ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด
ว่ าด้ วย เงินกู้สามัญสํ าหรับข้ าราชการบํานาญ พ.ศ. 2556
..................................
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 65
(8) และข้อ 93 (3) โดยมติคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที1 21 /2556 ในการประชุมคณะกรรมการครั5งที1 2/2556
วันที1 18 กุมภาพันธ์ 2556 ให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยเงินกูส้ ามัญสําหรับข้าราชการบํานาญไว้ดงั ต่อไปนี5
หมวดที( 1
ข้ อกําหนดทัว( ไป
ข้อ 1 ระเบียบนี5เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด ว่าด้วยเงินกูส้ ามัญ
สําหรับข้าราชการบํานาญ พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด ว่าด้วยเงินกูส้ ามัญสําหรับ
ข้าราชการบํานาญ พ.ศ. 2555
ข้อ 3 ระเบียบนี5ให้ใช้บงั คับตั5งแต่วนั ที1 15 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็ นต้นไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี5
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด
ที1ออกจากราชการและรับเงินบํานาญจากทางราชการหรื อ
เงินบําเหน็จรายเดือน
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
กาฬสิ นธุ์ จํากัด
“คณะกรรมการเงินกู”้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
กาฬสิ นธุ์ จํากัด
ข้อ 5 ในระเบียบนี5 สหกรณ์ให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก 2 ประเภท คือ
5.1 โดยมีหุน้ หรื อเงินฝากเป็ นหลักประกัน
5.2 โดยมีสมาชิกเป็ นหลักประกัน
ข้อ 6 เงินกูต้ ามข้อ 5 นั5น สหกรณ์ให้สมาชิกกูไ้ ด้เพียงประเภทใดประเภทหนึ1งเท่านั5น
ข้อ 7 การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั5น จะให้ได้ในกรณี เพื1อการอันจําเป็ นหรื อมีประโยชน์ ทั5งนี5 อยูใ่ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกูท้ ี1จะพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
ข้อ 8 สมาชิกจะขอกูเ้ งินสามัญ ต้องยืน1 คําขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบคําขอกูท้ ี1กาํ หนด
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยเงินกูส้ ามัญตามที1กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ
ของสหกรณ์ และเสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการทราบ ในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 10 คําขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิก ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของนายแพทย์
สาธารณสุ ขจังหวัดกาฬสิ นธุ์หรื อผูร้ ักษาราชการแทน โดยมีเจ้าหน้าที1การเงินรับรองเงินเดือน
ข้อ 11 ในกรณี ที1สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญโดยมีค่าหุ น้ หรื อเงินฝากเป็ นหลักประกัน ให้กไู้ ด้ภายใน
วงเงินไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าหุ น้ หรื อเงินฝากที1ตนมีอยูเ่ ป็ นหลักประกัน
ข้อ 12 ในการให้เงินกูส้ ามัญนั5น ให้คณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณาให้กตู้ ามลําดับก่อน-หลังคําขอกู้
ที1ได้ข5 ึนบัญชีไว้ ยกเว้นการให้กตู้ ามข้อ 11 ให้ข5 ึนบัญชี แยกต่างหาก และพึงพิจารณาให้เงินกูก้ ่อนเงินกูท้ ี1มี
หลักประกันอย่างอื1น
ข้อ 13 จํานวนเงินกูส้ ามัญที1ให้แก่สมาชิกคนหนึ1ง ๆ นั5น ให้อยูใ่ นเกณฑ์ดงั นี5
13.1 ต้องเป็ นสมาชิกแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
