ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู ้ พ.ศ.2559
-------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 79(2) และข้อ 107(3) และมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 22 ครัง้ ที่ 6/2559 เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 เห็นชอบให้กาหนดระเบียบ ว่าด้วย
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู ้ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด ว่าด้วย การให้
เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู ้ พ.ศ. 2559 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบหรือมติอ่นื ใดทีข่ ดั หรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
บททัว่ ไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อานาจเจริญ จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อานาจเจริญ
จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง
ประธานกรรมการสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ส าธารณสุ ข
จังหวัดอานาจเจริญ จากัด
“คณะกรรมการ ”
หมายถึง
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อานาจเจริญ จากัด
“ลูกจ้างประจา”
หมายถึง
ลูกจ้างปฏิบตั งิ านในหน่วยงานสาธารณสุข
ประจาจังหวัดอานาจเจริญ
“นักเรียนทุน(สหวิชาชีพ)”
หมายถึง
บุคลากรทีจ่ บหลักสูตรวิชาชีพด้านการแพทย์
และสาธารณสุ ข ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนด
และปฏิบตั งิ านในหน่วยงานสาธารณสุขใน
จังหวัดอานาจเจริญ โดยได้รบั เงินค่าจ้างราย
เดือนจากเงินบารุง
“เงินได้รายเดือน”
หมายถึง
เงินเดือนประจาและเงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งหรือเงินค่าตอบแทนวิชาชีพซึง่ นาไป
คานวณหักหุน้ รายเดือนตามทีส่ หกรณ์ฯ กาหนด

“อาคารชุด”

หมายถึง

“ทรัพย์ส่วนบุคคล”

หมายถึง

“ห้องชุด”

หมายถึง

“ทรัพย์ส่วนกลาง”

หมายถึง

“หนังสือกรรมสิทธิ์หอ้ งชุด”

หมายถึง

อาคารทีบ่ คุ คลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์
ออกได้เป็ นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วย
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล และกรรมสิทธิ์
ร่วมในทรัพย์กลาง
ห้องชุดและหมายความรวมถึงสิง่ ปลูกสร้างหรือ
ทีด่ นิ ทีจ่ ดั ไว้ให้เป็ นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย
ส่ ว นของอาคารชุ ด ที่ แ ยกถึ ง กรรมสิ ท ธิ์ อ อกได้เ ป็ น
ส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล
ส่วนของอาคารชุดทีไ่ ม่ใช่หอ้ งชุด ทีด่ นิ ทีต่ งั้
อาคารชุดและทีด่ นิ และทรัพย์สนิ
หนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วน
บุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง
3 ประเภท คือ

ข้อ 5. ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
(1) เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ
ข้อ 6. สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้
ข้อ 7. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน้ จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็ นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้ พือ่ การสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ 8. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 9. การให้เงินกูท้ ุกประเภทนัน้ ผูก้ ูต้ อ้ งทาหนังสือกูแ้ ละสมาชิกผูค้ า้ ประกัน (ถ้ามี) ต้องทาหนังสือ คา้ ประกันให้
ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีก่ าหนดไว้ และกาหนดให้พยานผูก้ ใู ้ นคาขอ/สัญญากูเ้ งินมีพยาน 2 คน ได้แก่
(1) เป็ นหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ ได้แก่ หัวหน้าสถานีอนามัย สาธารณสุขอาเภอ หัวหน้าตึก หัวหน้า
งาน หัว หน้าฝ่ าย ผู อ้ านวยการโรงพยาบาลชุมชน ผู อ้ านวยการโรงพยาบาลหรือ ผู ไ้ ด้รบั มอบหมายนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายหรือตาแหน่งหัวหน้า หน่วยงานอื่น หรือกรรมการดาเนินการ
(2) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
หมวด 2
เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิ น
ข้อ 10. การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการดาเนินการ หรือผูจ้ ดั การตามที่เห็นสมควรเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินแทน
คณะกรรมการดาเนินการก็ได้ และให้ผูไ้ ด้รบั มอบดังกล่าวนัน้ แถลงรายการเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพื่อให้
คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน

ข้อ 11. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผูก้ ูค้ นหนึ่งๆ นัน้ ยอมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
เห็นสมควร โดยมีเงือ่ นไขดังนี้
(1) เป็ นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับถึงวันยืน่ คาขอกู ้
(2) ไม่ขาดส่งเงินสะสมหุน้ รายเดือนหรือค้างชาระงวดเงินกูส้ หกรณ์ฯ ประเภทใดๆเว้นแต่จะส่งเงินสะสม
หุน้ รายเดือนหรือชาระเงินกูท้ ค่ี า้ งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
(3) สมาชิกผูก้ ู ้ ต้องมีความสามารถในการผ่อนชาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนเท่าๆกัน
โดยหักจากเงินได้รายเดือน เมือ่ รวมกับค่าหุน้ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบและหนี้เงินกูอ้ ่นื ๆ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
ไม่นอ้ ยกว่า “ร้อยละแปด” และต้องไม่ตา่ กว่า “หนึ่งพันบาท”
ให้มวี งเงินขอกูไ้ ม่เกิน 10 เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนัน้ และไม่เกินกว่าค่าหุน้ ที่ส่งแล้ว แต่ทงั้ นี้ตอ้ งไม่เกิน
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สุดแต่จานวนไหนน้อยกว่ากัน แต่ตอ้ งเสนออนุมตั คิ าขอกูต้ ่อคณะกรรมการดาเนินการ
ในกรณีทส่ี มาชิกนัน้ ยังมีเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม่และรายก่อนรวมกัน
จะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดทีก่ ล่าวในวรรคก่อนไม่ได้
หมวด 3
เงินกูส้ ามัญ
ข้อ 12. การให้เงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการ อาจมอบอานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกูส้ ามัญแก่คณะกรรมการเงินกู ้ ก็ได้
ข้อ 13. คาขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกนัน้ ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี้ คือ
(1) ผูข้ อกูย้ ่ืนคาขอกูต้ ่อฝ่ ายจัดการสหกรณ์ฯ โดยผ่านความเห็นชอบของผู บ้ งั คับบัญชาขัน้ ต้นหรือ
เทียบเท่า
(2) ให้สมาชิกผูข้ อกูแ้ นบสาเนาเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี) ตามแบบทีส่ หกรณ์ฯ กาหนด
(3) คณะกรรมการเงินกู ้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หรืออนุ มตั ิตามที่ได้รบั มอบอานาจจาก
คณะกรรมการดาเนินการ
(4) คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ 14. จานวนเงินกูส้ ามัญทีใ่ ห้แก่สมาชิกผูก้ คู ้ นหนึ่งๆ นัน้ ยอมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
เห็นสมควร โดยมีเงือ่ นไขดังนี้
(1) สมาชิกทีก่ เู ้ งินสามัญต้องมีอายุการเป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ถือหุน้ อย่างน้อยร้อยละ 15 ของ
วงเงินกู ้ หากหุน้ น้อยกว่าร้อยละ 15 ให้หกั จากเงินกูส้ ามัญ โดยไม่รวมกับวงเงินกูเ้ พื่อ เหตุฉุกเฉิน ทัง้ นี้
ผูก้ ูท้ ่มี ี
อายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้นึ ไป ต้องถือหุน้ อย่างน้อย ร้อยละ 15 ของวงเงินกู ้
(2) สมาชิกผูก้ ตู ้ อ้ งมีความสามารถในการผ่อนชาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนเท่าๆกันโดยหัก
จากเงินได้รายเดือน เมือ่ รวมกับค่าหุน้ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ และหนี้เงินกูอ้ ่นื ๆ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่
น้อยกว่า “ร้อยละแปด” และต้องไม่ตา่ กว่า “หนึ่งพันบาท”
(3) สมาชิกที่เป็ นข้าราชการ,ลูกจ้างประจาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ย่ อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้ งอยู่ภายในจากัดไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) หรือจานวนเงินได้ รายเดือนรวม 25
เดือนหรือ 10 เท่าของทุนเรือนหุน้ ของสมาชิกสุดแต่จานวนไหนน้อยกว่า

ในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ นเพือ่ ประโยชน์ของสหกรณ์คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณากาหนดวงเงินให้กู ้
แก่สมาชิกมากกว่าเงินได้รายเดือนรวมกัน 25 เดือน หรือ 10 เท่าของทุนเรือนหุน้ ก็ได้ แต่ทงั้ นี้ตอ้ งไม่เกิน 1,000,000
บาท (หนึ่งล้านบาท)
(4) สมาชิกกลุ่มนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควรให้
สมาชิกกลุ่ม นักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) ที่ปฏิบตั ิงานในสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดอานาจเจริญ มีสทิ ธิกูย้ มื ใน
วงเงินจากัดไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) หรือ 10 เท่าของทุนเรือนหุน้ ของสมาชิก สุดแต่จานวนไหนน้อย
กว่า
ในกรณี ท่ีส มาชิ ก กู เ้ งิน โดยมีมูล ค่ า หุ น้ เป็ น ประกัน ย่ อ มสุ ด แต่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การพิจ ารณา
เห็นสมควร แต่ตอ้ งอยู่ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทัง้ หมดที่เป็ นประกัน จะพิจารณาอนุ มตั ิให้เฉพาะ
สมาชิกทีป่ ลอดหนี้เงินกูส้ ามัญทีใ่ ช้หลักประกันอื่น ยกเว้นเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน หรือเงินกูส้ ามัญ โดยมีมลู ค่าหุน้ เป็ นประกันที่
ยืน่ กูใ้ หม่ แต่วงเงินกูใ้ หม่เมือ่ รวมกับเงินกูท้ ค่ี า้ งชาระต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทัง้ หมด
ข้อ 15. ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร จะให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกที่ยงั คืนเงินกูส้ ามัญรายก่อนไม่เสร็จ
ก็ได้ แต่จานวนเงินกูร้ วมทุกรายการของสมาชิกผูก้ คู ้ นหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวใน
ข้อ 14 สุดแต่กรณีไม่ได้ และสมาชิกมีสทิ ธิยน่ื กูไ้ ด้เมือ่ มีวงเงินกูย้ มื ทีจ่ ะได้รบั สุทธิดงั นี้
(1) สมาชิกที่มเี งินได้รายเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ให้มวี งเงินกูย้ ืมที่จะได้รบั สุทธิไม่นอ้ ยกว่า
10,000 บาท
(2) สมาชิกที่มเี งินได้รายเดือนเท่ากับหรือมากกว่า 10,000 บาท ให้มวี งเงินกูย้ ืมที่จะได้รบั สุทธิไม่
น้อยกว่า 30,000 บาท
ข้อ 16. ในการให้เงินกูส้ ามัญนัน้ ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มเี งินทุนที่จะให้กูไ้ ด้ไม่พอแก่การขอกูอ้ นั มีลกั ษณะพึงให้กู ้
นัน้ ทุกราย ให้ถอื ลาดับในการพิจารณาให้เงินกู ้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินกูซ้ ง่ึ ถือค่าหุน้ เป็ นหลักประกัน พึงให้ในลาดับก่อนเงินกูซ้ ง่ึ มีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ ง่ึ อยู่ในลาดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกูซ้ ่งึ มีจานวนน้อยพึงให้ก่อนเงินกู ้
ซึ่งมีจานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จานวนเงินกูท้ ่นี ามาเทียบกันนัน้ ให้คิดรวมทัง้ เงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุ
ฉุกเฉิน รายก่อนของผูก้ ทู ้ ค่ี งเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย
ทัง้ นี้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุ กรรมการเงินกูเ้ ห็นว่ามีเหตุผลจะวินิจฉัยเป็ น
อย่างอื่นก็ได้
หมวด 4
เงินกูพ้ เิ ศษ
ข้อ 17. สหกรณ์จะพิจารณาให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่สมาชิกซึง่ มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี บริบูรณ์นบั ถึงวันยืน่ คาขอกู ้
(2) ไม่ขาดส่งเงินสะสมหุน้ รายเดือนหรือค้างชาระงวดเงินกูส้ หกรณ์ประเภทใดๆเว้นแต่จะส่ง
เงินสะสมหุน้ รายเดือนหรือชาระเงินกูท้ ค่ี า้ งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 18. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์มคี วามมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกมีท่อี ยู่อาศัยเป็ นของตนเองและ
