
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  
วา่ดว้ย การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 

พ.ศ. 2558 
--------------------------------- 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ขอ้ 10 
ขอ้ 12 ขอ้ 13 ขอ้ 14 ขอ้ 66(8)  และขอ้ 91(3)  ที4ประชุมคณะกรรมการดาํเนินสหกรณ์ ชุดที4 33 ประชุมครั6 งที4 6
วนัที4 11 พฤษภาคม  2558  มีมติใหก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. 2558  ดงัต่อไปนี6  
 ขอ้ 1. ระเบียบนี6 เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั วา่ดว้ยการให้
เงินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. 2558 “ 
 ขอ้ 2. ระเบียบนี6ใหใ้ชบ้งัคบัตั6งแต่วนัที4ประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. บรรดา คาํสั4ง ประกาศ ระเบียบ หรือมติอื4นใดที4ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ ซึ4 งขดัหรือแยง้กบัระเบียบ
นี6ใหเ้ป็นอนัยกเลิกและใหใ้ชร้ะเบียบนี6แทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบนี6  
  “สหกรณ์”  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินงานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัพงังา จาํกดั 
  “รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดาํเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
  “ผูจ้ดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
  “คณะกรรมการ” หมายถึงคณะกรรมการดาํเนินงานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
พงังา จาํกดั 
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
 

หมวด 1 

ข้อกาํหนดทั�วไป 
 ขอ้ 5. สหกรณ์จะใหเ้งินกูป้ระเภทต่าง ๆ เฉพาะแก่สมาชิกของสหกรณ์เท่านั6น 
 ขอ้ 6. การให้เงินกู้แก่สมาชิก สหกรณ์จะให้เงินกู้ได้เฉพาะกรณีเพื4อการอนัจาํเป็นหรือเพื4อมี
ประโยชน์แก่สมาชิก  ตามที4คณะกรรมการเห็นสมควร โดยสมาชิกผูกู้ ้ตอ้งเสนอวตัถุประสงค์แห่งการกู้ให้
ชดัเจนในคาํขอกู ้แต่จะใหเ้งินกูเ้พื4อการเก็งกาํไรมิได ้
 ขอ้ 7. สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกู้เงินจากสหกรณ์ ตอ้งเสนอคาํขอกู้และยื4นต่อสหกรณ์ตามแบบที4
สหกรณ์กาํหนดไว ้โดยผา่นการรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาไม่ตํ4ากวา่ผูบ้งัคบับญัชาชั6นตน้ ยกเวน้ผูด้าํรงตาํแหน่ง
ไม่ตํ4ากวา่หวัหนา้ส่วนราชการระดบัสาธารณสุขอาํเภอ, หวัหนา้ฝ่าย/กลุ่มงาน, ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล สามารถ
รับรองตนเองในฐานะผูบ้งัคบับญัชา สาํหรับขา้ราชการบาํนาญและสมาชิกสมทบที4ไม่มีเงินไดร้ายเดือนสามารถ
รับรองตนเองได ้ 
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 ขอ้ 8. การให้เงินกู้ทุกประเภทนั6น สมาชิกผูข้อกู้ตอ้งเสนอหลกัประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์ตาม
ประกาศของสหกรณ์ ยกเวน้เงินกูป้ระเภทฉุกเฉิน 
 ข้อ 9. สมาชิกผูกู้ ้ต้องชําระเงินต้นและดอกเบี6 ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือน ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการให้บริการเงินกูข้องประกาศสหกรณ์      โดยวิธีหักจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ 
ณ ที4จ่าย จากตน้สังกดัของสมาชิกผูกู้ ้ 
  สําหรับสมาชิกสมทบที4ไม่มีเงินไดร้ายเดือนจากหน่วยงาน ตอ้งชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบี6ย
เป็นงวดรายเดือน โดยนาํส่งเป็นเงินสดใหก้บัสหกรณ์โดยตรง หรือนาํฝากเขา้บญัชีของสหกรณ์ 
 ขอ้ 10. สหกรณ์จะใหว้งเงินกูแ้ต่ละประเภทแก่สมาชิกตามประกาศของสหกรณ์  
 ขอ้ 11. ใหถื้อวา่วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนหนึ4ง ๆ เป็นงวดชาํระเงิน  

หมวดที� 2 

ประเภทเงินกู้และวงเงินให้กู้  

 ขอ้ 12. สหกรณ์จะใหเ้งินกูต้ามวตัถุประสงคข์อกูข้องสมาชิก ตามประเภทต่าง ๆ ดงันี6  
  (1)  เงินกู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์จะให้เงินกูฉุ้กเฉินแก่สมาชิกที4มีความจาํเป็นเร่งด่วนหรือ
เหตุฉุกเฉินตอ้งใช้เงิน ทั6งนี6 วงเงินให้กู ้ อตัราดอกเบี6ยเงินกู ้ หลกัประกนั และวิธีนาํส่งเงินงวดชาํระ ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการให้บริการเงินกูเ้พื4อเหตุฉุกเฉินตามประกาศของสหกรณ์  โดยสหกรณ์มอบ
อาํนาจใหผู้จ้ดัการเป็นผูว้นิิจฉยัอนุมติัเงินกู ้ และรายงานใหค้ณะกรรมการทราบ  
  (2)  เงินกู้สามัญ สหกรณ์จะให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกผูข้อกูส้ําหรับใชจ่้ายเพื4อการอนัจาํเป็น
หรือประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิก  ทั6งนี6 วงเงินให้กู ้ อตัราดอกเบี6ยเงินกู ้ หลกัประกนั  และวิธีการนาํส่งเงินงวด
ชาํระ  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการให้บริการเงินกูส้ามญัตามประกาศของสหกรณ์    โดย
สหกรณ์อาจมอบอาํนาจให้ คณะกรรมการอาํนวยการ หรือ คณะกรรมการเงินกู้ หรือผูจ้ดัการเป็นผูว้ินิจฉัย
อนุมติัเงินกูไ้ปก่อนได ้แลว้นาํเสนอคณะกรรมการเพื4อรับทราบ  และหากเห็นวา่การกูเ้งินสามญัรายใดไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูต้ามประกาศ ใหน้าํเสนอคณะกรรมการเพื4อพิจารณาต่อไป 
  (3)  เงินกู้พิเศษ  สหกรณ์จะให้เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกเมื4อสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหน้า
พอที4จะช่วยเหลือสมาชิก เพื4อส่งเสริมฐานะ ความมั4นคง หรือเพื4อการเคหะ หรือเพื4อก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่
สมาชิกได้  ทั6งนี6 วงเงินให้กู้ อตัราดอกเบี6 ยเงินกู้ หลกัประกนั และวิธีการนาํส่งเงินงวดชาํระ  ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการให้บริการเงินกูพ้ิเศษตามประกาศของสหกรณ์   การพิจารณาอนุมติัเงินกูพ้ิเศษ  
ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมดําเนินงานสหกรณ์ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี4 ของ
คณะกรรมการทั6งหมด    การดาํเนินการใหเ้งินกูพ้ิเศษใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎหมายอื4นที4เกี4ยวขอ้งดว้ย 
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หมวด 3 

ดอกเบี,ยเงินให้กู้  

 ขอ้ 13. อตัราดอกเบี6ยเงินให้กูป้ระเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ ทั6งนี6 ให้เป็นไป
ตามสภาวะเศรษฐกิจและอตัราดอกเบี6ยในตลาดดว้ย 
 ขอ้ 14. สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบี6ยเป็นรายวนัตามจาํนวนเงินตน้คงเหลือเป็นรายงวด หากงวดใด
อตัราดอกเบี6 ยไม่เท่ากนั เนื4องจากประกาศสหกรณ์มีผลบงัคบัใช้ ให้คาํนวณดอกเบี6ยเป็นรายวนัตามอตัราใน
ประกาศของสหกรณ์ 
 ขอ้ 15. ในกรณีที4สหกรณ์ทาํการประมวลผลเงินเรียกเก็บงวดรายเดือนใดแล้ว หากมีเงินให้กูแ้ก่
สมาชิกหลงัจากที4ประมวลผลแลว้ สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบี6ยและเรียกเก็บในงวดถดัไป 