13.2 สมาชิกกูไ้ ด้ไม่เกิน 100 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ยกเว้นการกูต้ ามข้อ 11 มิให้นาํ ความในข้อนี5มาใช้บงั คับ
13.3 ต้องมีหุ้นไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 30 ของวงเงินที1ขอกู้ แต่ถา้ หากในวันที1ยนื1 กูเ้ งินมีเงินทุน
เรื อนหุ น้ ไม่ครบตามจํานวนที1กาํ หนดไว้ให้หกั จากเงินกูข้ องผูก้ รู้ ายนั5น ๆ จนครบตามจํานวนที1กาํ หนด
13.4 เงินงวดชําระหนี5 เมื1อหักเงินต้นและดอกเบี5ยแล้ว สมาชิกจะต้องมีเงินเดือนเหลือไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือน ณ ที1จ่าย
ข้อ 14 ถ้าคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร จะให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกที1ยงั ส่ งเงินกูส้ ามัญรายก่อน
ไม่เสร็ จก็ได้ แต่ตอ้ งผ่อนชําระมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 งวด
หมวดที( 2
หลักประกันสํ าหรับเงินกู้สามัญ
ข้อ 15 หลักประกันสําหรับเงินกูส้ ามัญนั5น ให้มีขอ้ กําหนดดังต่อไปนี5
15.1 เงินกูท้ ี1มีหุน้ หรื อเงินฝากเป็ นหลักประกัน ให้ใช้หุน้ หรื อเงินฝากเป็ นหลักประกันเท่ามูล
หนี5และดอกเบี5ยที1มีอยูก่ บั สหกรณ์
15.2 สมาชิกที1คณะกรรมการเห็นสมควร ดังนี5
กรณี กไู้ ม่เกิน 700,000 บาท ต้องมีผคู ้ 5 าํ ประกันไม่นอ้ ยกว่า 2 คน
กรณี กู้ 700,001 บาทขึ5นไปแต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมีผคู ้ 5 าํ ประกันไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
กรณี กู้ 1,000,001 บาทขึ5นไปแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้องมีผคู ้ 5 าํ ประกันไม่นอ้ ยกว่า 4 คน
กรณี กู้ 1,500,001 บาทขึ5นไป
ต้องมีผคู ้ 5 าํ ประกันไม่นอ้ ยกว่า 5 คน

อนึ1ง คณะกรรมการจะพิจารณาวงเงินขอกูต้ ามหลักประกันสิ นเชื1อให้คุม้ ครองเงินกูแ้ ละระยะการ
กูย้ มื ทั5งนี5จะต้องพิจารณากับเงินกูอ้ ื1นที1มีกบั สหกรณ์ ณ วันขอกูเ้ งิน โดยพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี5
1. การทําประกันสิ นเชื1 อคุม้ ครองเงินกู้
2. การเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย
3. การเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย
4. การทําประกันชีวิตโดยสลักหลังมอบให้สหกรณ์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์
ข้อ 16 สมาชิกผูค้ 5 าํ ประกันต้องทําหนังสื อคํ5าประกันไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที1 กําหนดไว้
ข้อ 17 สมาชิกผูห้ นึ1งผูใ้ ดจะเป็ นผูค้ 5 าํ ประกันผูก้ มู้ ากกว่า 6 คนในเวลาเดียวกันมิได้
ข้อ 18 ผูค้ 5 าํ ประกันคนใดตายหรื อออกจากสหกรณ์ โดยเหตุอื1น หรื อมีเหตุที1คณะกรรมการเห็นว่า
ไม่สมควรที1จะเป็ นผูค้ 5 าํ ประกันต่อไป ผูก้ ูต้ อ้ งจัดหาให้สมาชิกอื1น ซึ1 งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ 5 าํ ประ
กันแทนคนเดิมให้เสร็ จภายในระยะเวลาที1คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 19 การที1สมาชิกผูค้ 5 าํ ประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ไม่เป็ นเหตุให้บุคคลนั5นหลุดพ้น
จากการเป็ นผูค้ 5 าํ ประกัน จนกว่าผูก้ จู้ ะจัดหาสมาชิกอื1นที1คณะกรรมการเห็นสมควรเป็ นผูค้ 5 าํ ประกันแทน
หมวดที( 3
เงินงวดชํ าระหนีส. ํ าหรับเงินกู้
ข้อ 20 เงินงวดชําระหนี5เงินกูน้ 5 นั ให้กาํ หนดไว้ดงั นี5
20.1 ให้ส่งคืนเงินต้นและดอกเบี5ยเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันทุกเดือน ตามที1คณะกรรมการกําหนด
