ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
พ.ศ. 2558
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ข้อ 10
ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 66(8) และข้อ 91(3) ที4ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นสหกรณ์ ชุ ดที4 33 ประชุ มครั6งที4 6
วันที4 11 พฤษภาคม 2558 มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี6
ข้อ 1. ระเบียบนี6เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ว่าด้วยการให้
เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2558 “
ข้อ 2. ระเบียบนี6ให้ใช้บงั คับตั6งแต่วนั ที4ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. บรรดา คําสั4ง ประกาศ ระเบียบ หรื อมติอื4นใดที4ได้กาํ หนดไว้แล้ว ซึ4 งขัดหรื อแย้งกับระเบียบ
นี6ให้เป็ นอันยกเลิกและให้ใช้ระเบียบนี6แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี6
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนิ นงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึ ง รองประธานกรรมการดําเนิ นงานสหกรณ์ ออมทรั พย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึงคณะกรรมการดําเนิ นงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
พังงา จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
หมวด 1
ข้ อกําหนดทัวไป
ข้อ 5. สหกรณ์จะให้เงินกูป้ ระเภทต่าง ๆ เฉพาะแก่สมาชิกของสหกรณ์เท่านั6น
ข้อ 6. การให้เงิ นกู้แก่ สมาชิ ก สหกรณ์ จะให้เงิ นกู้ได้เฉพาะกรณี เพื4อการอันจําเป็ นหรื อเพื4อมี
ประโยชน์แก่ สมาชิ ก ตามที4 คณะกรรมการเห็ นสมควร โดยสมาชิ กผูก้ ู้ตอ้ งเสนอวัตถุ ประสงค์แห่ งการกู้ใ ห้
ชัดเจนในคําขอกู้ แต่จะให้เงินกูเ้ พื4อการเก็งกําไรมิได้
ข้อ 7. สมาชิ กผูป้ ระสงค์ขอกู้เงิ นจากสหกรณ์ ต้องเสนอคําขอกู้และยื4นต่อสหกรณ์ ตามแบบที4
สหกรณ์กาํ หนดไว้ โดยผ่านการรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาไม่ต4าํ กว่าผูบ้ งั คับบัญชาชั6นต้น ยกเว้นผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ไม่ต4าํ กว่าหัวหน้าส่ วนราชการระดับสาธารณสุ ขอําเภอ, หัวหน้าฝ่ าย/กลุ่มงาน, ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล สามารถ
รับรองตนเองในฐานะผูบ้ งั คับบัญชา สําหรับข้าราชการบํานาญและสมาชิกสมทบที4ไม่มีเงินได้รายเดือนสามารถ
รับรองตนเองได้

-2ข้อ 8. การให้เงิ นกู้ทุก ประเภทนั6น สมาชิ กผูข้ อกู้ตอ้ งเสนอหลักประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตาม
ประกาศของสหกรณ์ ยกเว้นเงินกูป้ ระเภทฉุ กเฉิ น
ข้อ 9. สมาชิ ก ผูก้ ู้ต้องชํา ระเงิ น ต้น และดอกเบี6 ย เงิ น กู้ใ ห้ แ ก่ ส หกรณ์ เป็ นงวดรายเดื อ น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บตั ิในการให้บริ การเงิ นกูข้ องประกาศสหกรณ์ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดื อนของผูก้ ู้
ณ ที4จ่าย จากต้นสังกัดของสมาชิกผูก้ ู้
สําหรับสมาชิ กสมทบที4ไม่มีเงินได้รายเดือนจากหน่วยงาน ต้องชําระเงิ นต้นพร้อมดอกเบี6ย
