ระเบียบ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุ ขนครพนม จํากัด
ว่ าด้ วย การให้ เงินกู้สามัญเพือเป็ นทุนในการประกอบอาชีพเสริม พ.ศ.2560
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขนครพนม จํากัด พ.ศ. 2551 ข้อ 79(8)
และข้อ107(3) ทีประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที 33 ครังที 2/2560 เมือวันที 12 มกราคม พ.ศ.2560 ได้มีมติ
กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขนครพนม จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกูส้ ามัญเพือเป็ นทุนในการ
ประกอบอาชีพเสริ ม พ.ศ.2560 ดังนี
ข้อ 1. ระเบียบนีเรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขนครพนม จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้
สามัญเพือเป็ นทุนในการประกอบอาชีพเสริ ม พ.ศ.2560 ”
ข้อ 2. ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 23 มกราคม พ.ศ.2560 เป็ นต้นไป
หมวดที 1
ข้ อกําหนดทัวไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี
สหกรณ์
สมาชิก
คณะกรรมการ

หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขนครพนม จํากัด
หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขนครพนม จํากัด
หมายถึง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
นครพนม จํากัด
คณะกรรมการเงินกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จํากัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขนครพนม จํากัด
ผู้จัดการ
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จํากัด
กรรมการ
หมายถึง กรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จํากัด
เงินได้ รายเดือน หมายถึง เงินเดือนรวมกับเงินประจําตําแหน่ ง , เงินเพิมค่าครองชีพ
ข้าราชการบํานาญ(พชค.)
ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เงินกูส้ ามัญเพือเป็ นทุนในการประกอบอาชีพเสริ ม เฉพาะสมาชิ กสามัญเท่านัน
ข้อ 5. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ กนัน จะให้ได้เฉพาะกรณี เพือการอันจําเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามทีคณะ
กรรมการดําเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรแต่จะให้เงินกูเ้ พือการสุ รุ่ยสุร่ายหรื อการเก็งกําไรไม่ได้
ข้อ 6. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคําขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบทีกําหนดไว้

ข้อ 7. การให้เงินกูท้ ุกประเภทนัน ผูก้ ตู้ อ้ งทําหนังสื อกูแ้ ละหนังสื อคําประกัน (ถ้ามี) ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตาม
แบบทีกําหนดไว้
ข้อ 8. การส่ งเงินงวดชําระหนีเงินกูท้ ุกประเภท ซึ งผูก้ ูต้ อ้ งส่ งต่อสหกรณ์นนั ให้ส่งโดยวิธีหกั จากเงินได้ราย
เดือน ของผูก้ ู้ ณ ทีจ่าย และการส่ งเงินงวดชําระหนี เงินกูท้ ุกประเภท ดอกเบียเงินกู้ รวมทังเงินอืนๆ ของสมาชิก
รวมกัน จะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุ ทธิของสมาชิกนัน ให้ถือว่าเงินงวดชําระหนีแต่ละงวดถึงกําหนดส่ งภายใน
วันสิ นเดือนนันๆ
หมวดที 2
หลักเกณฑ์ การให้ เงินกู้สามัญเพือเป็ นทุนในการประกอบอาชีพเสริม
ข้อ 9. สหกรณ์ ให้เงินกูส้ ามัญเพือเป็ นทุนในการประกอบอาชีพเสริ ม ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
- กูไ้ ด้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท (หนึ งแสนบาทถ้วน) ทังนี ต้องเป็ นไปตามประกาศเงือนไข
และหลักเกณฑ์ทีสหกรณ์กาํ หนด แต่ตอ้ งอยู่ภายในจํากัดวงเงินกูส้ ามัญรวมกันทุกประเภทไม่
เกินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน
- ผูก้ ตู้ อ้ งมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหัก ณ ทีจ่ายแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสอง
หมวดที 3
หลักประกันการให้ เงินกู้สามัญเพือเป็ นทุนในการประกอบอาชีพเสริม
ข้อ 10. หลักประกันสําหรับเงินกูส้ ามัญเพือเป็ นทุนในการประกอบอาชีพเสริ มผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้มีสมาชิกของ
สหกรณ์ทีมิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ซู้ ึ งคณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรคําประกัน เพือ
หนี สิ นเกียวกับเงินกูส้ ามัญรายนัน อย่างน้อย 1 คน
ข้อ 11. สมาชิก 1 คนมีสิทธิ คําประกันเงินกูส้ ามัญ ได้ไม่เกิน 4 สัญญา
ข้อ 12. เมือผูค้ าประกั
ํ
นคนใดตายหรื อลาออกจากสหกรณ์ฯไม่ว่าเพราะเหตุใดๆหรื อมีเหตุทีคณะ
กรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรทีจะเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นต่อไป ผูก้ จู้ ะต้องจัดให้สมาชิก
รายอืนซึ งคณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เข้าเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นแทนคนเดิม ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดําเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงินกูก้ าํ หนด
ข้อ 13. การให้สมาชิกผูค้ าประกั
ํ
นออกจากสหกรณ์ฯไม่ว่าเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ นั หลุดพ้นจากการคํา
ประกัน จนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอืนซึ งคณะกรรมการดําเนิ นการหรื อ คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ าํ
ประกันแทน
อนึ ง ภายหลังการทําหนังสื อคําประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ าประกั
ํ
นได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ผูก้ ูจ้ ะต้องจัดให้
มีสมาชิกอืน ซึ งคณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เป็ นผูค้ าประกั
ํ
นเงินกูใ้ นส่วนทีเกิน
กว่าค่าหุ ้นของผูก้ โู้ ดยเร็ วด้วย
หมวดที 4
เงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกู้สามัญเพือเพือเป็ นทุนในการประกอบอาชีพเสริ ม