ครอบครัว ตามความจาเป็ นเท่านัน้ ดังนัน้ สหกรณ์จงึ จะพิจารณาให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่สมาชิก เพือ่ การเคหะสงเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
(1) ซื้อทีด่ นิ พร้อมอาคารหรือห้องชุดหรืออาคารชุดเพือ่ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยแห่งแรกของตนเองและครอบครัว
(2) ซื้อหรือปลูกสร้างอาคาร เพือ่ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยแห่งแรกของตนเองและครอบครัว
(3) ซื้อทีด่ นิ เปล่าพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพือ่ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยแห่งแรกของตนเองและครอบครัว
(4) ชาระหนี้ไถ่ถอนจานองทีด่ นิ เปล่าจากสถาบันการเงินซึง่ การจานองได้เกิดขึ้นก่อนระเบียบนี้ใช้
บังคับ พร้อมปลูกสร้างอาคารเพือ่ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยแห่งแรกของตนเองและครอบครัว
(5) ชาระหนี้ไถ่ถอนจานองทีด่ นิ พร้อมอาคารหรือห้องชุดหรืออาคารชุดอันเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของ
ตนเองและครอบครัว ซึง่ การจานองได้เกิดขึ้นก่อนระเบียบนี้ ใช้บงั คับ
(6) ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารหรือห้องชุด หรืออาคารชุดสาหรับใช้เป็ นที่อยู่อาศัยของตนเองและ
ครอบครัว
(7) ชาระหนี้สนิ ของสมาชิกเพือ่ ให้สมาชิกมีเงินเหลือในการครองชีพเพิม่ ขึ้น
ข้อ 19. เงินกูพ้ เิ ศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกมีท่อี ยู่อาศัยเป็ นของตนเอง และ
ครอบครัวเท่านัน้ มิใช่สาหรับเพื่อการ
ให้เช่าหรือโอนแก่ผูอ้ ่ืน ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนต้นเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการ
เคหะสงเคราะห์ไม่ครบ สมาชิกจะให้เช่าหรือโอนทรัพย์สนิ ซึ่งใช้เงินกูน้ นั้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดแก่ผูอ้ ่นื ไม่ได้ เว้นแต่
กรณีทจ่ี าเป็ นซึง่ ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคณะกรรมการก่อน
ข้อ 20. เงินกูพ้ เิ ศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของครอบครัว มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้สมาชิก และ
ครอบครัวได้มโี อกาสลงทุนประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เพิ่มเติมตามความจาเป็ น ดังนัน้ สหกรณ์จึงจะพิจารณาให้เงินกู ้
พิเศษ แก่สมาชิกเพือ่ การลงทุน ประกอบอาชีพของครอบครัวดังต่อไปนี้
(1) เป็ นโครงการการลงทุน ประกอบอาชีพที่สุจริต
(2) เป็ นโครงการการลงทุน ประกอบอาชีพซึ่งไม่เป็ นที่รงั เกียจของสังคม หรือไม่ก่อเหตุเดือดร้อน
ราคาญแก่สงั คม
(3) เป็ นโครงการการลงทุนที่มคี วามชัดเจน มัน่ คง และการดาเนินการต้องไม่กระทบต่องานในหน้าที่
ราชการ
ข้อ 21. สมาชิกซึง่ ได้รบั อนุมตั เิ งินกูพ้ เิ ศษ หากยังชาระหนี้เงินกูพ้ เิ ศษพร้อมดอกเบี้ยยังไม่ครบห้ามไม่ให้ สมาชิก
กระทาการดังต่อไปนี้
(1) ห้ามโอนทรัพย์สนิ ซึง่ ได้มาจากเงินกูพ้ เิ ศษนัน้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดให้แก่ผูอ้ ่นื
(2) ห้ามให้เช่าทรัพย์สนิ ซึ่งได้มาจากเงินกูพ้ เิ ศษนัน้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดเว้นแต่กรณีจาเป็ นซึ่ง
ได้รบั อนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากสหกรณ์ ตามมติทป่ี ระชุม คณะกรรมการ
ข้อ 22. สมาชิกผูก้ ู ้ ต้องมีความสามารถในการผ่อนชาระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนเท่าๆกัน โดยหัก
จากเงินได้รายเดือน เมื่อรวมกับค่าหุน้ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ และหนี้เงินกูอ้ ่นื ๆ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่
น้อยกว่า “ร้อยละสิบ” และต้องไม่ตา่ กว่า “หนึ่งพันบาท”