เป็ นงวดรายเดือน โดยนําส่ งเป็ นเงินสดให้กบั สหกรณ์โดยตรง หรื อนําฝากเข้าบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 10. สหกรณ์จะให้วงเงินกูแ้ ต่ละประเภทแก่สมาชิกตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 11. ให้ถือว่าวันทําการสุ ดท้ายของเดือนหนึ4ง ๆ เป็ นงวดชําระเงิน
หมวดที 2
ประเภทเงินกู้และวงเงินให้ ก้ ู
ข้อ 12. สหกรณ์จะให้เงินกูต้ ามวัตถุประสงค์ขอกูข้ องสมาชิก ตามประเภทต่าง ๆ ดังนี6
(1) เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิ น สหกรณ์จะให้เงินกูฉ้ ุ กเฉิ นแก่สมาชิ กที4มีความจําเป็ นเร่ งด่วนหรื อ
เหตุฉุกเฉิ นต้องใช้เงิน ทั6งนี6 วงเงินให้กู้ อัตราดอกเบี6ยเงินกู้ หลักประกัน และวิธีนาํ ส่ งเงิ นงวดชําระ ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูเ้ พื4อเหตุฉุกเฉิ นตามประกาศของสหกรณ์ โดยสหกรณ์มอบ
อํานาจให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยอนุมตั ิเงินกู้ และรายงานให้คณะกรรมการทราบ
(2) เงินกู้สามัญ สหกรณ์จะให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิ กผูข้ อกูส้ ําหรับใช้จ่ายเพื4อการอันจําเป็ น
หรื อประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิ ก ทั6งนี6 วงเงินให้กู้ อัตราดอกเบี6ยเงินกู้ หลักประกัน และวิธีการนําส่ งเงินงวด
ชําระ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บตั ิ ในการให้บริ การเงิ นกูส้ ามัญตามประกาศของสหกรณ์ โดย
สหกรณ์ อาจมอบอํานาจให้ คณะกรรมการอํานวยการ หรื อ คณะกรรมการเงิ นกู้ หรื อผูจ้ ดั การเป็ นผูว้ ินิจฉัย
อนุมตั ิเงินกูไ้ ปก่อนได้ แล้วนําเสนอคณะกรรมการเพื4อรับทราบ และหากเห็นว่าการกูเ้ งินสามัญรายใดไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูต้ ามประกาศ ให้นาํ เสนอคณะกรรมการเพื4อพิจารณาต่อไป
(3) เงินกู้พิเศษ สหกรณ์ จะให้เงิ นกูพ้ ิเศษแก่สมาชิ กเมื4อสหกรณ์ มีฐานะการเงิ นก้าวหน้า
พอที4จะช่วยเหลือสมาชิ ก เพื4อส่ งเสริ มฐานะ ความมัน4 คง หรื อเพื4อการเคหะ หรื อเพื4อก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่
สมาชิ กได้ ทั6งนี6 วงเงิ นให้กู้ อัตราดอกเบี6 ยเงิ นกู้ หลักประกัน และวิธีการนําส่ งเงิ นงวดชําระ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูพ้ ิเศษตามประกาศของสหกรณ์ การพิจารณาอนุ มตั ิเงินกูพ้ ิเศษ
ให้ เ ป็ นอํา นาจของคณะกรรมดํา เนิ น งานสหกรณ์ โดยต้อ งได้รั บ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี4 ข อง
คณะกรรมการทั6งหมด การดําเนินการให้เงินกูพ้ ิเศษให้เป็ นไปตามระเบียบและกฎหมายอื4นที4เกี4ยวข้องด้วย
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ดอกเบีย, เงินให้ ก้ ู
ข้อ 13. อัตราดอกเบี6ยเงิ นให้กูป้ ระเภทต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ ทั6งนี6 ให้เป็ นไป
ตามสภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี6ยในตลาดด้วย
ข้อ 14. สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี6ยเป็ นรายวันตามจํานวนเงินต้นคงเหลือเป็ นรายงวด หากงวดใด
อัตราดอกเบี6 ยไม่เท่ากัน เนื4 องจากประกาศสหกรณ์ มีผลบังคับใช้ ให้คาํ นวณดอกเบี6ยเป็ นรายวันตามอัตราใน
ประกาศของสหกรณ์
