คานา
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด มีความ
ประสงค์จะนาเสนอข้อมูลระหว่างมวลสมาชิกและสหกรณ์ฯ ให้มีความเข้าใจตรงกันใน
เรื่องของข้อกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านพบว่า
สมาชิกของเรารวมทั่งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ เอง บางครั้งยังมีความเข้าใจข้อมูล
คลาดเคลื่อนทาให้เสียโอกาสในการทาธุรกรรมร่วมกันบ้าง
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย รวมทั้งสามารถ
เป็นคู่มือเพื่อการติดต่อระหว่างกัน คณะกรรมการดาเนินงานชุดที่ 42 และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ฯ จึงจัดทาคู่มือนี้
สหกรณ์ฯ หวังว่าคู่มือนี้จะก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในเรื่องต่างๆ ดังกล่าว
และเป็นผลดีต่อกิจการของสหกรณ์และสมาชิกยิ่งๆขึ้นไป

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด
10 มีนาคม 2560

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

ประวัติการก่อตัง้
แผนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2557-2560
คุณสมบัติของสมาชิก
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าเป็ นสมาชิก
การถือหุ้น
การชาระค่าหุ้นรายเดือน
การประชุมใหญ่
การให้ ออกจากสมาชิก
การให้ บริการสมาชิก
-

บริการด้ านการออมทรัพย์
บริการด้ านรับฝากเงิน
บริการด้ านเงินกู้

หน้ าที่สมาชิก
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้ รับ
คณะกรรมการ
ข้ อมูลอื่นๆ

ประวัติการก่อตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2518
โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 หมายเลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพอ.
1/2518 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2518 ได้อาศัยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถนน
พรหมเทพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน มีคณะผู้
ก่อตั้ง 12 คน โดยมี
1. นายแพทย์สวิช ราษฏร์จาเริญสุข เป็นประธานคณะผู้ก่อตั้ง
2. นายประทีป ศิริโพธิ์ เป็นกรรมการ 3. นายถนอม มารัตน์ เป็นกรรมการ
4. นายทองอินทร์ ผ่องใส เป็นกรรมการ 5. นายบุญสิงห์ สถานสุข เป็นกรรมการ 6. นาย
สุทัศน์ พิศิษฐ์สังขกุล เป็นกรรมการ 7. นายธวัช ลิชผล เป็นกรรมการ
8. นายวิเชียร
วิลามาศ เป็นกรรมการ 9. นายเรืองเดช ระภาเทศ เป็นกรรมการ 10. นางอุไร ราษฎร์จาเริญ
สุข เป็นกรรมการ 11. นางกุหลาบ ศิริโพธิ์
เป็นกรรมการ 12. นายคาภู บัวงาม เป็นกรรมการ
เนื่องจากสหกรณ์ฯไม่มีสานักงานเป็นของตนเอง และสถานที่ปฏิบัติงานเดิม คือที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้ขยายงานเพิ่มมากขึ้น ทาให้
สถานที่คับแคบ เกิดความไม่สะดวกในการมาใช้บริการของสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีที่จอดรถ
ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 จึงได้อนุมัติแผนงานและ
งบประมาณประจาปี 2556 (เพิ่มเติม) เพื่อจัดซื้อที่ดิน จานวน 2 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่
13322 เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ 17190 เนื้อที่ 1 ไร่ 19
ตารางวา พร้อมอาคารสานักงาน ฉางไม้ อาคารเอนกประสงค์ และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ซึ่งตั้งอยู่
เลขที่ 228 ถนนอุบล-ตระการ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (เป็นสถานที่ตั้ง
ของสหกรณ์การเกษตรเมือง จากัด) ราคารวมสิ่งปลูกสร้าง 29 ล้านบาท และอนุมัติงบประมาณ
ในการปรับปรุงอาคารสานักงาน จานวน 3 ล้านบาท รวมเป็น 32 ล้านบาท และสหกรณ์ฯ ได้
ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมาอยู่สถานที่แห่งใหม่นี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556

แผนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2557-2560
1. วิสัยทัศน์ ( Vision)
“สมาชิกมั่งคั่ง สหกรณ์มั่นคง บริการประทับใจ บริหารโปร่งใส
ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
2. พันธกิจ ( Mission )
1. ทาให้สหกรณ์ มีกาไร มีความมั่นคงทางการเงิน ส่งเสริมการออม การบริการมีคุณภาพ
มาตรฐาน บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล สหกรณ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ การบริหารกิจการสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ
3. นาหลักการสหกรณ์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของสมาชิกให้สินเชื่อแก่สมาชิกให้เพียงพอต่อความจาเป็นในการดารงชีวิต
4. ส่งเสริมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ให้แก่สมาชิก
และให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์
3. เป้าประสงค์( Goal )
จะทาให้สหกรณ์มีกาไรที่เหมาะสม มีความมั่นคงทางการเงิน สมาชิกมีการออมเพิ่มขึ้น การบริการมี
คุณภาพมาตรฐาน บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บุคลากรสหกรณ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ยุทธศาสตร์ สหกรณ์มียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 4 ด้าน คือ
1. ด้านพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
2. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการสินเชื่อและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
3. ด้านสร้างภาพลักษณ์องค์กรการบริหารการเงินให้มีความมั่นคง
4. ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. แผนงาน
5.1 แผนงานพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีธรรมาภิบาล ดาเนินการด้วย 4 โครงการ ดังนี้
5.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรฯ
5.1.1.1 อบรมพัฒนาคณะกรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/เจ้าหน้าที่ สู่ความเป็นมืออาชีพ
5.1.1.2 อบรมสมาชิกใหม่หัวใจสหกรณ์
5.1.1.3 ประชุมสมาชิกผู้นาสหกรณ์
5.1.1.4 สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก
5.1.1.5 ประกวดสมาชิกต้นแบบด้านสหกรณ์
5.1.1.6 ศึกษาดูงานสหกรณ์ดีเด่น
5.1.1.7 ส่งเสริมทุนการศึกษาด้านสหกรณ์แก่พนักงาน
5.1.1.8 สานสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในพื้นที่จังหวัด และสหกรณ์สาธารณสุข
จังหวัดในเขตภูมิภาคฯ
5.1.1.9 คัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดีเด่นประจาปี
5.1.2 โครงการพัฒนาระบบบริการของสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
5.1.2.1 ประเมินผลความพึงพอใจการบริการสหกรณ์ และทาสายตรงร้องเรียนและ
สอบถามปัญหาในการบริการสหกรณ์
5.1.2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ที่ทันสมัย ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและ บริการข่าว
ประชาสัมพันธ์

5.1.2.3 จดหมายข่าวสหกรณ์
5.1.2.4 คู่มือสหกรณ์สาหรับสมาชิก
5.1.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล
5.1.3.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจาเดือน
5.1.3.2 ประชุมคณะกรรมการอานวยการ/กรรมการเงินกู้/กรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
5.1.3.3 ประชุมใหญ่ประจาปีสหกรณ์ รายงานผลการดาเนินงานสหกรณ์
5.1.3.4 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้ถูกต้อง เหมาะสม ทันสมัย ตาม พรบ.
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5.1.3.5 จัดระบบป้องกันความเสี่ยงของข้อมูลและเอกสารสาคัญต่างๆ
5.1.3.6 จัดทารายงานกิจการสหกรณ์ประจาปี
5.1.4 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน
5.1.4.1 พัฒนาสหกรณ์ให้มีมาตรฐานโดยใช้หลัก CQA
5.1.4.2 จัดทามาตรฐานงานบริการสู่ความเป็นเลิศ
5.2 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพให้บริการสินเชื่อและส่งเสริมธุรกิจแก่สมาชิก ดาเนินการด้วย
7 โครงการ ดังนี้
5.2.1 โครงการพัฒนารูปแบบสินเชื่อ
5.2.1.1 การบริการเงินกู้ฉุกเฉิน/สวัสดิการ Online ผ่านตู้ ATM

5.2.1.2 บริการยื่นกู้สามัญผ่าน Website
5.2.1.3 บริการสามัญทันใจ
5.2.2 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมกากับบริการสินเชื่อให้เป็นไปตามวัตถุ
ประสงค์การกู้
5.2.2.1 การตรวจสอบเอกสารคาขอกู้
5.2.2.2 การแจ้งการอนุมัติวงเงินขอกู้
5.2.2.3 การจัดคิวขอกู้ /การจัดทาสัญญา(ฉบับสมบูรณ์) /การจ่ายเงินกู้
5.2.2.4 การเร่งรัดและจัดการหนี้สิน
5.2.2.5 การจ่ายเงินกู้ผ่านระบบ ATM
5.2.2.6 การเร่งรัดหนี้สินด้วยระบบคอมพิวเตอร์
5.2.3 โครงการการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการจ่ายสินเชื่อ
5.2.3.1 ระเบียบเงินกู้ฉุกเฉิน
5.2.3.2 ระเบียบเงินกู้สามัญ
5.2.3.3 ระเบียบการกู้เพื่อส่งเสริมธุรกิจ
5.2.3.4 ระเบียบการกู้เพื่อความมั่นคง
5.2.3.5 ระเบียบการกู้เพื่อคุณภาพชีวิต
5.2.4 โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (SME)
5.2.5 โครงการส่งเสริมบริการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิต
5.2.5.1 สินเชื่อเพื่อสมาชิกอาวุโส

5.2.5.2. สินเชื่อเพื่อการศึกษา
5.2.5.3 สินเชื่อเพื่อการเคหะและที่อยู่อาศัย
5.2.6 โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลข่าวสารสินเชื่อ
5.2.6.1 Call center
5.2.6.2 Block ข่าวสารสินเชื่อใน Website สหกรณ์
5.2.6.3 โทรศัพท์/โทรสาร
5.2.6.4 จดหมายข่าว/แผ่นพับ/ใบปลิว
5.2.6.5 หนังสือแจ้งเวียนข่าวสาร
5.2.6.6 สัญจรพบปะสมาชิก
5.2.7 โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ
5.2.7.1 อบรม
5.2.7.2 ศึกษาดูงาน
5.2.7.3 สอนงาน
5.3 แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน ดาเนินการด้วย 3 โครงการ ดังนี้
5.3.1 โครงการผลประกอบการมีความเหมาะสม
5.3.1.1 ให้บริการรับฝาก โดยจ่ายดอกเบี้ยให้มีความเหมาะสม
5.3.1.2. ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
5.3.2 โครงการสหกรณ์มีความมั่นคงทางการเงิน
5.3.2.1 การจัดหาแหล่งทุนภายใน

1) เพิ่มการถือหุ้นโดยการสร้างแรงจูงใจ
- เพิ่มแบบประจารายเดือน
- เพิ่มแบบเป็นก้อนใหญ่
2) จัดสรรทุนสารองจากกาไรเพิ่มมากขึ้น
5.3.2.2 จัดหาแหล่งทุนภายนอก
1) ประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก ให้มีการเข้าร่วมลงทุนกับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น
5.3.2.3 การชาระหนี้แหล่งทุนภายนอกให้เร็วขึ้น โดยการมีการดาเนินการดังนี้
1) ลดดอกเบี้ยให้กู้แก่สมาชิกที่นาเงินมาชาระหนี้กับสหกรณ์ทั้งจานวน
2) ลดดอกเบี้ยให้กับสมาชิก ในสัญญาเงินกู้งวดน้อย
5.3.3 สมาชิกมีการออมเพิ่มขึ้น
5.3.3.1 ระดมเงินฝากจากสมาชิก โดยสร้างแรงจูงใจ อัตราดอกเบี้ย
5.4 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินการด้วย 2 โครงการ ดังนี้
5.4.1 โครงการการดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.4.1.1 อบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือน สมาชิกต้นแบบ
5.4.1.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก
5.4.1.3 ลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์(มาตรการ การประหยัดพลังงาน)
5.4.1.4 ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

5.4.2 โครงการการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
5.4.2.1 ให้เงินกู้แก่สมาชิกตามความเหมาะสมและเพียงพอ
5.4.2.2 ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก/สมาชิกผู้เป็นโสดชายหรือหญิงที่ยัง
ไม่แต่งงาน อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์และต้องเป็นสมาชิก
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ยกเว้นผู้ที่เคยได้รับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก กรณี
มีบตุ รบุญธรรมได้รายละ 1,000.-บาทโดยการโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชี
เงินฝากของสมาชิก
5.4.2.3 ศึกษาดูงานสมาชิกผู้นา
5.4.2.4 สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสเมื่อเกษียณอายุราชการ
5.4.2.5 สวัสดิการครบรอบวันเกิดสมาชิก (500.-บาท) โดยโอนเข้าบัญชีเงิน
ฝากของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ
5.4.2.6 กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีหนี้กับสหกรณ์
5.4.2.7 จัดสรรทุนสาธารณประโยชน์เพื่อประกอบอาชีพรายละ 20,000.-บาท

คุณสมบัติสมาชิก
(1)

เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(2)

เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

(3)

เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจา หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี หรือเป็น เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้
หรือลูกจ้างประจาสหกรณ์
(4)

เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

(5)

มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิก

(1)

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกครั้งแรกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า คนละ 20.-บาท

(2)

สมาชิกเก่าสมัครเป็นสมาชิกใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า คนละ 200.-บาท

(3)

สมาชิกลาออกแล้วต้องการสมัครใหม่จะต้องรอ 2 ปี
การถือหุ้น

(1)

มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท

(2)

การชาระเงินค่าหุ้นรายเดือนชาระโดยวิธีหักเงินได้รายเดือนเป็นประจาทุกเดือน ในอัตราขั้น

ต่าร้อยละ 8 ของเงินได้รายเดือน
(3)
สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละ 8 ของเงินได้รายเดือน ของสมาชิกนั้น ยกเว้น

1) สมาชิกที่ได้ชาระเงินค่าหุ้นเป็นจานวนไม่น้อยกว่าหกแสนบาท และมีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ จะลด
จานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น
2) สมาชิกที่เป็นข้าราชการบานาญหรือลูกจ้างประจาที่รับเงินบาเหน็จรายเดือน ที่ได้ชาระเงินค่าหุ้น
เป็นจานวนไม่น้อยกว่าสามแสนบาท และมีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ จะลดจานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็
ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น
โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(4)

สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้

(5)

ผลตอบแทนจากการถือหุ้น จะจ่ายเป็นเงินปันผลเมื่อสิ้นปีทางบัญชี

(6)

เงินค่าหุ้นที่ชาระภายในวันที่ 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้เต็มเดือน สาหรับเดือน

นั้น เงินค่าหุ้นที่ชาระหลังวันที่ 5 ของเดือน จะคิดเงินปันผลให้ในเดือนถัดไป
(7)

สมาชิกจะขายหรือโอน หรือถอนคืนเงินค่าหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

การงดชาระค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิกที่ได้ชาระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบเดือนหรือเป็นจานวนเงินไม่น้อยกว่าสามแสนบาท
และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชาระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้
โดยแจ้งความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
การประชุมใหญ่
-

ประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง

-

ประชุมภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์

การให้ออกจากสมาชิก
สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชาระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชาระรวมถึงหกงวด

ทั้งนี้โดยมิได้รับ

อนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อ
ความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้าประกันหรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์
อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์หรือ ของที่
ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็น
ปฏิปักษ์หรือทาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และ
ได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่มีอยู่
ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดาเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุม
ใหญ่ให้เป็นที่สุด
การให้บริการสมาชิก
1.

บริการด้านการออมทรัพย์
สหกรณ์ให้บริการด้านการออมทรัพย์ในลักษณะการถือหุ้น หุ้นละ 10 บาท โดยหักจาก

เงินได้รายเดือน ไม่น้อยกว่าอัตราที่กาหนด
2.

บริการด้านการรับฝากเงิน

สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก ดังนี้
- เปิดบริการเวลา 08.30 -14.30 น.
- ฝากเงินด้วยการโอน สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคาร และนาสาเนาใบฝากเงิน
มาทารายการที่สหกรณ์ ได้
- การถอนเงิน ถ้าสมาชิกขอถอนเงินภายในเวลา 11.00 น. สมาชิกจะได้รับเงินโดยโอนเข้าบัญชี
เงินฝากของสมาชิกที่ธนาคารที่สมาชิกแจ้งไว้ภายในวันเดียวกันเวลาประมาณ 16.30 น.
- หากสมาชิกมาขอถอนเงินหลังเวลา 11.00 น. สมาชิกจะได้รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ของสมาชิกที่ธนาคารที่สมาชิกแจ้งไว้ในวันถัดมาเวลาประมาณ 16.30 น.
- ผู้ฝากเงินจะต้องเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี จากัด

- ผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝากเงินคือดอกเบี้ย ดังนี้
·

ออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 บาท/ปี

·

ออมทรัพย์พิเศษ

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาท/ปี

เงินฝากออมทรัพย์
- เงินฝากคงเหลือมีจานวนไม่น้อยกว่า 300 บาท
- จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนาดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงิน เข้าบัญชี
เงินฝากในวันสิ้นเดือนทุกเดือน
- ดอกเบี้ยเงินฝากไม่ต้องเสียภาษี
-

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 บาทต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

- เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกจานวนไม่น้อยกว่า 300 บาท
- สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทุกวันที่ 31 มีนาคม, 30
มิถุนายน , 30 กันยายน , และวันที่ 31 ธันวาคม
- ดอกเบี้ยเงินฝากไม่ต้องเสียภาษี
-

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาทต่อปี

3. บริการด้านเงินกู้

3.1 แนวปฏิบัติในการกู้เงิน ปี2560
สมาชิก 1

คน กู้เงินทุกประเภทรวมกันไม่เกิน

สมาชิก 1

คน กู้เงินสามัญได้ไม่เกิน

สมาชิก 1

คน มีสิทธิค้าได้ไม่เกิน

เงื่อนไขกู้สามัญ มีหุ้น

5 ล้านบาท

4 สัญญา
6 คน(วงเงิน 850,000.-บาท/คน)

20% ของวงเงินกู้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 600,000.-บาท
และมีเงินคงเหลือรับ 10% ของ รายได้รายเดือนของการกู้ทุกประเภท

3.2 การให้บริการเงินกู้สาหรับสมาชิก
3.2.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและกู้หุ้น สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้ทุกวันทาการ ยกเว้นวันสิ้นเดือน
สมาชิกที่ยื่น
18.00

กู้ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น. จะได้รับเงินกู้ในช่วงเวลาประมาณก่อน
น. ของวันนั้น สมาชิกที่ยื่นกู้หลังเวลา 11.00 น. จะได้รับเงินกู้ในช่วงเวลา

ประมาณก่อน 18.00 น. ของวันถัดไป
3.2.2 เงินกู้สามัญทุกประเภท สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้สัปดาห์ละ 1
3.2.2

.1

ครั้ง ดังนี้

เงินกู้สามัญทั่วไป/เงินกู้สามัญสาหรับสมาชกิทจี่ าเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้าง

หนี้/เงินกู้สาหรับสมาชิกพนักงานราชการ/เงินกู้สามัญสาหรับสมาชิกสมทบ จ่ายเงินกู้ในวันพุธ สมาชิก
ที่ยื่นกู้ภายในวันศุกร์จะได้รับเงินกู้ ในวันพุธสัปดาห์ต่อมา ในช่วงเวลาประมาณก่อน 18.00 น.
3.2.2.2

เงินกู้สามัญเพื่อการครองชีพจะจ่ายในวันพฤหัสบดี สมาชิกที่ยื่นกู้ในวันศุกร์จะ

ได้รับเงินกู้ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ต่อมา ในช่วงเวลาประมาณก่อน 18.00 น.
3.2.2.3 เงินกู้สามัญเพื่อใช้จ่ายความจาเป็นในครอบครัว

จ่ายเงินกู้ในวันศุกร์ สมาชิก

ที่ยื่นกู้ภายในวันศุกร์จะได้รับเงินกู้ในวันศุกร์สัปดาห์ต่อมา ในช่วงเวลาประมาณก่อน 18.00 น.
หมายเหตุ
สมาชิกยื่นกู้ได้ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น ของทุกวันทาการ และสหกรณ์ฯจะ
จ่ายเงินกู้สามัญทุกประเภทเมื่อหลักประกันสาหรับเงินกู้ครบตามระเบียบเท่านั้น

หน้าที่สมาชิก
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
1 เงินปันผล
สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา ในการคานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่
สมาชิกได้ชาระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือนมีระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือน
นั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชาระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
2. เงินเฉลี่ยคืน
สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทาไว้
กับสหกรณ์ในระหว่างปี
3. ดอกเบี้ยเงินฝาก
การฝากเงินกับสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป และยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ซึ่งเป็นไปตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(8)(ข)

4. ดอกเบี้ยเงินกู้
สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ในอัตราใกล้เคียงหรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จาก
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น แต่ที่พิเศษกว่าธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอื่น คือ
สมาชิกจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2
5. สวัสดิการต่าง ๆ
5.1 เงินสวัสดิการวันเกิดสมาชิก
สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการวันเกิดสมาชิกให้กับสมาชิกทุกคน คนละ 500.00 บาท (ห้าร้อย
บาทถ้วน) โดยเข้าบัญชีเงินเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกในวันเกิด หากสมาชิกท่านใดไม่เปิดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ฯ ถือว่าท่านไม่ขอรับเงินสวัสดิการนี้
5.2 สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกผู้อาวุโส
สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และมีระยะเวลาการ
เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปีติดต่อกันขึ้นไป สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิก
อาวุโส ดังนี้
5.2.1 สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ 60 ปี รายละ 1,000.00 บาท
5.2.2 สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ 65 ปี รายละ 2,000.00 บาท
5.2.3 สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ 70 ปี รายละ 3,000.00 บาท
5.2.4 สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ 75 ปี รายละ 4,000.00 บาท
5.2.5 สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ 80 ปี รายละ 5,000.00 บาท

5.2.6 สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ 85 ปี รายละ 6,000.00 บาท
5.2.7 สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ 90 ปี รายละ 7,000.00 บาท
5.2.8 สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ 95 ปี รายละ 8,000.00 บาท
5.2.9 สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ 100 ปี รายละ 9,000.00 บาท
สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการโดยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกที่สหกรณ์ฯ เปิดทาการใน
วันเกิด
5.3 เงินสวัสดิการสมาชิกที่เสียชีวิต
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อชาระหนี้แก่สหกรณ์ หรือจ่ายแก่
ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ ดังนี้
1)

สมาชิกถึงแก่กรรม

(1)

เป็นสมาชิกไม่เกิน 5 ปี ติดต่อกัน ได้รับเงินช่วยเหลือ 15,000 บาท

(2)

เป็นสมาชิกเกิน

(3)

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ติดต่อกันขึ้นไป ได้รับเงินช่วยเหลือ 25,000 บาท

5 ปี ติดต่อกันแต่ไม่ถึง 10 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 20,000 บาท

2)
จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อชาระหนี้แก่สหกรณ์ฯ จานวนไม่เกิน 500,000.-บาท ตาม
หลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
5.4 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
- จัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปีสมทบเข้ากองทุน เพื่อจัดสรรตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการดาเนินงานกาหนด

5.5 ทุนสาธารณประโยชน์
- จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เพื่อช่วยเหลือสมาชิก เมื่อประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติ
สาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม
5.6 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ธท.)
- รับเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด และ
คู่สมรส หรือบิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก สสธท.
- เงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
(1) เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก 20 บาท
(2) เงินค่าบารุงปีละ 20 บาท
(3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ 4,000 บาท หรือตามประกาศสมาคม
เมื่อมีสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมี
หน้าที่ต้องชาระเงินสงเคราะห์นั้น ศพละ 9.50 บาท คานวณจากจานวนสมาชิก ณ วันประกาศ
รายชื่อสมาชิก ณ วันประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต หักค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4 % จะได้รับเงิน
สงเคราะห์ประมาณ 1,000,000.-บาท
5.7 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ช
สอ.)
- รับเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด และเป็น
สมาชิก สสธท.
- เงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

(1) เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก 20 บาท
(2) เงินค่าบารุงปีละ 20 บาท
(3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ 4,000 บาท หรือตามประกาศสมาคม
เมื่อมีสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมี
หน้าที่ต้องชาระเงินสงเคราะห์นั้น ศพละ 2.35 บาท คานวณจากจานวนสมาชิก ณ วันประกาศ
รายชื่อสมาชิก ณ วันประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต หักค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4 % จะได้รับเงิน
สงเคราะห์ประมาณ 600,000.-บาท
5.8 กองทุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
- รับเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
- เงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
(1) เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก 100 บาท
(2) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ 3,150 บาท หรือตามประกาศกองทุน
เมื่อมีสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย กองทุนจะจ่ายเงิน
สงเคราะห์ประมาณ 1,000,000.-บาท