ข้อ 23. สหกรณ์จะพิจารณาให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่ สมาชิกจานวนเท่าใด คณะกรรมการจะพิจารณาโดยคานึงถึงความ
ต้องการเงินกูท้ แ่ี ท้จริงตามควรแก่ฐานะ และความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกผูน้ นั้ แต่ทงั้ นี้วงเงินกูต้ อ้ งไม่เกิน 5,000,000
บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ทัง้ นี้ผูก้ ตู ้ อ้ งถือหุน้ อย่างน้อยร้อยละ 15 ของวงเงินกู ้ หากหุน้ น้อยกว่าร้อยละ 15 ให้หกั จากเงินกู ้ โดยไม่รวม
กับวงเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน
หมวด 5
หลักประกันเงินกู ้
ข้อ 24. หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกูซ้ ่งึ ผูก้ ูไ้ ด้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็ให้ใช้ค่าหุน้
ของผูก้ ทู ้ ม่ี อี ยู่ในสหกรณ์เป็ นหลักประกันการกูเ้ งิน โดยผูก้ ตู ้ อ้ งมีค่าหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าจานวนเงินทีข่ อกู ้
ข้อ 25. หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญถ้าเงินกูส้ ามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมือ่ รวมกับเงินกูส้ ามัญ
รายก่อนของผูก้ ทู ้ ค่ี งเหลืออยู่(ถ้ามี)ก็ดมี จี านวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ ที่ ผูก้ มู ้ อี ยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้า เงิน กู ส้ ามัญ รายนั้น โดยเฉพาะรายเดีย วก็ดี ห รื อ เมื่อ รวมกับ เงิน กู ส้ ามัญ รายก่ อ นของผู ก้ ู ้ (ถ้า มี)
ก็ดมี จี านวนเกินกว่าค่าหุน้ ซึง่ ผูก้ มู ้ อี ยู่ในสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกที่เป็ นข้าราชการ,ลูกจ้างประจาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์มสี มาชิกที่มไิ ด้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ูซ้ ่งึ
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้เป็ นผูค้ า้ ประกันจานวนกี่คนก็ได้แต่จากัดไม่เกิน“สองแสนบาท ต่อคน” และสมาชิก
มีสทิ ธิ์คา้ ประกันเงินกูส้ ามัญได้ไม่เกิน “หกคน”
(2) สมาชิกที่เป็ นนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) มีสมาชิกที่มไิ ด้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู ้ ที่เป็ นข้าราชการไม่
น้อยกว่า “หนึ่งคน” จากัดความรับผิดไม่เกิน “สองแสนบาทต่อคน และนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) ไม่นอ้ ยกว่า”สามคน”
จากัดความรับผิดไม่เกิน “หนึ่งแสนบาทต่อคน” คา้ ประกันเงินกู ้ โดยสมาชิกนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) มีสทิ ธิคา้ ประกัน
เงินกูใ้ ห้สมาชิกนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ ) ด้วยกันได้เท่านัน้ และคา้ ประกันได้ไม่เกิน “สามคน” ทัง้ นี้ตอ้ งได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเงินกูแ้ ละคณะกรรมการดาเนินการ
ทัง้ นี้ สมาชิกที่เป็ นข้าราชการคา้ ประกันเงินกูส้ มาชิกนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) ได้เพียง“หนึ่งคน”และจะ
ไม่เสียสิทธิในการคา้ ประกันเงินกูส้ มาชิกประเภทอื่นๆ
(3) สมาชิ ก ผู ข้ อกู ้เ งิ น จะต้อ งเป็ นสมาชิ ก สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือจะต้องมีกรมธรรม์
ประกันชีวติ ในกรณีทข่ี าดคุณสมบัตใิ นการสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือตามที่สหกรณ์ฯ กาหนดโดย
จะต้องบันทึกไว้ในกรมธรรม์ว่าเงินทดแทนทีไ่ ด้รบั จากกรมธรรม์จะต้องนาไปชดใช้หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อานาจเจริญ จากัด เป็ นอันดับแรก หากมีเงินเหลือจากการชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ อาจมอบให้ทายาท ตามจานวนเงินกู ้
ส่วนทีเ่ กินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ ู ้
ข้อ 26. หลักประกันเงินกูพ้ เิ ศษ มีดงั นี้
(1) สาหรับสมาชิกที่เป็ นข้าราชการ,ลูกจ้างประจา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ วงเงินกูไ้ ม่เกิน 5,000,000
บาท จะต้องมีสมาชิกสามัญซึง่ มิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ูค้ า้ ประกันกี่คนก็ได้แต่จากัดความรับผิดชอบภาระผูค้ า้ ประกัน ไม่เกิน
คนละ 500,000 บาท และสมาชิกมีสทิ ธิ์คา้ ประกันเงินกูพ้ เิ ศษได้ไม่เกิน “แปดคน” หรือที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอัน

ปลอดภาระจานองรายอื่นๆ ใช้คา้ ประกันเงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาหลักทรัพย์โดยใช้บริษทั เอกชนเป็ นผูป้ ระเมินสิ่ง
ปลูกสร้าง ส่วนที่ดินใช้สานักงานที่ดินตามที่ตงั้ นัน้ ๆ เป็ นผูป้ ระเมิน หรือประกันสินเชื่อแทนภาระผูค้ า้ ประกันตามวงเงินที่ผู ้
คา้ ประกันรับภาระและต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(2) สาหรับสมาชิกที่เป็ นนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) วงเงินกูไ้ ม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมีท่ดี ินหรือ
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างอันปลอดภาระจานองรายอื่นๆ ใช้คา้ ประกันเงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาหลักทรัพย์ โดย
ใช้บริษทั เอกชนเป็ นผูป้ ระเมินสิ่งปลู กสร้าง ส่วนที่ดินใช้สานักงานที่ดินตามที่ตงั้ นัน้ ๆ เป็ นผูป้ ระเมิน และต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
หมวด 6
เงินงวดชาระหนี้ เงินกู ้
ข้อ 27. การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ซึ่งผูก้ ูต้ อ้ งส่งต่อสหกรณ์นนั้ ให้ส่งโดยวิธีหกั จากเงินได้ราย
เดือนของผูก้ ู ้ ณ ทีจ่ ่าย และการส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกูท้ กุ ประเภทดอกเบี้ยเงินกูร้ วมทัง้ อื่นๆ ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่
เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนัน้ ให้ถอื ว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายใน วันสิ้นเดือนนัน้ ๆ
(1) การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน กาหนดให้ผูก้ ูส้ ่งคืนเป็ นงวดรายเดือนโดยส่ง
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันทุกเดือนไม่เกิน " สีส่ บิ แปดงวด" ภายในสิ้นเดือนแรกที่คิดดอกเบี้ยและเดือนถัดไปจน
ครบสิบสองงวด โดยไม่มกี ารผ่อนเวลาแต่อย่างไร
(2) การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญ กาหนดให้ผูก้ ูส้ ่งคืนเป็ นงวดรายเดือนโดยส่ง เงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันทุกเดือนไม่เกิน "หนึ่งร้อยยี่สิบงวด" ภายในสิ้นเดือนแรกที่คิดดอกเบี้ยและเดือนถัดไปจน
ครบ ในกรณีท่ผี ูก้ ูม้ คี าขอเป็ นหนังสือคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผันเป็ นพิเศษ คณะกรรมการ
ดาเนินการ จะผ่อนเวลาการส่งชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญทีก่ าหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนัน้ ให้แก่ผูก้ ูค้ ราวละหนึ่ง หรือ
หลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทัง้ หมดสาหรับเงินกูส้ ามัญรายหนึ่งๆต้องไม่เกิน “หกเดือน”
(3) การส่ ง เงิน งวดช าระหนี้ ส าหรับ เงิน กู พ้ ิเ ศษ ก าหนดให้ผู ก้ ู ส้ ่ ง คื น เป็ น งวดรายเดื อ นโดยส่ ง
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันทุกเดือนไม่เกิน "สามร้อยหกสิบงวด" ภายในสิ้นเดือนแรกที่ คิดดอกเบี้ยและเดือน
ถัดไปจนครบ
หมวด 7
ดอกเบี้ยเงินกู ้
ข้อ 28. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิกทุกประเภทในอัตราทีค่ ณะกรรมการดาเนินการกาหนดเป็ นคราวๆไป
และให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ

หมวด 8
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ้
ข้อ 29. ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
และเมือ่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดความบกพร่องผูก้ ูจ้ ะต้องจัดการแก้ไข ให้คืน
ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 30. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ให้ถอื ว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใดๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทัง้
ดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาทีใ่ ห้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมือ่ ผูก้ อู ้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือ่ ปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่า ผูก้ นู ้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายทีใ่ ห้ เงินผูน้ นั้
(3) เมื่อ คณะกรรมการดาเนิ น การเห็นว่ า หลักประกันส าหรับเงินกู เ้ กิดบกพร่ องและผู ก้ ู ม้ ิได้จดั การ
แก้ไขให้คืนภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมือ่ ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกันหรือผิดนัดการส่ง
เงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ 31. ในกรณีทเ่ี งินกูเ้ ป็ นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่ าวแล้วใน ข้อ 31 ถ้าผูค้ า้ ประกันต้องรับผิดชาระหนี้
แทนผูก้ ู ้ และไม่สามารถชาระหนี้นนั้ โดยสิ้นเชิงได้เมือ่ ผูค้ า้ ประกันร้องขอคณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บ
จากผูค้ า้ ประกันเป็ นงวดรายเดือน จนเสร็จตามทีผ่ ูก้ ไู ้ ด้ทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์กไ็ ด้ สุดแต่จะพิจารณา
ข้อ 32. ผูก้ ูก้ ็ดี ผูค้ า้ ประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออก หรือย้ายจากราชการหรืองานประจา
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 44 ต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สนิ ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จ
สิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานัน้ ได้
หมวด 9
การผ่อนชาระและการปรับโครงสร้างหนี้
ข้อ 33. สมาชิกทีเ่ ป็ นลูกหนี้สหกรณ์ในฐานะผูก้ ูห้ รือผูค้ า้ ประกัน หากไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามสัญญาหรือตาม
ระเบียบสหกรณ์ และมีเอกสารหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั จาเป็ น อาจขอผ่อนชาระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้กบั
สหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) การผ่อนชาระหนี้ คือการพักชาระหนี้หรือหยุดชาระหนี้ชวั ่ ระยะเวลาหนึ่ง ใช้ในกรณีท่สี มาชิกผูก้ ูม้ ี
เหตุทารายได้หยุดชะงักชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง สมาชิกผู ก้ ูอ้ าจขอพักชาระหนี้ และขยายงวดชาระหนี้ ได้ไม่เกินเวลาที่รายได้
หยุดชะงักหรือ
(2) ในกรณี สมาชิกผูค้ า้ ประกันหรือบุคคลอื่นที่ตอ้ งชาระหนี้แทนผูก้ ูแ้ ต่ไม่สามารถชาระหนี้นนั้ ได้โดย
สิ้นเชิงในคราวเดียว อาจขอผ่อนชาระหนี้ได้ สาหรับกรณีท่บี ุคคลอื่นรับใช้หนี้แทนผูก้ ู ้ ต้องมีสมาชิกผูค้ า้ ประกันผูก้ ู ้เดิม
คา้ ประกัน หรืออสังหาริมทรัพย์ปลอดจานองเป็ นหลักประกัน
(3) การปรับโครงสร้างหนี้ คือการปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงสาระสาคัญของหนังสือกูเ้ งินฉบับเดิม เช่น
เงินต้น ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย งวดชาระหนี้ ระยะเวลาชาระหนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ ง หรือหลายอย่ า งตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร

(4) วิธปี ฏิบตั ิในการผ่อนชาระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้
(4.1) ยืน่ คาขอผ่อนชาระหรือการปรับโครงสร้างหนี้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั จาเป็ น
(4.2) ผูจ้ ดั การเสนอความเห็นแล้วแต่กรณีต่อคณะกรรมการเงินกูแ้ ละคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาอนุมตั ิ
(4.3) เมือ่ คณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั ิ ผูข้ อผ่อนผันชาระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ตอ้ งทา
หนังสือต่อท้ายสัญญากรณีตามข้อ 33 (2) หรือหนังสือรับชาระหนี้แทนผูก้ ูห้ รือหนังสือปรับโครงสร้างหนี้ ตามข้อ 33 (3)
หมวด 10
บทเฉพาะกาล
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด เป็ นผูร้ กั ษาการให้เป็ นไป
ตามระเบียบนี้ และให้มอี านาจออกประกาศหรือคาสัง่ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
กาหนดไว้

ณ

วันที่ 8 เมษายน 2559

(ลงชื่อ)

ทศพงศ์ บุญพุฒ
(ทศพงศ์ บุญพุฒ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ

จากัด

