ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565
***************************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ข้อ 41 ข้อ 72 (5) และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ข้อ 99
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49 ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565
ได้มีมติให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วย
สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2564 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติที่กาหนดไว้
ในข้อ 4 ของระเบียบนี้
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
หมวด 1
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้ มีดังนี้คือ
5.1 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
5.2 เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย
5.3 สมาชิกสมทบจะต้องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
ก. เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ หรือ
ข. เป็นบุคลากรหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัด มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช สังกัดสานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร และ สังกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด และได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
จากหน่วยงานข้างต้น แต่ข้อบังคับไม่ได้กาหนดคุณสมบัติให้ตาแหน่ง
ดังกล่าวเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้
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5.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
5.5 เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
5.6 มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
หมวด 2
การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ข้อ 6. ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ต้องยื่นใบสมัคร ถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
โดยให้ยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิกตามข้อ 47 (2) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ
ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดในข้อ 47 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว
ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ กับชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 7. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ในวันที่ยื่นใบสมัครเป็น
สมาชิกจานวนเงิน 150.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของ
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
ข้อ 8. รายการทั้งปวงที่ปรากฏในใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ผู้สมัคร
จะต้องปฏิบัติตามเพื่อคณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณา รับผู้สมัครให้เป็นสมาชิกสมทบ
หมวด 3
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ
ข้อ 9. เมื่อคณะกรรมการพิจารณา รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ และขึ้นทะเบียนสมาชิกสมทบ
แล้ว ผู้สมัครจึงจะได้สมาชิกภาพ
9.1 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
9.1.1 การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อย
หนึ่งหุ้นแต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด และให้ได้รับเงินปันผล
ในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
9.1.2 ฝากเงินทุกประเภทรวมจานวนเงินแล้วไม่เกินตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
กาหนดไว้ในระเบียบ
9.1.3 การกู้ยืมเงิน สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละ 90
ของค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าจานวนเงินฝาก
รวมกับทุนเรือนหุ้นที่ตนเองมีอยู่ในสหกรณ์
9.1.4 รับเงินปันผลตามหุ้นได้ในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
9.1.5 รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจได้ในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
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9.2 สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ์ดังต่อไปนี้
9.2.1 การกู้ยืมเงิน ทุกประเภทยกเว้นการกู้เงินที่ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้น
ที่สมาชิกสมทบมีอยู่
9.2.2 การค้าประกันหนี้เงินกู้
9.2.3 เป็นกรรมการดาเนินการ
9.2.4 การใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ / การออกเสียงในเรื่องใด ๆ /
การนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
9.2.5 การได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ
คณะกรรมการ อาจจัดให้บริการใดแก่สมาชิกสมทบตามสิทธิของสมาชิกสมทบตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8.
ข้อ 10. สมาชิกสมทบมีหน้าที่ ดังนี้
10.1 ต้องชาระค่าหุ้นครั้งแรกที่เข้าเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 100.00 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 100.00 บาท
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) แต่ต้องไม่เกิน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ 12. สมาชิกสมทบอาจส่งเงินค่าหุ้นได้หลายครั้ง หรือ หัก ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือน จนกว่าจะ
ครบ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แต่เมื่อถึงวันโอนเป็นสมาชิกสามัญ ถึงแม้จะส่งค่าหุ้นก่อน
หน้านั้นมาแล้วหลายครั้งก็ตาม ให้นับจานวนงวดในการส่งทั้งหมดเป็น 1 งวด เท่านั้น
หมวด 5
การให้บริการเงินฝาก
ข้อ 13. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจาได้
ทั้งนี้ ให้นาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยเงินฝากที่ถือใช้อยู่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 14. การรับฝากเงินของสมาชิกสมทบตามวรรคหนึ่ง อาจให้หักจากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกสามัญ ที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นบุคลากรหรือ
ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สังกัดสานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร และ
สังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด และได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากหน่วยงานข้างต้น แต่
ข้อบังคับไม่ได้กาหนดคุณสมบัติให้ตาแหน่งดังกล่าวเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้
ข้อ 15. หากคณะกรรมการ เห็นสมควรให้สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินประเภทอื่น ย่อมกระทา
ได้ โดยประกาศสหกรณ์
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หมวด 6
การให้บริการเงินกู้
ข้อ 16. การกู้เงินของสมาชิกสมทบให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้น
ข้อ 17. การชาระหนี้เงินกู้ สมาชิกสมทบต้องส่งงวดชาระหนี้ ตามวิธีที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 18. เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ และการเรียกคืนเงินกู้ ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ใช้อยู่มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
หมวด 7
การให้บริการทางวิชาการ และอื่นๆ
ข้อ 19. สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการฝึกอบรม การสัมมนา การ
ฝึกอบรมวิชาชีพหรือกิจกรรมอื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นบริการทางวิชาการที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้นหรือที่
คณะกรรมการเห็นชอบ
ข้อ 20. การรับบริการทางวิชาการของสมาชิกสมทบตามข้อ 19 ให้สหกรณ์เป็นผู้ดาเนินการ
เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจะกาหนดทั้งจานวนและค่าใช้จ่าย
หมวด 8
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 21. สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
21.1 ตาย
21.2 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถตามคาพิพากษา
21.3 ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
21.4 ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
21.5 ถูกให้ออกจากสหกรณ์
21.6 ถูกให้ออกจากงานประจา ตามข้อ 5.3 ข.
21.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ 47
ข้อ 22. สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการ และเมื่อคณะกรรมการ ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ และ
อนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
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 ถอนชื่อ
สมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
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ข้อ 25. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบ ที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 21.1 , 21.2 , 21.4 นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบ ซึ่งออกเพราะ
เหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มี
สิทธิ ได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือ เงิน
เฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีนั้น แล้วก็ได้
สุดแต่จะเลือกส่วนเงินรับฝาก และดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละ
สิบ แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการมีอานาจให้รอการจ่ายคืน ค่าหุ้น
ของสมาชิกที่ขาดจาก สมาชิกภาพรายต่อไป ในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตามข้อ 21.3 สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ตามกฎหมาย ล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตามข้อ 21.5 , 21.6 นั้น สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ภายใน เวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจาปีที่ออกจากสหกรณ์หรือ
หากสมาชิกสมทบ ขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น ภายหลัง
ที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่าย
ให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 26. ในการจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบ ตามข้อ 25 นั้น สหกรณ์มีอานาจหัก
จานวนเงิน ซึ่งสมาชิกสมทบ ต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
หมวด 9
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 27. สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องชื่อ สัญชาติ หรือที่อยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์
ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 28. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทาหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่
ความตายโดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทาตามแบบ
ที่สหกรณ์กาหนด
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้ว
ต้องทาเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าว ในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
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เมื่อสมาชิกสมทบตายให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบ ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่
ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการ ว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจานวนดังกล่าว
นั้น ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 56 และข้อ 57
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรกยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ ต่อสหกรณ์ภายใน
กาหนด หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณะบัตรที่ทาง
ราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ได้พิจารณา และอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ ไม่ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทาให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้องคดี ให้สหกรณ์โอน
จานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
ข้อ 29. ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 30. ให้ประธานกรรมการดาเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

(ผศ.นพ.ณัฐพล สันตระกูล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด

