ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557
------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 79 (2) และข้อ 107(3) และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 20 ครัง้ ที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบหรือมติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
“สมาชิก”

หมายถึง
หมายถึง

“ประธานกรรมการ”

หมายถึง

“คณะกรรมการ ”

หมายถึง

“กรรมการ”

หมายถึง

“ลูกจ้างประจา”

หมายถึง

“นักเรียนทุน(สหวิชาชีพ)” หมายถึง

“เงินได้รายเดือน”

หมายถึง

“อาคารชุด”

หมายถึง

“ทรัพย์ส่วนบุคคล”

หมายถึง

“ห้องชุด”

หมายถึง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
จากัด
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อานาจเจริญ จากัด
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อานาจเจริญ จากัด
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อานาจเจริญ จากัด
ลูกจ้างปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขประจาจังหวัด
อานาจเจริญ
บุคลากรที่จบหลักสูตรวิชาชีพด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด และปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดอานาจเจริญ โดยได้รับ
เงินค่าจ้างรายเดือนจากเงินบารุง
เงินเดือนประจาและเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง หรือ
เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ ซึ่งนาไปคานวณหักหุ้นรายเดือน
ตามที่สหกรณ์ฯ กาหนด
อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออก
ได้ เ ป็น ส่ วนๆ โดยแต่ ล ะส่ ว นประกอบด้ว ยกรรมสิท ธิ์ ใ น
ทรัพย์ส่วนบุคคล และกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์กลาง
ห้องชุดและหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่จัดไว้
ให้เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย
ส่วนของอาคารชุดที่แยกถึงกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะ
ของแต่ละบุคคล

“ทรัพย์ส่วนกลาง”

หมายถึง

ส่วนของอาคารชุดที่ไม่ใช่ห้องชุด ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด
และที่ดินและทรัพย์สิน
“หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด” หมายถึง
หนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล และ
กรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง
ข้อ 5. ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกู้สามัญ
(3) เงินกู้พิเศษ
ข้อ 6. สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น
ข้อ 7. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็ง กาไรไม่ได้
ข้อ 8. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอคาขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 9. การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทาหนังสือกู้และสมาชิกผู้ค้าประกัน(ถ้ามี) ต้องทาหนังสือค้าประกัน
ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ และกาหนดให้พยานผู้กู้ในคาขอ/สัญญากู้เงินมีพยาน 2 คน ได้แก่
(1) เป็นหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ ได้แก่ หัวหน้าสถานีอนามัย สาธารณสุขอาเภอ หัวหน้าตึก
หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน ผู้อานวยการโรงพยาบาลหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมายหรือตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอื่น
หรือกรรมการดาเนินการ
(2) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 10. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการดาเนินการ หรือผู้จัดการตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจ ฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทน
คณะกรรมการดาเนินการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพื่อให้
คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 11. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใ ห้แก่สมาชิกผู้กู้ค นหนึ่ง ๆ นั้น ยอมสุด แต่ค ณะกรรมการด าเนินการพิจ ารณา
เห็นสมควร โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) เป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันยื่นคาขอกู้
(2) ไม่ขาดส่งเงินสะสมหุ้นรายเดือน หรือค้างชาระงวดเงินกู้สหกรณ์ฯ ประเภทใดๆ เว้นแต่จะส่งเงิน
สะสมหุ้นรายเดือนหรือชาระเงินกู้ที่ค้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
(3) สมาชิกผู้กู้ ต้องมีความสามารถในการผ่อนชาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเท่าๆ กัน
โดยหักจากเงินได้รายเดือน เมื่อรวมกับค่าหุ้นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ และหนี้เงินกู้อื่น ๆ
ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า “ร้อยละแปด” และต้องไม่ต่ากว่า “หนึ่งพันบาท”
ให้มวี งเงินขอกู้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น และไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ส่งแล้ว แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สุดแต่จานวนไหนน้อยกว่ากัน แต่ต้องเสนออนุมัติคาขอกู้ต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการ
ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม่และรายก่อนรวมกัน
จะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้

หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้อ 12. การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอานาจพิจ ารณาวินิจ ฉัยให้เงินกู้สามัญ แก่ สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการ อาจมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้สามัญแก่คณะกรรมการเงินกู้ ก็ได้
ข้อ 13. คาขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี้ คือ
(1)
ผู้ขอกู้ยื่นคาขอกู้ต่อฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาขั้นต้นหรือ
เทียบเท่า
(2) ให้สมาชิกผู้ขอกู้แนบสาเนาเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี) ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนด
(3) คณะกรรมการเงินกู้ พิจ ารณาให้ค วามเห็นชอบ หรืออนุมัติต ามที่ไ ด้รับมอบอานาจจาก
คณะกรรมการดาเนินการ
(4) คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 14. จานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ยอมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
เห็นสมควร โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) สมาชิกที่กู้เงินสามัญต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 20
ของวงเงินกู้ หากหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้หักจากเงินกู้สามัญ โดยไม่รวมกับวงเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน ทั้งนี้ผู้กู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องถือหุ้นอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของวงเงินกู้
(2) สมาชิกผู้กู้ ต้องมีความสามารถในการผ่อนชาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเท่าๆกัน
โดยหักจากเงินได้รายเดือน เมื่อรวมกับค่าหุ้นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ และหนี้เงินกู้อื่น ๆ
ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า “ร้อยละแปด” และต้องไม่ต่ากว่า “หนึ่งพันบาท”
(3) สมาชิกที่เป็นข้า ราชการ,ลูกจ้ า งประจ า และเจ้า หน้า ที่สหกรณ์ ยอมสุด แต่ค ณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจากัด ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่ง ล้า น
บาท) หรือจานวนเงินได้ รายเดือนรวม 25 เดือนหรือ 10 เท่าของทุนเรือนหุ้น ของสมาชิก
สุดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณากาหนดวงเงิน
ให้กู้แก่สมาชิกมากกว่า เงินได้รายเดือนรวมกัน 25 เดือน หรือ 10 เท่า ของทุนเรือนหุ้นก็ไ ด้ แต่ทั้ง นี้ต้องไม่เกิน
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
(4) สมาชิกกลุ่มนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) ยอมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร
ให้สมาชิกกลุ่ม นักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) ที่ปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด อานาจเจริญ มีสิทธิกู้ยืม
ในวงเงินจากัดไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) หรือจานวนเงินได้รายเดือนรวม 25 เดือนหรือ 10 เท่า
ของทุนเรือนหุ้นของสมาชิก สุดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
ในกรณีที่สมาชิกกู้เงิน โดยมีมูลค่า หุ้น เป็น ประกัน ยอมสุด แต่ค ณะกรรมการด าเนินการพิจ ารณา
เห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมดที่เป็นประกัน จะพิจ ารณาอนุมัติใ ห้เฉพาะ
สมาชิกที่ปลอดหนี้เงินกู้สามัญที่ใช้หลักประกันอื่น ยกเว้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกู้สามัญ โดยมีมูลค่าหุ้นเป็น ประกัน
ที่ยื่นกู้ใหม่ แต่วงเงินกู้ใหม่เมื่อรวมกับเงินกู้ที่ค้างชาระต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมด
ข้อ 15. ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร จะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังคืนเงินกู้สามัญรายก่อนไม่เสร็จ
ก็ได้ แต่จานวนเงินกู้รวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าว
ในข้อ 14 สุดแต่กรณีไม่ได้ และสมาชิกมีสิทธิยื่นกู้ได้เมื่อมีวงเงินกู้ยืมที่จะได้รับสุทธิดังนี้
(1) สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ให้มีวงเงินกู้ยืมที่จะได้รับสุทธิไม่น้อยกว่า
10,000 บาท
(2) สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนเท่ากับหรือมากกว่า 10,000 บาท ให้มีวงเงินกู้ยืมที่จะได้รับสุทธิ
ไม่น้อยกว่า 30,000 บาท