หมวด 4 

หลกัประกนัการปฏิบัติตามสัญญากู้เงิน 

 ขอ้ 16. สมาชิกผูข้อกูเ้งินจะตอ้งเสนอหลกัประกนัเงินกูใ้ห้สหกรณ์พิจารณา ทั6งนี6 หลกัประกนั
สัญญากูเ้งิน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัในการใหบ้ริการกูเ้งินประเภทนั6น ๆ  
 ขอ้ 17. หลกัประกนัสัญญาตามขอ้ 16. ประกอบดว้ย 

(1) บุคคลที4เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
(2) เงินฝากธนาคาร เงินฝากในบญัชีสหกรณ์ 
(3) พนัธบตัรรัฐบาล  
(4) อสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดภาระจาํนอง 
(5)   หลกัประกนัอื4น ๆ ตามที4คณะกรรมการเห็นสมควร 

 ขอ้ 18. หลกัประกนัที4เป็นบุคคลตามขอ้ 17 (1)  ตอ้งรับผูกพนัว่าถา้ประสงค์ขอโอน ยา้ย หรือ
ลาออกจากราชการและ/หรือพน้จากสมาชิกภาพของสหกรณ์  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ   
  หากผูค้ ํ6 าประกันรายใดได้เสียชีวิตลงและยงัมีหนี6 สินในฐานะผูค้ ํ6 าประกันกับสหกรณ์ 
สหกรณ์มีสิทธิเรียกร้องจากทายาทและหรือผูจ้ดัการมรดกของผูค้ ํ6าประกนัได ้
 ขอ้ 19. ให้คณะกรรมการ หรือผูจ้ดัการและผูรั้บผิดชอบเงินกูข้องสหกรณ์ ตรวจตราควบคุมให้
เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามที4กาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูแ้ต่ละประเภท หากพบวา่หลกัประกนัเงินกูร้ายใด เกิด
บกพร่อง ไม่เป็นไปตามที4กาํหนด ใหแ้จง้ใหผู้กู้แ้กไ้ขจดัการใหคื้นดีภายในระยะเวลาที4กาํหนด 
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หมวด 5 

การเรียกคืนเงินกู้ 

 ขอ้ 20. ใหค้ณะกรรมการจดัการเรียกคืนเงินกูโ้ดยมิชกัชา้ และให้ถือวา่เป็นหนี6อนัถึงกาํหนดส่งคืน
โดยสิ6นเชิง หากเกิดกรณีใด ๆ ต่อสัญญาเงินกูป้ระเภทใดหรือรายใด  ดงันี6  

(1) เมื4อผูกู้พ้น้สภาพจากสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ 
(2) เมื4อปรากฏแก่คณะกรรมการวา่ ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์
(3) เมื4อคณะกรรมการเห็นว่าหลกัประกนัสัญญาเงินกูเ้กิดบกพร่องและผูกู้มิ้ไดแ้กไ้ขให้

คืนดีภายในระยะเวลาที4กาํหนด 
(4) เมื4อผูกู้ค้า้งชาํระเงินงวดชาํระหนี6 เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนั 
หากคณะกรรมการเห็นวา่เหตุขา้งตน้เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุอนัควร คณะกรรมการ

อาจผอ่นผนัไดต้ามความจาํเป็นและสมควร  
 ข้อ 21. ให้คณะกรรมการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพงังา จาํกัด เป็นผู ้
รักษาการตามระเบียบนี6และออกประกาศต่าง ๆ ตามที4กาํหนดไวใ้นระเบียบนี6  
 
     ประกาศ  ณ  วนัที4      18     พฤษภาคม  พ.ศ. 2558             

                                                                                           
            (นายวรัิตน์    เพาะปลูก) 
                           ประธานกรรมการ 
      สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  
 

 


