คุณสมบัติของสมาชิก
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
เป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างประจา หรื อพนักงานราชการ หรื อพนักงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่มีหน่วยงานตั้งอยูใ่ นจังหวัดอุบลราชธานี หรื อเป็ น
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ ี หรื อลูกจ้างประจาสหกรณ์
เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน

ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ าเป็ นสมาชิก
(1) ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกครั้งแรกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า คนละ 20.-บาท
(2) สมาชิกเก่าสมัครเป็ นสมาชิกใหม่จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมแรกเข้า คนละ 200.-บาท
(3) สมาชิกลาออกแล้วต้องการสมัครใหม่จะต้องรอ 2 ปี

การถือหุ้น
(1) มูลค่าหุ น้ ละ 10.- บาท
(2) การชาระเงินค่าหุ น้ รายเดือนชาระโดยวิธีหกั เงินได้รายเดือนเป็ นประจาทุกเดือน ในอัตรา
ขั้นต่าร้อยละ 8 ของเงินได้รายเดือน
(3) สมาชิกทุกคนต้องส่ งค่าหุ น้ เป็ นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็ นสมาชิก ตามอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละ 8 ของเงินได้รายเดือน ของสมาชิกนั้น ยกเว้น
1) สมาชิกที่ได้ชาระเงินค่าหุ น้ เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่าหกแสนบาท และมีหนี้สินกับ
สหกรณ์ฯ จะลดจานวนการถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของเงิน
ได้รายเดือนของสมาชิกนั้น
2) สมาชิกที่เป็ นข้าราชการบานาญหรื อลูกจ้างประจาที่รับเงินบาเหน็จรายเดือน ที่ได้
ชาระเงินค่าหุ ้นเป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่าสามแสนบาท และมีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ จะลด
จานวนการถือหุ น้ รายเดือนลงก็ได้แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกนั้น
โดยแจ้งเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
(4) สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุ น้ ในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ น้ ทั้งหมดไม่ได้

(5) ผลตอบแทนจากการถือหุ ้น จะจ่ายเป็ นเงินปั นผลเมื่อสิ้ นปี ทางบัญชี
(6) เงินค่าหุ น้ ที่ชาระภายในวันที่ 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้เต็มเดือน สาหรับ
เดือนนั้น เงินค่าหุ ้นที่ชาระหลังวันที่ 5 ของเดือน จะคิดเงินปันผลให้ในเดือนถัดไป
(7) สมาชิกจะขายหรื อโอน หรื อถอนคืนเงินค่าหุ น้ ในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
การงดชาระค่ าหุ้นรายเดือน
สมาชิกที่ได้ชาระเงินค่าหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าสองร้อยสี่ สิบเดือนหรื อเป็ นจานวนเงินไม่นอ้ ยกว่าสามแสน
บาทและไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชาระเงินค่าหุ ้นรายเดือน หรื อลดจานวนการถือหุ น้ รายเดือนลงก็ได้ โดย
แจ้งความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ

การประชุมใหญ่
- ประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง
- ประชุมภายใน 150 วันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีสหกรณ์

การให้ ออกจากสมาชิก
สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชาระค่าหุ น้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรื อขาดชาระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดย
มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(4) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกูท้ ี่เกิดบกพร่ องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด
(5) ค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรื อ
ผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรื อเมื่อ
จะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกันหรื อเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์
อยูแ่ ล้ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์หรื อ
ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรื อ ประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต แสดงตนเป็ น
ปฏิปักษ์หรื อทาให้เสื่ อมเสี ยต่อสหกรณ์หรื อขบวนการสหกรณ์ ไม่วา่ โดยประการใด ๆ

เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และ
ได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่มีอยูท่ ้ งั หมด
ในขณะนั้นแล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิ ยนื่ อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็ นที่สุด

การให้ บริการสมาชิก
1. บริการด้ านการออมทรัพย์
สหกรณ์ให้บริ การด้านการออมทรัพย์ในลักษณะการถือหุน้ หุ ้นละ 10 บาท โดยหักจากเงินได้
รายเดือน ไม่นอ้ ยกว่าอัตราที่กาหนด
2. บริการด้ านการรับฝากเงิน
สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก ดังนี้
- เปิ ดบริ การเวลา 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.
- ผูฝ้ ากเงินจะต้องเป็ นสมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
อุบลราชธานี จากัด
- ผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝากเงินคือดอกเบี้ย ดังนี้
 ออมทรัพย์
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 บาท/ปี
 ออมทรัพย์พิเศษ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาท/ปี