ข้อ 15. ในกรณี ที4สหกรณ์ ทาํ การประมวลผลเงิ นเรี ยกเก็บงวดรายเดื อนใดแล้ว หากมีเงิ นให้กูแ้ ก่
สมาชิกหลังจากที4ประมวลผลแล้ว สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี6ยและเรี ยกเก็บในงวดถัดไป
หมวด 4
หลักประกันการปฏิบัติตามสั ญญากู้เงิน
ข้อ 16. สมาชิ กผูข้ อกูเ้ งิ นจะต้องเสนอหลักประกันเงิ นกูใ้ ห้สหกรณ์ พิจารณา ทั6งนี6 หลักประกัน
สัญญากูเ้ งิน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการให้บริ การกูเ้ งินประเภทนั6น ๆ
ข้อ 17. หลักประกันสัญญาตามข้อ 16. ประกอบด้วย
(1) บุคคลที4เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาํ นักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
(2) เงินฝากธนาคาร เงินฝากในบัญชีสหกรณ์
(3) พันธบัตรรัฐบาล
(4) อสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดภาระจํานอง
(5) หลักประกันอื4น ๆ ตามที4คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 18. หลักประกันที4เป็ นบุคคลตามข้อ 17 (1) ต้องรับผูกพันว่าถ้าประสงค์ขอโอน ย้าย หรื อ
ลาออกจากราชการและ/หรื อพ้นจากสมาชิกภาพของสหกรณ์ ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ
หากผูค้ 6 าํ ประกัน รายใดได้เสี ย ชี วิ ตลงและยัง มี หนี6 สิ น ในฐานะผูค้ 6 าํ ประกัน กับ สหกรณ์
สหกรณ์มีสิทธิ เรี ยกร้องจากทายาทและหรื อผูจ้ ดั การมรดกของผูค้ 6 าํ ประกันได้
ข้อ 19. ให้คณะกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การและผูร้ ับผิดชอบเงิ นกูข้ องสหกรณ์ ตรวจตราควบคุ มให้
เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที4กาํ หนดไว้ในสัญญาเงินกูแ้ ต่ละประเภท หากพบว่าหลักประกันเงินกูร้ ายใด เกิด
บกพร่ อง ไม่เป็ นไปตามที4กาํ หนด ให้แจ้งให้ผกู ้ แู้ ก้ไขจัดการให้คืนดีภายในระยะเวลาที4กาํ หนด
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การเรี ยกคืนเงินกู้
ข้อ 20. ให้คณะกรรมการจัดการเรี ยกคืนเงินกูโ้ ดยมิชกั ช้า และให้ถือว่าเป็ นหนี6 อนั ถึงกําหนดส่ งคืน
โดยสิ6 นเชิง หากเกิดกรณี ใด ๆ ต่อสัญญาเงินกูป้ ระเภทใดหรื อรายใด ดังนี6
(1) เมื4อผูก้ พู้ น้ สภาพจากสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ
(2) เมื4อปรากฏแก่คณะกรรมการว่า ผูก้ นู้ าํ เงินกูไ้ ปใช้ผดิ วัตถุประสงค์
(3) เมื4อคณะกรรมการเห็ นว่าหลักประกันสัญญาเงิ นกูเ้ กิ ดบกพร่ องและผูก้ ูม้ ิได้แก้ไขให้
คืนดีภายในระยะเวลาที4กาํ หนด
(4) เมื4อผูก้ คู้ า้ งชําระเงินงวดชําระหนี6เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หากคณะกรรมการเห็ นว่าเหตุขา้ งต้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรื อมีเหตุอนั ควร คณะกรรมการ
อาจผ่อนผันได้ตามความจําเป็ นและสมควร
ข้อ 21. ให้ ค ณะกรรมการดํา เนิ น งานของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข พัง งา จํา กัด เป็ นผู ้
รักษาการตามระเบียบนี6และออกประกาศต่าง ๆ ตามที4กาํ หนดไว้ในระเบียบนี6
ประกาศ ณ วันที4

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(นายวิรัตน์ เพาะปลูก)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด

