็นสมาชิกของชมรมต่างๆ ในวชิรพยาบาล ให้ประธานสโมสรหรือ
ประธานชมรม หรือผู้แทนของสโมสร หรือชมรมแล้วแต่กรณีเป็นผู้รับรอง เมื่อคณะกรรมการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนด ในข้อ 5. ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้
รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้
เมื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามข้อความในวรรคก่อน และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ
ค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วนแล้ว ย่อมได้สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบโดยสมบูรณ์
สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบ มาแล้วสองครั้งจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบอีกไม่ได้
ข้อ 7. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ในวันที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกจานวน
เงิน 150.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
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ข้อ 8. รายการทั้งปวงที่ปรากฏในใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ
ตามเพื่อคณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณา รับผู้สมัครให้เป็นสมาชิกสมทบ
หมวด 3
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ
ข้อ 9. เมื่อคณะกรรมการพิจารณา รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ และขึ้นทะเบียนสมาชิกสมทบแล้ว ผู้สมัคร
จึงจะได้สมาชิกภาพ และมีสิทธิ ดังนี้
9.1 ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภท
9.2 กู้เงินได้เพียงประเภทเดียวคือ กู้เงินกู้พิเศษ โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุน
เรือนหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์
9.3 รับบริการทางวิชาการ และใช้บริการด้านหอพัก ห้องสมุด ห้องประชุมของสหกรณ์ได้
9.4 เข้าร่วมสังเกตการณ์ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสหกรณ์แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
9.5 ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามมติที่ประชุมใหญ่
9.6 เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
คณะกรรมการ อาจจัดให้บริการใดแก่สมาชิกสมทบตามสิทธิของสมาชิกสมทบตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8.
ข้อ 10. สมาชิกสมทบมีหน้าที่ ดังนี้
10.1 ต้องชาระค่าหุ้นครั้งแรกที่เข้าเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
10.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
10.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
10.4 ร่วมมือกับคณะกรรมการในการ พัฒนาสหกรณ์ ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
หมวด 4
การชาระค่าหุ้น
ข้อ 11. สมาชิกสมทบต้องชาระเงินค่าหุ้นครั้งแรก ที่เข้าเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 100 บาท
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) แต่ต้องไม่เกิน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ 12. สมาชิกสมทบอาจส่งเงินค่าหุ้นได้หลายครั้ง หรือ หัก ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือน จนกว่าจะครบ
10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แต่เมื่อถึงวันโอนเป็นสมาชิกสามัญ ถึงแม้จะส่งค่าหุ้นก่อนหน้านั้นมาแล้ว
หลายครั้งก็ตาม ให้นับจานวนงวดในการส่งทั้งหมดเป็น 1 งวด เท่านั้น
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หมวด 5
การให้บริการเงินฝาก
ข้อ 13. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจาได้ ทั้งนี้
ให้นาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยเงินฝากที่ถือใช้อยู่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 14. การรับฝากเงินของสมาชิกสมทบตามวรรคหนึ่ง อาจให้หักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกสามัญ
ที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกสมทบ ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสมาชิกผู้นั้น
ข้อ 15. หากคณะกรรมการ เห็นสมควรให้สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินประเภทอื่น ย่อมกระทาได้
โดยประกาศสหกรณ์
หมวด 6
การให้บริการเงินกู้
ข้อ 16. การกู้เงินของสมาชิกสมทบให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้น
ข้อ 17. การชาระหนี้เงินกู้ สมาชิกสมทบต้องส่งงวดชาระหนี้ ตามวิธีที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 18. เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ และการเรียกคืนเงินกู้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ใช้อยู่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด 7
การให้บริการทางวิชาการ และอื่นๆ
ข้อ 19. สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการฝึกอบรม การสัมมนา การฝึกอบรม
วิชาชีพหรือกิจกรรมอื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นบริการทางวิชาการที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้นหรือที่ คณะกรรมการเห็นชอบ
ข้อ 20. การรับบริการทางวิชาการของสมาชิกสมทบตามข้อ 19 ให้สหกรณ์เป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจะกาหนดทั้งจานวนและค่าใช้จ่าย
หมวด 8
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 21. สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
21.1 ตาย
21.2 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
21.3 ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
21.4 ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
21.5 ถูกให้ออกจากสหกรณ์
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21.6 ถูกให้ออกจากงานประจา ตามข้อ 5.3 ข.
21.7 ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
ข้อ 22. สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
และเมื่อคณะกรรมการ ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ได้
ข้อ 23. สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
23.1 ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
23.2 ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
23.3 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่งของ สหกรณ์
23.4 แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือทาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
ข้อ 24. ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดให้คณะกรรมการ ถอนชื่อสมาชิก
ออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้อ 25. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบ ที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 21.1 , 21.2 , 21.4 นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบ ซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ ได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้น
นั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือ เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น หรือจะ
เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อ
ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีนั้น แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือกส่วนเงินรับฝาก และดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์
จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ แห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการมีอานาจให้รอการจ่ายคืน ค่าหุ้นของสมาชิก
ที่ขาดจาก สมาชิกภาพรายต่อไป ในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตามข้อ 21.3 สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตามข้อ 21.5 , 21.6 นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน เวลา
อันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจาปีที่ออกจากสหกรณ์หรือหากสมาชิกสมทบ ขอให้จ่าย
ค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรร
กาไรสุทธิประจาปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
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ข้อ 26. ในการจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบ ตามข้อ 25 นั้น สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงิน
ซึ่งสมาชิกสมทบ ต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
หมวด 9
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 27. สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องชื่อ สัญชาติ หรือที่อยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์
ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 28. สมาชิกสมทบจะทาเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่ง
ตนมีอยู่ในสหกรณ์ ในเมื่อตนตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ดังว่านี้ต้องทาตาม
ลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้ว ก็ต้อง
ทาเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าว ในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตายให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์
จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่น ใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ
ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐาน
มาแสดงให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการ ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรกยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ ต่อสหกรณ์ภายในกาหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณะบัตรที่ทางราชการออก
ให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ ได้พิจารณา
และอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์
ไม่ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทาให้สหกรณ์ถือไว้
ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงิน ดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสารองของ
สหกรณ์ทั้งสิ้น
ข้อ 29. ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและ
ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 30. ให้ประธานกรรมการดาเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2552

(นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
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