โครงการเงินฝากทวีทรัพย์เพิ่มพูน 12 เดือน
โครงการเงินฝากทวีทรัพย์เพิ่มพูน 24 เดือน
โครงการครบรอบ 40 ปี โครงการ 1
โครงการครบรอบ 40 ปี โครงการ 2
โครงการครบรอบ 40 ปี โครงการ 3
โครงการครบรอบ 40 ปี โครงการ 4
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 บาท/ปี ระยะเวลา 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 บาท/ปี ระยะเวลา 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 บาท/ปี ระยะเวลา 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 บาท/ปี ระยะเวลา 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 บาท/ปี ระยะเวลา 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 บาท/ปี ระยะเวลา 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 บาท/ปี ระยะเวลา 12 เดือน

เงินฝากออมทรัพย์
- เงินฝากคงเหลือมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 300 บาท
- จ่ายดอกเบี้ยเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนาดอกเบี้ยทบเป็ นต้นเงิน เข้าบัญชี
เงินฝากในวันสิ้ นเดือนทุกเดือน
- ดอกเบี้ยเงินฝากไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 บาทต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
- เปิ ดบัญชีเงินฝากครั้งแรกจานวนไม่นอ้ ยกว่า 300 บาท
- สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็ นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทุกวันที่ 31 มีนาคม, 30
มิถุนายน , 30 กันยายน , และวันที่ 31 ธันวาคม
- ดอกเบี้ยเงินฝากไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาทต่อปี
เงินฝากประจา หรือเงินฝากตามโครงการ
- เปิ ดบัญชีเงินฝากครั้งแรกจานวนไม่นอ้ ยกว่า 300 บาท
- จ่ายดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
- ดอกเบี้ยเงินฝากไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
บริการด้ านเงินกู้ สหกรณ์ ให้ บริการเงินกู้แก่ สมาชิ กสามัญ 2 ประเภท คือเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ
1. เงินกู้ฉุกเฉิน
หลักเกณฑ์ การกู้ฉุกเฉิน
1.1 สมาชิกที่กเู้ งินสามัญตามข้อ 19(1)กูไ้ ด้20 เท่าแห่งเงินได้รายเดือนไม่เกิน 300,000.00 บาท
- ส่ งชาระได้ ไม่เกิน 60 งวด
1.2 สมาชิกที่กเู้ งินสามัญตามข้อ 19(5) และสมาชิกที่กเู้ งินสามัญตามข้อ 19(6)
กูไ้ ด้ 10 เท่าแห่งเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 50,000.00 บาท
-ส่ งชาระได้ ไม่เกิน 12 งวด
1.3 สมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการกูไ้ ด้ 10 เท่าแห่งเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 20,000.00 บาท
ส่ งชาระได้ ไม่เกิน 12 งวด
ทั้งนี้ ผูก้ จู้ ะต้องมีหนี้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น หนี้เงินกูส้ ามัญและหนี้อื่น ๆ รวมกันแล้วผู ้
กูต้ อ้ งมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุ ทธิ ไว้ร้อยละ 10

2. เงินกู้สามัญ
2.1 เงินกู้สามัญสาหรับสมาชิกมีหนีส้ ามัญ ณ วันที่ 5 มกราคม 2558
หลักเกณฑ์ การกู้
2.1.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ 6 เดือนขึ้นไป / หักหุน้ ครบ 6 งวด
2.1.2 กูไ้ ด้ 135 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท
ส่ งชาระไม่เกิน 400 งวด และให้ส่งชาระหนี้ได้ไม่เกินอายุ 75 ปี
2.1.3 สมาชิกต้องมีหลักประกันเงินกูด้ งั นี้
1) สมาชิกกูส้ ามัญต้องมีหุน้ 20% ของเงินกู้ หากหุ น้ น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้หกั จาก
เงินกู้
2) มีสมาชิกค้ าประกันวงเงินกูห้ ลังจากนาหุ น้ มาหักออกแล้ว โดยสมาชิก 1 คน ค้ า
ประกันเงินกูไ้ ด้ 500,000.-บาท และสมาชิก 1 คน ค้ าประกันเงินกูไ้ ด้ ไม่เกิน 4 คน
3) สมาชิกผูก้ จู้ ะต้องเป็ นสมาชิก สสธท. , สส.ชสอ. , หรื อบริ ษทั ประกันมาค้ าประกัน
หนี้ ให้คุม้ ครอง 4 ปี 100 % หลังจากนาเงินค่าหุ ้นมาหักออกแล้ว
2.1.4 ส่ งชาระครบ 6 งวด ขอกูใ้ หม่ได้
2.2 เงินกู้สามัญสาหรับสมาชิกไม่ มีหนีส้ ามัญ ณ วันที่ 5 มกราคม 2558
หลักเกณฑ์ การกู้
2.2.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ 6 เดือนขึ้นไป / หักหุน้ ครบ 6 งวด
2.2.2 กูไ้ ด้ 120 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ส่ งชาระไม่เกิน 300 งวด และให้ส่งชาระหนี้ได้ไม่เกินอายุ 75 ปี
และอายุการเป็ นสมาชิกของผูก้ ู้ กูไ้ ด้ ดังนี้
ก. เป็ นสมาชิกอย่างน้อย 6 เดือน กูไ้ ด้ภายในจากัดไม่เกิน 500,000.00 บาท
ข. เป็ นสมาชิ กอย่างน้อย 12 เดือน กูไ้ ด้ภายในจากัดไม่เกิน
1,000,000.00 บาท
ค. เป็ นสมาชิ กอย่างน้อย 24 เดือน กูไ้ ด้ภายในจากัดไม่เกิน
1,500,000.00 บาท
ง. เป็ นสมาชิ กอย่างน้อย 36 เดือน กูไ้ ด้ภายในจากัดไม่เกิน
2,000,000.00 บาท
จ. เป็ นสมาชิ กอย่างน้อย 48 เดือน กูไ้ ด้ภายในจากัดไม่เกิน
2,500,000.00 บาท
ฉ. เป็ นสมาชิ กอย่างน้อย 60 เดือน กูไ้ ด้ภายในจากัดไม่เกิน
3,000,000.00 บาท
กรณี สมาชิกที่เคยเป็ นสมาชิกสมทบที่ถือหุ น้ รายเดือนติดต่อกันตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ให้นบั อายุ
การเป็ นสมาชิกสามัญต่อเนื่องได้

ทั้งนี้ ผูก้ ขู้ ณะยืน่ กูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 55 ปี ขึ้นไป ให้กไู้ ด้ภายในจากัดเมื่ออายุครบ 60 ปี เงินได้รายเดือน
ลดลงคงเหลือร้อยละ 70
2.2.3 สมาชิกต้องมีหลักประกันเงินกูด้ งั นี้
1) สมาชิกกูส้ ามัญต้องมีหุน้ 20% ของเงินกู้ หากหุ น้ น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้หกั จาก
เงินกู้
2) มีสมาชิกค้ าประกันวงเงินกูห้ ลังจากนาหุ น้ มาหักออกแล้ว โดยสมาชิก 1 คน ค้ า
ประกันเงินกูไ้ ด้ 500,000.-บาท และสมาชิก 1 คน ค้ าประกันเงินกูไ้ ด้ ไม่เกิน 4 คน
3) สมาชิกผูก้ จู้ ะต้องเป็ นสมาชิก สสธท. , สส.ชสอ. , หรื อบริ ษทั ประกันมาค้ าประกัน
หนี้ ให้คุม้ ครอง 4 ปี 100 % หลังจากนาเงินค่าหุ น้ มาหักออกแล้ว
2.2.4 ส่ งชาระครบ 6 งวด ขอกูใ้ หม่ได้
2.3 เงินกู้โครงการเพือ่ ช่ วยเหลือค่ าครองชีพสาหรับสมาชิ ก
หลักเกณฑ์ การกู้
2.3.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ 6 เดือนขึ้นไป / หักหุน้ ครบ 6 งวด ยกเว้นสมาชิกที่กสู้ ามัญสาหรับ
สมาชิกไม่มีหนี้สามัญ ณ วันที่ 5 มกราคม 2558
2.3.2 กูไ้ ด้ 120 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท
ส่ งชาระไม่เกิน 120 งวด และให้ส่งชาระหนี้ได้ไม่เกินอายุ 75 ปี
2.3.3 สมาชิกต้องมีหลักประกันเงินกูด้ งั นี้
1) สมาชิกกูส้ ามัญต้องมีหุน้ 20% ของเงินกู้ หากหุ น้ น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้หกั จาก
เงินกู้
2.3.4 ส่ งชาระครบ 6 งวด ขอกูใ้ หม่ได้
2.3.5 สมาชิกที่ยนื่ กูจ้ ะต้องไม่กเู้ งินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ตามข้อ 13(1) และเงินกูโ้ ครงการเพื่อ
สวัสดิการสมาชิก ตาม ข้อ 19(4)หากมีหนี้ อยูใ่ นวันยืน่ กูเ้ มื่อได้รับเงินกูใ้ ห้นาไปชาระหนี้
ดังกล่าวได้
2.4 เงินกู้สามัญสาหรับสมาชิ กทีเ่ ป็ นพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์ การกู้
2.4.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ 6 เดือนขึ้นไป / หักหุน้ ครบ 6 งวด
2.4.2 กูไ้ ด้ 30 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 300,000,000 บาท
ส่ งชาระไม่เกิน 60 งวด และให้ส่งชาระหนี้ได้ไม่เกินอายุ 75 ปี

