
                                                         

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด 

ว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างเสถียรภาพสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

************** 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๖ 

ข้อ ๗๙(๘) และมตทิี่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที ่๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖  จึงก าหนด 

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างเสถียรภาพสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนี้ 

ข้อ ๑.  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชยีงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยกองทุนเสริมสร้าง

เสถียรภาพสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๖” 

ข้อ ๒.  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยกองทุนเสริ มสร้าง

เสถียรภาพสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

          บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง อื่นใดซึ่งขัดหรอืแย้งกับระเบียบนีใ้ห้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

ข้อ ๔. ในระเบียบนี ้

  “กองทุนเสริมสรา้งเสถียรภาพ” หมายความวา่ กองทุนที่จัดตั้งขึน้ตามวัตถุประสงค์แหง่ระเบียบนี้ 

“สหกรณ์”   หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด 

“คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สาธารณสุขเชยีงใหม่ จ ากัด 

“ประธานกรรมการด าเนินการ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

      สาธารณสุขเชียงใหม ่จ ากัด 

“สมาชิก”     หมายความว่า  สมาชิกสามัญ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 

                                                              เชียงใหม่ จ ากัด 

 “ทุพพลภาพสิน้เชงิถาวร”    หมายความวา่  ทุพพลภาพไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ถึงขนาด 

ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพ

ประจ า  หรืออาชีพอื่น  ๆ เพื่ อรับค่าจ้างหรือ

ค่าตอบแทนหรือ ผลก าไร ได้โดยสิ้นเชิงและไม่มี

โอกาสที่จะรักษาให้หายเป็นปกติได้ตลอดไป การ

ทุพพลภาพกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นทุพพลภาพ

สิ้นเชิงถาวรด้วย คือ  การเสียมือ ๒ ข้าง หรือ เสีย

เท้า ๒ ข้าง หรือ เสียมือข้างหนึ่งและเสียเท้าข้าง

หนึ่ง หรอื เสียตาทั้ง ๒ ข้าง 

“การใชเ้งินกองทุน”     หมายความว่า  การน าเอาเงินกองทุนนีม้าบริหารจัดการคุ้มครอง 

สินเชื่อและเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกตามระเบียบนี้  
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ข้อ ๕.  ที่มาของเงินกองทุน 

๕.๑ เงินที่ได้รับจากสมาชิกผูเ้ป็นหนี้เงนิกู้สามัญทั่วไป ร้อยละ ๕ ของเงนิกู้ตามสัญญา 

๕.๒  เงินที่สหกรณ์จา่ยสมทบ 

๕.๓ จากการจัดสรรผลก าไรสุทธิประจ าปี   

๕.๔ จากดอกผลของเงนิกองทุน  

๕.๕ เงินหรือทรัพย์สินบริจาคอื่น ๆ 

ข้อ ๖. การน าส่งเงินเข้ากองทุน 

๖.๑  ให้สมาชิกผูม้ีเงินกู้สามัญทั่วไปส่งเงินใหก้องทุนในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของเงนิกู้ 

ตามสัญญา โดยหักจากเงนิกู้ที่ได้รับอนุมัติ หรอื อื่น ๆ 

๖.๒  เงินที่สหกรณ์จ่ายสมทบ 

       เงินที่สหกรณ์จ่ายสมทบให้โดยถือเป็นรายจ่ายสหกรณ์ ตามอัตราดอกเบีย้เงนิกู้สามัญทั่วไป 

      ๖.๓  เงินที่สหกรณ์จัดสรรจากผลก าไรสุทธิประจ าปี  

                 ๖.๔  เงินที่ได้รับจากดอกผลของเงินกองทุน 

                 ๖.๕  เงินหรอืทรัพย์สินอื่นที่บริจาคเข้ากองทุน 

ข้อ ๗.  เงินที่กองทุนที่ได้รับจากสมาชิก ให้สหกรณ์จัดท าทะเบียนเก็บไว้ที่สหกรณ์ และจ่ายคืนให้สมาชิกเมื่อ

สมาชิกได้ช าระหนี้เงนิกู้สามัญทั่วไปตามสัญญาเสร็จสิน้แลว้ 

ข้อ ๘. เงินกองทุนตามระเบียบนี้ให้สหกรณ์น าไปบริหารตามมติของคณะกรรมการด าเนินการ หรือตามที่

สหกรณ์ก าหนด เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นของผู้กู้กรณีมเีหตุจ าเป็นสุดวิสัย 

ข้อ ๙. ดอกผลของกองทุนให้สหกรณ์น าไปใช้เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงของสหกรณ์  สมาชิกไม่มีสิทธิ

เรียกร้องเอาดอกเบีย้อันเกิดจากเงนิที่สมาชิกเป็นหนี้เงนิกู้สามัญทั่วไปทีจ่า่ยใหส้หกรณ์ 

   ข้อ ๑๐. การจา่ยเงนิกองทุนให้แก่สมาชิกในกรณีดังนี้ 

๑๐.๑ เสียชีวติ    

             ๑๐.๒ ทุพพลภาพสิน้เชงิถาวร   

        ๑๐.๓ กรณีอื่น ๆ ใหอ้ยู่ในมติของคณะกรรมการด าเนินการ  

ข้อ ๑๑  การพิจารณาจา่ยเงนิกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

  ๑๑.๑  กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ให้ช าระหนี้คงค้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของ

สัญญาเงินกู้ โดยใช้เงินจากข้อ  ๕  ยกเว้นกรณีสมาชิกถึงแก่กรรมเพราะกระท าผิดทางอาญา หรือ การฆ่าตัวตาย 

หรือพยายามฆ่าตัวตาย หรือถึงแก่กรรมเนื่องจากโรคหัวใจ โรคตับ โรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคเนื้องอก โรคเอดส์ 

โรคประสาท ในปีแรกของสัญญา 

 การจา่ยเงนิตามข้อนีใ้ห้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่สหกรณ์ประกาศก าหนด 
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๑๑.๒ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาคุณสมบัติและความภักดี ตลอดจนความเหมาะสม 

ของสมาชิกนั้น ๆ ว่าเห็นสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่  หากพิจารณาเห็นสมควรให้ช าระหนี้คงค้างเพิ่มเติมตาม

หลักเกณฑ์ โดยใช้เงนิจากข้อ  ๕  ดังนี้ 

๑๑.๒.๑  เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ถึง ๕ ปี ใหก้องทุนช าระหนี้ที่ค้าง แตไ่ม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

๑๑.๒.๒  เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต ่๕ ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๐ ปี ให้กองทุนช าระหนี้ที่ค้างแต่ไม่

เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

๑๑.๒.๓  เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต ่๑๐ ปี ขึน้ไป แต่ไม่ถึง ๑๕ ปี ให้กองทุนช าระหนี้ที่ค้าง แต่

ไม่เกิน ๙๐,๐๐๐ บาท 

๑๑.๒.๔  เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต ่๑๕ ปี ขึน้ไป แต่ไม่ถึง ๒๐ ปี ให้กองทุนช าระหนี้ที่ค้าง แต่

ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๑.๒.๕  เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต ่๒๐ ปี ขึน้ไป แต่ไม่ถึง ๒๕ ปี ให้กองทุนช าระหนี้ที่ค้าง แต่

ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๑.๒.๖  เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ ๒๕ ปี แต่ไม่ถึง ๓๐ ปี ให้กองทุนช าระหนี้ที่ค้าง แต่         

ไม่เกิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 

๑๑.๒.๗  เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ ๓๐ ปี ขึ้นไป ให้กองทุนช าระหนี้ที่ค้าง แต่ไม่เกิน 

๒๑๐,๐๐๐ บาท    

๑๑.๓ คณะกรรมการด าเนินการย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะพิจารณาการจา่ยเงนิให้สมาชิกจากคุณสมบัติ   

และความภักดี ตลอดจนความเหมาะสมของสมาชกินั้น ๆ  

ข้อ ๑๒. ให้สหกรณ์ใชห้ลักเกณฑ์ล าดับการหักเงินช าระหนี้ดังนี้ 

๑๒.๑ เงินกองทุนเสริมสร้างเสถียรภาพสหกรณ์ ตามข้อ ๑๑.๑ 

๑๒.๒ หุน้ 

๑๒.๓ เงินกองทุนสวัสดิการ 

๑๒.๔ เงินบ าเหน็จ บ านาญ 

๑๒.๕ เงินกองทุนเสริมสร้างเสถียรภาพสหกรณ์ ตามข้อ ๑๑.๒ 

ข้อ ๑๓. ให้จัดท ารายการ รับ – จา่ย เงินกองทุนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบทุกปี 

ข้อ ๑๔. หากมีข้อขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาตัดสินโดยใช้มติเสียง   

ข้างมาก และมตขิองคณะกรรมการด าเนินการถือเป็นที่สุด 

ข้อ ๑๕. ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี้ 
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บทเฉพาะกาล 

บรรดาเงินกองทุนที่สหกรณ์ได้รับจากสมาชิกตามระเบียบว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างเสถียรภาพสหกรณ์ที่ได้

ถือใช้ก่อนระเบียบนี้ในอัตราร้อยละหนึ่งของเงินกู้ตามสัญญา และในอัตราร้อยละสี่ของเงินกู้ตามสัญญาให้มีผลตาม

ระเบียบกองทุนฯ เดิมตอ่ไป จะมีผลเมื่อสหกรณ์ได้ประกาศใช้ระเบียบ 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

 

 

 

      (นายประกิต  ประคุณกร) 

     ประธานกรรมการด าเนินการ 

    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชยีงใหม่ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