ข้อ 16. ในการให้เงินกู้สามัญนัน้ ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อันมีลักษณะพึงให้กู้
นั้นทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้ซึ่งถือค่าหุ้นเป็นหลักประกัน พึงให้ในลาดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในลาดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกู้ซึ่งมีจานวนน้อยพึงให้ก่อน
เงินกู้ซึ่งมีจานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จานวนเงินกู้ที่นามาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้ง
เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน รายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย
ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลจะวินิจฉัยเป็น
อย่างอื่นก็ได้
หมวด 4
เงินกู้พิเศษ
ข้อ 17. สหกรณ์จะพิจารณาให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) เป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์นับถึงวันยื่นคาขอกู้
(2) ไม่ขาดส่งเงินสะสมหุ้นรายเดือน หรือค้างชาระงวดเงินกู้สหกรณ์ประเภทใดๆ เว้นแต่จะส่ง
เงินสะสมหุ้นรายเดือนหรือชาระเงินกู้ที่ค้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 18. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและ
ครอบครัว ตามความจาเป็นเท่านั้น ดังนั้นสหกรณ์จึงจะพิจารณาให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก เพื่อการเคหะสงเคราะห์
ดังต่อไปนี้
(1) ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด หรืออาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแห่ง แรกของตนเองและ
ครอบครัว
(2) ซื้อหรือปลูกสร้างอาคาร เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรกของตนเองและครอบครัว
(3) ซื้อที่ดินเปล่าพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรกของตนเองและครอบครัว
(4) ชาระหนี้ไถ่ถอนจานอง ที่ดินเปล่า จากสถาบันการเงินซึ่งการจานองได้เกิดขึ้นก่อนระเบียบนี้ใช้
บังคับ พร้อมปลูกสร้างอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรกของตนเองและครอบครัว
(5) ชาระหนี้ไถ่ถอนจานองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดหรืออาคารชุดอันเป็นที่อยู่อาศัยของ
ตนเองและครอบครัว ซึ่งการจานองได้เกิดขึ้นก่อนระเบียบนี้ ใช้บังคับ
(6) ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารหรือห้องชุด หรืออาคารชุดสาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ของตนเองและ
ครอบครัว
ข้อ 19. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ มีความมุ่งหมายเพื่อให้ สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และ
ครอบครัวเท่า นั้นมิใ ช่สาหรับเพื่อการ ให้เช่า หรือโอนแก่ผู้อื่น ตราบใดที่สมาชิกยัง ส่ง คืนต้นเงินกู้พิเศษเพื่อการ
เคหะสงเคราะห์ไม่ครบ สมาชิกจะให้เช่าหรือโอนทรัพย์สินซึ่งใช้เงินกู้นั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ไ ด้ เว้นแต่
กรณีที่จาเป็นซึ่งได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการก่อน
ข้อ 20. เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของครอบครัว มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้สมาชิก และ
ครอบครัวได้มีโอกาสลงทุนประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เพิ่มเติมตามความจาเป็น ดังนั้น สหกรณ์จึงจะพิจารณาให้เงินกู้
พิเศษ แก่สมาชิกเพื่อการลงทุน ประกอบอาชีพของครอบครัวดังต่อไปนี้
(1) เป็นโครงการการลงทุน ประกอบอาชีพที่สุจริต
(2) เป็นโครงการการลงทุน ประกอบอาชีพซึ่งไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม หรือไม่ก่อเหตุเดือดร้อน
ราคาญแก่สังคม
(3) เป็นโครงการการลงทุนที่มีความชัดเจน มั่นคง และการดาเนินการต้องไม่กระทบต่องานใน
หน้าที่ราชการ

ข้อ 21. สมาชิกซึ่งได้รับอนุมัติเงินกู้พิเศษ หากยัง ชาระหนี้เงินกู้พิเศษพร้อมดอกเบี้ยยัง ไม่ค รบห้า มไม่ใ ห้
สมาชิกกระทาการดังต่อไปนี้
(1) ห้ามโอนทรัพย์สินซึ่งได้มาจากเงินกู้พิเศษนัน้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ผู้อื่น
(2) ห้ามให้เช่าทรัพย์สิน ซึ่งได้มาจากเงินกู้7นั้น ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเว้นแต่กรณีจาเป็น
ซึ่งได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากสหกรณ์ ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ
ข้อ 22. สมาชิกผู้กู้ ต้องมีความสามารถในการผ่อนชาระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเท่า ๆ กัน โดย
หักจากเงินได้รายเดือน เมื่อรวมกับค่าหุ้นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ และหนี้เงินกู้อื่น ๆ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
ไม่น้อยกว่า “ร้อยละแปด” และต้องไม่ต่ากว่า “หนึ่งพันบาท”
ข้อ 23. สหกรณ์จะพิจารณาให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกจานวนเท่าใด คณะกรรมการจะพิจ ารณาโดยค านึง ถึง
ความต้องการเงินกู้ที่แท้จริงตามควรแก่ฐานะ และความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกผู้นั้น แต่ทั้ง นี้วงเงินกู้ต้องไม่เกิน
2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ทั้งนี้ผู้กู้ต้องถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 ของวงเงินกู้ หากหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 15 ให้หักจากเงินกู้ โดยไม่รวม
กับวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
หมวด 5
หลักประกันเงินกู้
ข้อ 24. หลักประกันสาหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่ง ผู้กู้ไ ด้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็ใ ห้ใ ช้ค่า หุ้น
ของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์เป็นหลักประกันการกู้เงิน โดยผู้กู้ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่าจานวนเงินที่ขอกู้
ข้อ 25. หลักประกันสาหรับเงินกู้สามัญ
ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญ รายก่อนของผู้กู้ที่ค งเหลืออยู่
(ถ้ามี) ก็ดีมีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของ ผู้กู้ (ถ้ามี) ก็ดี
มีจานวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกที่เป็นข้าราชการ,ลูกจ้างประจา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของ
ผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้เป็นผู้ค้าประกันจานวนกี่คนก็ได้แต่จ ากัด ไม่เกิน
“สองแสนบาทต่อคน” และสมาชิกมีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน “หกคน”
(2) สมาชิกที่เป็นนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ที่เป็นข้า ราชการไม่
น้อยกว่า “สองคน” และนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ ) ไม่น้อยกว่า “สี่ค น” ค้าประกันเงินกู้
โดยสมาชิก นักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) มีสิทธิค้าประกันเงินกู้ให้สมาชิกนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ)
ด้วยกัน ได้เ ท่า นั้น และค้าประกัน ได้ไ ม่เ กิน “สี่ค น” ทั้ ง นี้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการดาเนินการ
ทั้งนี้ สมาชิกที่เป็นข้าราชการค้าประกันเงินกู้สมาชิกนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ ) จะไม่เสียสิทธิ
ในการค้าประกันเงินกู้สมาชิกประเภทอื่นๆ
(3) สมาชิกผู้ขอกู้เงินจะต้ องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ส มาชิกสหกรณ์ออมทรัพ ย์
สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จ ากัด หรือสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย หรือจะต้องมีกรมธรรม์ประกันชีวิต ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติในการ สมั ค ร
เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือตามที่สหกรณ์ฯ กาหนด โดยจะต้องบันทึก ไ ว้ ใ น
กรมธรรม์ ว่า เงิ นทดแทนที่ ไ ด้รั บ จากกรมธรรม์ จ ะต้อ งน าไปชดใช้ ห นี้ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์

สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด เป็นอันดับแรก หากมีเงินเหลือจากการชาระหนี้ใ ห้แก่
สหกรณ์ฯ อาจมอบให้ทายาท ตามจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้
ข้อ 26. หลักประกันเงินกู้พิเศษ มีดังนี้
(1) จะต้องมีสมาชิกสามัญซึ่งมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ร่วมค้าประกันอย่างน้อย “หกคน” โดยไม่
จากัด หรือ
(2) ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันปลอดภาระจานองรายอื่น ๆ
(2.1) ใช้ค้าประกันเงินกู้ร้อยละ 30 ของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้ประเมินที่ดินหรือ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ และต้องมี
สมาชิกสามัญซึ่งมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ร่วมค้าประกันอย่างน้อย “สี่คน” โดยไม่จากัด
(2.2) ใช้คาประกั
้
นเงินกู้ร้อยละ 50 ของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้ประเมินที่ดิน
หรือ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ และต้องมี
สมาชิกสามัญซึ่งมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ร่วมค้าประกันอย่างน้อย “สองคน” โดยไม่จากัด
(2.3) ใช้ค้าประกันเงินกู้ร้อยละ 70 ของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้ประเมินที่ดินหรือ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ และต้องมี
สมาชิกสามัญซึ่งมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ร่วมค้าประกันอย่างน้อย “หนึ่งคน” โดยไม่จากัด
(2.4) ใช้ค้าประกันเงินกู้ร้อยละ 85 ของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้ประเมินที่ดินหรือ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(3) และสมาชิกผู้ขอกู้เงินจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้
หมวด 6
เงินงวดชาระหนี้เงินกู้
ข้อ 27. การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่ง ต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่ง โดยวิธีหักจากเงินได้ราย
เดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่า ย และการส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภทดอกเบี้ยเงินกู้รวมทั้ง อื่ น ๆ ของสมาชิก
รวมกันจะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้นให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึง กาหนดส่ง ภายใน
วันสิ้นเดือนนั้นๆ
(1) การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนโดย
ส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันทุกเดือนไม่เกิน " สิบสองงวด" ภายในสิ้นเดือนแรกที่คิด
ดอกเบี้ยและเดือนถัดไปจนครบสิบสองงวด โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างไร
(2) การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญ กาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันทุกเดือนไม่เกิน "หนึ่งร้อยยี่สิบงวด" ภายในสิ้นเดือนแรกที่คิด
ดอกเบี้ยและเดือนถัดไปจนครบ ในกรณีที่ผู้กู้มีคาขอเป็นหนังสือคณะกรรมการดาเนินการเห็น
ว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดาเนินการ จะผ่อนเวลาการส่งชาระหนี้
สาหรับเงินกู้สามัญที่กาหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่ง หรือหลายเดือน
ก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสาหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่งๆต้องไม่เกิน “หกเดือน”
(3) การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้พิเศษ กาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันทุกเดือนไม่เกิน "สามร้อยงวด" ภายในสิ้นเดือนแรกที่คิดดอกเบี้ย
และเดือนถัดไปจนครบ

หมวด 7
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 28. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกทุกประเภทในอัตราที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดเป็นคราวๆ
ไป และให้คิดเป็นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 8
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 29. ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดความบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไ ข ให้คืน
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 30. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่า ผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้ เงินผู้นนั้
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการ
แก้ไขให้คืน ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมือ่ ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกันหรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ข้อ 31. ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วใน ข้อ 31 ถ้าผู้ค้าประกันต้องรับผิดชาระ
หนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชาระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้เมื่อผู้ค้าประกันร้องขอคณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้เรียก
เก็บจากผู้ค้าประกันเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ข้อ 32. ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้า ตนประสงค์จ ะขอออก หรือย้า ยจากราชการหรืองาน
ประจาตามข้อบัง คับของสหกรณ์ข้อ 44 ต้องแจ้ง เป็นหนัง สือให้สหกรณ์ทราบ และจัด การชาระหนี้สินซึ่ง ตนมีอยู่ต่อ
สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานั้นได้
หมวด 9
การผ่อนชาระและการปรับโครงสร้างหนี้
ข้อ 33. สมาชิกที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้าประกัน หากไม่สามารถชาระหนี้ไ ด้ต ามสัญ ญาหรือ
ตามระเบียบสหกรณ์ และมีเอกสารหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันจาเป็น อาจขอผ่อนชาระหนี้หรือปรับโครงสร้า งหนี้
กับสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) การผ่อนชาระหนี้ คือการพักชาระหนี้หรือหยุดชาระหนี้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ใช้ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้มี
เหตุทารายได้หยุดชะงักชั่วระยะเวลาหนึ่ง สมาชิกผู้กู้อาจขอพักชาระหนี้และขยายงวดชาระหนี้ ได้
ไม่เกินเวลาที่รายได้หยุดชะงักหรือ
(2) ในกรณีสมาชิกผู้ค้าประกันหรือบุค คลอื่นที่ต้องชาระหนี้แทนผู้กู้แต่ไ ม่สามารถชาระหนี้นั้นได้โดย
สิ้นเชิงในคราวเดียว อาจขอผ่อนชาระหนี้ไ ด้ สาหรับกรณีที่บุค คลอื่นรับใช้หนี้แทนผู้กู้ ต้องมี
สมาชิกผู้ค้าประกันผู้กู้เดิมค้าประกัน หรืออสังหาริมทรัพย์ปลอดจานองเป็นหลักประกัน

(3) การปรับโครงสร้างหนี้ คือการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ ของหนัง สือกู้เงินฉบับเดิม
เช่น เงินต้น ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย งวดชาระหนี้ ระยะเวลาชาระหนี้ อย่า งใดอย่า งหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
(4) วิธีปฏิบัติในการผ่อนชาระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้
(4.1)
ยื่นคาขอผ่อนชาระหรือการปรับโครงสร้างหนี้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันจาเป็น
(4.2)
ผู้จัดการเสนอความเห็นแล้วแต่กรณีต่อคณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
(4.3)
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ผู้ขอผ่อนผันชาระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ต้อง
ทาหนังสือต่อท้ายสัญญากรณีตามข้อ 33 (2) หรือหนังสือรับชาระหนี้แทนผู้กู้หรือ
หนังสือปรับโครงสร้างหนี้ ตามข้อ 33 (3)
หมวด 10
บทเฉพาะกาล
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจัง หวัด อานาจเจริญ จ ากัด เป็นผู้รักษาการให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
กาหนดไว้

ณ
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