2.4.3 สมาชิกต้องมีหลักประกันเงินกูด้ งั นี้
1) สมาชิกกูส้ ามัญต้องมีหุน้ 20% ของเงินกู้
2) มีสมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการค้ าประกันวงเงินกูห้ ลังจากนาหุ น้ มาหักออกแล้ว โดย
สมาชิก 1 คน ค้ าประกันเงินกูไ้ ด้ 150,000.-บาท และสมาชิก 1 คน ค้ าประกันเงินกูไ้ ด้
ไม่เกิน 2 คน
3) สมาชิกผูก้ จู้ ะต้องเป็ นสมาชิก สสธท. , สส.ชสอ. , หรื อบริ ษทั ประกันมาค้ าประกันหนี้
ให้คุม้ ครอง 4 ปี 100 % หลังจากนาเงินค่าหุ น้ มาหักออกแล้ว
2.4.4 ส่ งชาระครบ 6 งวด ขอกูใ้ หม่ได้
2.4.5 สามารถกูฉ้ ุ กเฉิ นได้ไม่เกิน 20,000 บาท และส่ งชาระ 12 งวด
2.5.การกู้ห้ ุน
หลักเกณฑ์ การกู้
2.5.1 เป็ นสมาชิกมาแล้วไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2.5.2 สมาชิกสามัญกูไ้ ด้ 90% ของหุ ้นที่มีอยู่ / สมาชิกสมทบกูไ้ ด้ 70% ของหุ ้นที่มีอยู่
2.5.3 ในกรณี ที่มีหนี้สามัญอยูแ่ ล้ว การกูห้ ุ น้ หุ น้ จะต้องมีมากกว่าหนี้สามัญจึงจะสามารถหัก
กลบหนี้สามัญได้
2.5.4 ส่ งชาระได้ไม่เกิน 400 งวด
2.6 การกู้โครงการสวัสดิการสมาชิ ก
หลักเกณฑ์ การกู้
2.6.1 เป็ นสมาชิกที่กสู้ ามัญสาหรับสมาชิกมีหนี้สามัญ ณ วันที่ 5 มกราคม 2558 หรื อ
สมาชิกที่กหู้ ุ น้
2.6.2 เป็ นสมาชิกสมาคม สส.อบ. และพ้นระยะเวลาในการคุม้ ครอง 120 วัน
2.6.3 กูไ้ ด้ 100,000 บาท
2.6.4 ชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรื อส่ งเฉพาะดอกเบี้ยก็ได้
2.7 การกู้เพือ่ การศึกษา
หลักเกณฑ์ การกู้
2.7.1 เป็ นสมาชิกมาแล้วไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2.7.2 กูไ้ ด้เท่ากับค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งจ่ายในการศึกษาจริ งของแต่ละภาคการศึกษา
2.7.3 การชาระ ให้ชาระได้ไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาตามหลักสู ตร
2.8 กู้เพือ่ ส่ งเสริมความมั่นคงของสมาชิก
หลักเกณฑ์ การกู้

2.8.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ 6 เดือนขึ้นไป / หักหุน้ ครบ 6 งวด
2.8.2 กูไ้ ด้ 120 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท
ส่ งชาระไม่เกิน 480 งวด และให้ส่งชาระหนี้ได้ไม่เกินอายุ 75 ปี
2.8.3 สมาชิกต้องมีหลักประกันเงินกูด้ งั นี้
1) สมาชิกกูส้ ามัญต้องมีหุน้ 20% ของเงินกู้
2) มีสมาชิกค้ าประกันวงเงินกูห้ ลังจากนาหุ น้ มาหักออกแล้ว โดยสมาชิก 1 คน ค้ าประกัน
เงินกูไ้ ด้ 850,000.-บาท และสมาชิก 1 คน ค้ าประกันเงินกูไ้ ด้ ไม่เกิน 4 คน
3) สมาชิกผูก้ จู้ ะต้องเป็ นสมาชิก สสธท. , สส.ชสอ. , หรื อบริ ษทั ประกันมาค้ าประกันหนี้
ให้คุม้ ครอง 4 ปี 100 % หลังจากนาเงินค่าหุ น้ มาหักออกแล้ว
2.8.4 ส่ งชาระครบ 6 งวด ขอกูใ้ หม่ได้
2.8.5 สมาชิกที่จะกูป้ ระเภทนี้จะต้องหักหนี้เงินกูฉ้ ุ กเฉิ นและหนี้เงินกูส้ วัสดิการอื่น ๆ
2.8.6 สามารถกูฉ้ ุ กเฉิ นได้ไม่เกิน 50,000 บาท และส่ งชาระ 12 งวด
2.9 การกู้สามัญแก่ สมาชิ กสมทบ
หลักเกณฑ์ การกู้
2.9.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ 6 เดือนขึ้นไป / หักหุน้ ครบ 6 งวด
2.9.2 วงเงินกู้ ส่ งชาระไม่เกิน 60 งวด
1) สมาชิกสมทบที่เป็ นลูกจ้างที่มีตาแหน่งในสายงานวิชาชีพสาธารณสุ ขหรื อพนักงาน
ราชการกูไ้ ด้ไม่เกิน 300,000.-บาทหรื อ 30 เท่าของเงินได้รายเดือน
2) สมาชิกสมทบที่เป็ นลูกจ้างที่ขาดคุณสมบัติขอ้ 1) กูไ้ ด้ไม่เกิน 100,000.-บาท
หรื อ 30 เท่าของเงินได้รายเดือน
2.9.3 สมาชิกกูส้ ามัญต้องมีหุ้น 20% ของเงินกู้ หากหุ ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้หกั จากเงินกู้
2.9.4 สมาชิกต้องมีหลักประกัน
2.9.5 ส่ งชาระครบ 6 งวด ขอกูใ้ หม่ได้

หน้ าที่ของสมาชิก
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข็มแข็ง
สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง

ประโยชน์ ทสี่ มาชิ กจะได้ รับจากสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด
1. เงินปันผล
สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินปั นผลตามหุ น้ ที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิ ก แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่ วนแห่งระยะเวลา ในการคานวณเงินปั นผลตามหุ ้น ให้ถือว่าหุ น้ ที่
สมาชิกได้ชาระต่อสหกรณ์ภายในวันที่หา้ ของเดือนมีระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปั นผลตั้งแต่เดือนนั้น
ส่ วนหุ น้ ที่สมาชิกชาระต่อสหกรณ์หลังวันที่หา้ ของเดือน สหกรณ์จะคิดปั นผลให้ต้ งั แต่เดือนถัดไป
2. เงินเฉลีย่ คืน
สมาชิกที่กเู้ งินจากสหกรณ์ สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่ วนธุ รกิจที่สมาชิก
ได้ทาไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี
3. ดอกเบีย้ เงินฝาก
การฝากเงินกับสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากของธนาคารพาณิ ชย์โดยทัว่ ไป และยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ซึ่งเป็ นไปตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(8)(ข)
4. ดอกเบีย้ เงินกู้
สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กแู้ ก่สมาชิก ในอัตราใกล้เคียงหรื อเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
เงินกูจ้ ากธนาคารพาณิ ชย์หรื อสถาบันการเงินอื่น แต่ที่พิเศษกว่าธนาคารพาณิ ชย์ หรื อสถาบันการเงิน
อื่น คือ สมาชิกจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2
5. สวัสดิการต่ าง ๆ
5.1 เงินสวัสดิการวันเกิดสมาชิก
สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการวันเกิดสมาชิกให้กบั สมาชิกทุกคน คนละ 500.00 บาท
(ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเข้าบัญชีเงินเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกในวันเกิด หากสมาชิกท่านใดไม่เปิ ด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้กบั สหกรณ์ฯ ถือว่าท่านไม่ขอรับเงินสวัสดิการนี้
5.2 สวัสดิการเพือ่ เกือ้ กูลสมาชิ กผู้อาวุโส
สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และมีระยะเวลาการ
เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี ติดต่อกันขึ้นไป สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 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 จะจ่ายเงินสวัสดิการโดยเข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกที่สหกรณ์ฯ เปิ ดทาการใน
วันเกิด
5.3 เงินสวัสดิการสมาชิกที่เสี ยชีวติ
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อชาระหนี้ แก่สหกรณ์ หรื อจ่าย
แก่ทายาทหรื อผูร้ ับผลประโยชน์ ดังนี้
1) สมาชิกถึงแก่กรรม
(1) เป็ นสมาชิกไม่เกิน 5 ปี ติดต่อกัน
ได้รับเงินช่วยเหลือ 15,000 บาท
(2) เป็ นสมาชิกเกิน 5 ปี ติดต่อกันแต่ไม่ถึง 10 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 20,000 บาท
(3) เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ติดต่อกันขึ้นไป
ได้รับเงินช่วยเหลือ 25,000 บาท
2) จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อชาระหนี้แก่สหกรณ์ฯ จานวนไม่เกิน 500,000.-บาท ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
5.4 ทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิ ก
- จัดสรรจากกาไรสุ ทธิ ประจาปี สมทบเข้ากองทุน เพื่อจัดสรรตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ดาเนินงานกาหนด
5.5 ทุนสาธารณประโยชน์
- จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี เพื่อช่วยเหลือสมาชิ ก เมื่อประสบภัยพิบตั ิตามธรรมชาติ
สาธารณประโยชน์ดา้ นการศึกษา ศาสนา และสังคม
5.6 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขไทย (สส.ธท.)
-

รับเฉพาะผูท้ ี่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด และ

คู่สมรส หรื อบิดา มารดา หรื อบุตรของสมาชิก สสธท.
- เงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

(1) เงินค่าสมัครเข้าเป็ นสมาชิก 20 บาท
(2) เงินค่าบารุ งปี ละ 20 บาท
(3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี ละ 4,000 บาท หรื อตามประกาศสมาคม
เมื่อมีสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งชาระเงิน
สงเคราะห์น้ นั ศพละ 9.50 บาท คานวณจากจานวนสมาชิก ณ วันประกาศรายชื่อสมาชิก ณ วันประกาศรายชื่อ
สมาชิกเสี ยชีวติ หักค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4 % จะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 1,000,000.-บาท
5.7 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

- รับเฉพาะผูท้ ี่เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด และ
เป็ นสมาชิก สสธท.
- เงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
(1) เงินค่าสมัครเข้าเป็ นสมาชิก 20 บาท
(2) เงินค่าบารุ งปี ละ 20 บาท
(3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี ละ 4,000 บาท หรื อตามประกาศสมาคม
เมื่อมีสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งชาระเงิน
สงเคราะห์น้ นั ศพละ 2.35 บาท คานวณจากจานวนสมาชิก ณ วันประกาศรายชื่อสมาชิก ณ วันประกาศรายชื่อ
สมาชิกเสี ยชีวติ หักค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4 % จะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 600,000.-บาท
5.8 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
-

รับเฉพาะผูท้ ี่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด และ

คู่สมรส หรื อบิดา มารดา หรื อบุตรของสมาชิก สส.อบ.
- เงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
(1) เงินค่าสมัครเข้าเป็ นสมาชิก 100 บาท
(2) เงินค่าบารุ งปี ละ 50 บาท
(3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี ละ 2,000 บาท หรื อตามประกาศสมาคม
- ครบระยะรอ 180 วัน หากเสี ยชีวติ จะคุม้ ครองตามระยะเวลาการเป็ นสมาชิก
- มีโรคต้องห้ามตามประกาศของสมาคม