ข้อ 14. การส่ งเงินงวดชําระหนีเงินกูส้ ามัญเพือเพือเป็ นทุนในการประกอบอาชีพเสริ ม ให้สมาชิกส่ งแบบ
คงยอด ไม่เกิน 120 งวด ตังแต่เดือนแรกทีคิดดอกเบีย ทังนี โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก
หมวดที 5
ดอกเบียเงินกู้
ข้อ 15. ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบียเงินกูท้ ุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้
ทราบเป็ นคราวๆไปยกเว้นเงินกูส้ ามัญเพือเพือเป็ นทุนในการประกอบอาชีพเสริ มให้ลดอัตราดอกเบียร้อยละสิ บห้า
สตางค์ของอัตราดอกเบียเงินกูต้ ามประกาศ
ข้อ 16. ดอกเบียนันให้คิดเป็ นรายวันตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวดที 6
การควบคุมหลักประกันการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 17. ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามทีกําหนดไว้ใน
ระเบียบนี และเมือคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดําเนิ นการกําหนด
ข้อ 18. ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใดๆเป็ นอันถึงกําหนดส่ งคืนโดยสิ นเชิง
พร้อมทังดอกเบียในทันที โดยมิพกั คํานึ งถึงกําหนดเวลาทีให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนิ นการจัดการเรี ยกคืน
โดยมิชกั ช้า
( 1) เมือผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
( 2 ) เมือปรากฏแก่คณะกรรมการดําเนินการว่าผูก้ ูน้ าํ เงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายทีให้เงินกูน้ นั
( 3 ) เมือคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ อง และผูก้ ูม้ ิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนด
( 4 ) เมือค้างส่ งเงินงวดชําระหนีทุกประเภท(ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบีย) เป็ นเวลาสองเดือน
ติดต่อกันหรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนีดังว่านันถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ ง ๆ
ข้อ 19. ในกรณี ทีเงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่ งคืนโดยสิ นเชิ งตามทีกล่าวแล้วในข้อ 35 ถ้าผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผิดชอบ
ชําระหนีแทนผูก้ ูแ้ ละไม่สามารถชําระหนีนันโดยสิ นเชิงได้ เมือผูค้ าประกั
ํ
นร้องขอ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจ
ผ่อนผันให้ผคู ้ าประกั
ํ
นชําระเป็ นงวดรายเดือนจนเสร็ จตามทีผูก้ ไู้ ด้ทาํ หนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ ก็ได้สุดแต่จะ
พิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 20. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ าประกั
ํ
นก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรื อย้ายจากราชการหรื องาน
ประจําตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 16 และข้อ 32(2) ก และ ข ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ ทราบและจัดการ
ชําระหนีสิ นซึ งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็ จสิ นเสี ยก่อน แล้วจึงขอออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจํานันได้

ข้อ 21. ในกรณี สมาชิกทีมีหนีเงินกู้ ต้องขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ
40 และมีคู่สมรสเป็ นสมาชิกสหกรณ์แห่ งนี หากประสงค์จะขอผ่อนผันการชําระหนีแทนสมาชิ กผูข้ าดจากสมาชิ ก
ภาพนันโดยวิธีรวมหนีเข้ากับหนี เดิมทีตนเองมีอยูใ่ นสหกรณ์ ให้กระทําได้โดยยืนหนังสื อต่อสหกรณ์เพือขอรวม
หนี เงินกูด้ งั กล่าว
การรวมหนี กระทําได้โดยการนํายอดหนีคงค้างทังหมดของสมาชิ กทีขาดจากสมาชิกภาพ หลัง
หักด้วยทุนเรื อนหุ น้ และเงินพึงได้อืนๆทีสมาชิกผูพ้ น้ สภาพมีสิทธิ ได้รับจากสหกรณ์ มารวมเป็ นหนี เงินกูข้ องคู่
สมรสเพียงรายเดียว และให้ขยายงวดการชําระหนีได้ไม่เกินงวดชําระสู งสุ ดของเงินกูป้ ระเภทนันๆ นับแต่รวมหนี
แล้วทังนี ต้องชําระให้แล้วเสร็ จภายในอายุ 75 ปี บริ บูรณ์
หมวดที 7
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 22. กรณี ทีสหกรณ์ตอ้ งหักเงินกูข้ องสมาชิกเพือจ่ายชําระหนีทีสมาชิกมีอยู่ต่อสถาบันการเงินอืนนันให้
จ่ายเงินดังกล่าวเป็ นเช็คเท่านัน
ข้อ 23. ในกรณี ทีมีปั ญหาเกียวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูว้ ินิจฉัยชี
ขาดคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดํ
การดําเนินการ ถือว่าเป็ นการสิ นสุ ด
ให้ประธานคณะกรรมการดําเนินการ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 12 มกราคม พ.ศ.2560

(ดร.นินิติเวช นนท์จนั ทร์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขนครพนม จํากัด