20.2 สมาชิกจะขอผ่อนชําระกี1งวดก็ได้ตามเสนอ แต่ท5 งั นี5ตอ้ งไม่เกิน 200 งวด และเวลาที1
สามารถทําประกันชีวติ สิ นเชื1 อได้
ข้อ 21 การส่ งเงินงวดชําระหนี5ให้ส่งโดยวิธีหกั จากเงินรายได้ของผูก้ ู้ ณ ที1จ่าย และให้ถือว่าเงินงวด
ชําระหนี5แต่ละงวดส่ งภายในสิ5 นเดือนนั5นๆ
หมวดที( 4
ดอกเบีย. เงินกู้สามัญ
ข้อ 22 ให้เรี ยกดอกเบี5ยเงินกูส้ ามัญ ในอัตราตามประกาศในสหกรณ์เป็ นคราวๆไป
ข้อ 23 ดอกเบี5ยนั5น ให้คิดเป็ นรายวันตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ

หมวดที( 5
การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้
ข้อ 24 ให้คณะกรรมการตรวจตรา ควบคุม ให้เงินกูท้ ุกรายที1หลักประกันที1กาํ หนดไว้ในระเบียบนี5 ถ้า
คณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันเงินกูส้ าํ หรับรายใดเกิดบกพร่ อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที1คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 25 กรณี ใดดังต่อไปนี5 ให้ถือว่าเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี5ยไม่วา่ ประเภทใด เป็ นอันถึงกําหนดส่ งคืนโดย
สิ5 นเชิงโดยมิพกั ถึงกําหนดเวลาที1ให้ไว้ และคณะกรรมการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
25.1 เมื1อผูก้ ขู้ าดสมาชิกภาพไม่วา่ เพราะเหตุใด
25.2 เมื1อปรากฏต่อคณะกรรมการว่า ผูก้ นู้ าํ เงินที1กไู้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที1กนู้ 5 นั
25.3 เมื1อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกูบ้ กพร่ อง และผูก้ มู้ ิได้จดั การ
แก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที1คณะกรรมการกําหนด
25.4 เมื1อค้างส่ งเงินงวดชําระหนี5 ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี5ยเป็ นเวลาสองเดือนหรื อผิด
นัดการส่ งเงินงวด
ข้อ 26 กรณี ที1เงินกูต้ อ้ งส่ งคืนโดยสิ5 นเชิงตามข้อที1 25 ถ้าผูค้ 5 าํ ประกันต้องรับผิดชําระหนี5แทนผูก้ ู้
และไม่สามารถชําระหนี5น5 นั โดยสิ5 นเชิงได้ เมื1อผูค้ 5 าํ ประกันร้องขอ คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผู ้
คํ5าประกันเป็ นงวดรายเดือนจนเสร็ จตามที1ผกู ้ ใู้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ได้ สุ ดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 27 ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ 5 าํ ประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอลาออก ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อ
ให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี5สินที1ตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ5 นเสี ยก่อน แล้วจึงขอออกได้
ข้อ 29 เมื1อผูก้ ขู้ าดจากสมาชิกภาพตามข้อ 25.1 สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ ้น เงินปั นผล เงินเฉลี1ยคืน หรื อ
ดอกเบี5ยค้างจ่าย บรรดาที1สมาชิกมีอยูก่ บั สหกรณ์ได้ ในการจ่ายเงินดังกล่าว สหกรณ์มีอาํ นาจหักเงินซึ1 งสมาชิก
ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ก่อน ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 45
ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี5
ประกาศ ณ วันที1 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(นายประสิ ทธิ ชยั กัลยาสนธิ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด

