ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขสงขลา จํากัด
ว่ าด้ วย การให้ เงินกู้แก่ สมาชิก ประเภทเงินกู้สามัญเพือการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2557
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด พ.ศ. 2556 ข้ อ 78
(9) และข้ อ 108 (4) ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 33 ครังที 12/2557 เมือวันที 27 กันยายน
2557 ได้ มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด ว่าด้ วย การให้ เงินกู้แก่สมาชิก
ประเภทเงินกู้สามัญเพือการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี
ข้ อ 1 ระเบียบนีเรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด ว่าด้ วย การให้
เงินกู้แก่สมาชิก ประเภทเงินกู้สามัญเพือการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2557”
ข้ อ 2 ระเบียบนีให้ ใช้ บงั คับตังแต่วนั ที 28 กันยายน 2557 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา
จํากัด
คณะกรรมการเงิ นกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงิ นกู้ของสหกรณ์ ออมทรั พย์ ส าธารณสุข
สงขลา จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกตามข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด ข้ อ 32
ประธานกรรมการ หมายถึ ง ประธานคณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุขสงขลา จํากัด
ผู้จดั การ หมายถึง ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด
บุตร หมายถึง บุตรของสมาชิกตามกฎหมาย
เงินได้ รายเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ซึงสมาชิกได้ รับจากหน่วยงานต้ น
สังกัด และบํานาญตามกฎหมาย ว่าด้ วยบําเหน็จ บํานาญ ซึงสมาชิกได้ รับจากทางราชการ
ทุนเรื อนหุ้น หมายถึง เงินค่าหุ้นทีสมาชิกชําระแล้ ว
หลักประกัน หมายถึง หลักทรัพย์ และหรื อบุคคลทีเป็ นสมาชิกสหกรณ์
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หมวด 1
ข้ อกําหนดทัวไป
ข้ อ 4 สหกรณ์จะให้ เงินกู้สามัญเพือการศึกษาบุตรสมาชิก แก่สมาชิกสหกรณ์เท่านัน
ข้ อ 5 สมาชิกทีสหกรณ์รับเป็ นสมาชิกหลังจากวันที 30 กันยายน 2553 ต้ องผ่านการปฐมนิเทศ
สหกรณ์ ชอบที จะปฏิ เสธหรื อยกเลิกคําขอกู้เงิ นได้ หากปรากฏว่าคําขอกู้เงิ นของสมาชิกรายใดไม่
น่าเชือถือ หรื อมีเหตุอืนตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
สมาชิกทีสหกรณ์ ปฏิเสธหรื อยกเลิกคําขอกู้ตามข้ อนีชอบทีจะอุทธรณ์ เป็ นหนังสื อลงลายมื อชื อต่อ
คณะกรรมการโดยมีคํารับรองจากผู้บงั คับบัญชาได้ ภายใน 1 เดือน นับแต่ทราบการปฏิเสธหรื อยกเลิกคําขอ
นัน
ให้ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ใ ห้ เสร็ จ ในโอกาสแรกที คํ า อุ ท ธรณ์ นั นมาถึ ง ที ประชุ ม ของ
คณะกรรมการ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ เป็ นทีสุด
ข้ อ 6 สมาชิกทีจะขอกู้เงินสามัญตามระเบียบนี จะต้ องไม่เป็ นผู้ทีอยู่ในระหว่างการตังกรรมการ
สอบสวนทางวินยั ข้ าราชการ
คําขอกู้เงิ นสามัญของสมาชิกตามระเบียบนี ต้ องผ่านการรั บรองจากผู้บงั คับบัญชาของ
สมาชิก ยกเว้ น สมาชิก ตามข้ อบังคับ ข้ อ 32 (2) ข.
ข้ อ 7 สมาชิกรายหนึง ๆ จะมีพนั ธะสัญญาเงินกู้แต่ละประเภทเงินกู้ มากกว่า 1 สัญญาก็ได้
ข้ อ 8 การอนุมตั เิ งินกู้สามัญเพือการศึกษาบุตรสมาชิก คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ ผ้ จู ดั การ
หรื อผู้ทีได้ รับมอบหมาย ตามทีเห็นสมควร เป็ นผู้วินิจฉัยให้ เงินกู้แทนคณะกรรมการเงินกู้ก็ได้ และให้ ผ้ ไู ด้ รับ
มอบดังกล่าวนัน แถลงรายการเงินกู้ทีให้ ไปและส่งคืน ให้ คณะกรรมการทราบทุกเดือน
ข้ อ 9 การส่งเงินงวดชําระหนีเงินกู้สามัญเพือการศึกษาบุตรสมาชิก ซึงผู้ก้ ตู ้ องส่งต่อสหกรณ์นนั ให้
ส่งโดยวิธีหกั จากเงินได้ รายเดือนของผู้ก้ ู ณ ทีจ่าย
ให้ ถือว่าเงิ นงวดชํ าระหนีแต่ละงวด ถึงกํ าหนดส่งภายในวันจ่ายเงินได้ รายเดือนในเดือน
นัน ๆ เว้ นแต่เงินกู้ทีสหกรณ์จ่ายให้ หลังจากวันทีสหกรณ์ทํารายการเรี ยกเก็บเงิน ให้ ส่งเงินงวดชําระหนีงวด
แรกในวันจ่ายเงินได้ รายเดือนในเดือนถัดไป
ข้ อ 10 สมาชิกผู้ก้ ทู ีส่งเงินงวดชําระหนีไม่ว่าต้ นเงิน และหรื อดอกเบีย หลังจากวันที 2 ของเดือน
โดยไม่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ ถือว่าเป็ นการผิดนัดชําระหนีในงวดนัน ๆ ทันที
บทบังคับสมาชิกทีผิดนัดชําระหนี
(1) จะไม่ได้ รับเงินเฉลียคืนในปี บัญชีสหกรณ์นนั ๆ
(2) ไม่อ นุญ าตให้ ก้ ูเ งิ นทุก ประเภทที สหกรณ์ ไ ด้ กํ าหนดไว้ เว้ นแต่จ ะได้ ชํ าระเงิ น ที ค้ า ง
ดังกล่าวเสร็ จสินแล้ วไม่น้อยกว่า 9 เดือน โดยให้ คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมตั คิ ําขอกู้
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(3) จะได้ รับสิทธิ ประโยชน์เกี ยวกับสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ตามทีสหกรณ์กําหนดไว้ เพียง
กึงหนึงของสิทธิประโยชน์ตามปกติในระยะเวลา 1 ปี นับตังแต่วนั ทีผิดนัดชําระหนี
(4) ไม่มีสิทธิสมัครเป็ นคณะกรรมการดําเนินการ หรื อผู้ตรวจสอบกิจการ ในรอบ 2 ปี บัญชี
(5) อืน ๆ ตามทีสหกรณ์กําหนด
ข้ อ 11 การส่งเงินงวดชําระหนีเงินกู้สามัญเพือการศึกษาบุตรสมาชิก พร้ อมดอกเบียเงินกู้ รวมทัง
เงินอืน ๆ ของสหกรณ์ต้องไม่เกินเงินได้ รายเดือนสุทธิของสมาชิก
ข้ อ 12 สมาชิกคําประกันอย่างไม่มีจํากัดจํานวนหนีสินรายนัน ๆ
เมือคณะกรรมการ เห็นว่าหลักประกันเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้คาประกั
ํ
นเสียชีวิต หรื อ
ถูกให้ ออกจากสหกรณ์ หรื อด้ วยเหตุกรณีอืนใด ผู้ก้ ตู ้ องจัดหาสมาชิกคนใหม่ ซึงคณะกรรมการ เห็นสมควร
เข้ าเป็ นผู้คาประกั
ํ
นแทนคนเดิมให้ เสร็ จสิน ในระยะเวลาทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อ 13 ผู้ก้ ตู ้ องรับภาระผูกพัน ถ้ าตนประสงค์จะขอย้ าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจํา ตาม
ข้ อบัง คับของสหกรณ์ จะต้ องแจ้ ง เป็ นหนัง สื อให้ ส หกรณ์ ทราบ และจัดการชํ าระหนี สิ น ซึงตนมี อยู่ต่อ
สหกรณ์ให้ เสร็ จสินเสียก่อน แล้ วจึงขอออก หรื อย้ ายหน่วยงาน หรื องานประจํานันได้ กรณีทีผู้ก้ ไู ม่สามารถ
ชําระหนีทังจํานวนได้ ในคราวเดียว ให้ ผ้ กู ้ ทู ําหนังสือขอประนอมหนีต่อคณะกรรมการเงินกู้
ข้ อ 14 ในกรณี ทีผู้คําประกันต้ องรับผิดชําระหนีแทนผู้ก้ ู และไม่สามารถชําระหนีนันโดยสินเชิงได้
เมือผู้คาประกั
ํ
นร้ องขอ คณะกรรมการเงินกู้อาจผ่อนผันให้ ผ้ คู ําประกันชําระเป็ นงวดรายเดือนจนครบจํานวน
เงินกู้
การทีสมาชิกผู้คําประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพือเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ คู ําประกันนัน
หลุดจากการคําประกัน จนกว่าผู้ก้ ไู ด้ จดั หาสมาชิก ซึงคณะกรรมการเห็นสมควรเข้ าเป็ นผู้คาประกั
ํ
นแทน
เมื อผู้ก้ ูผิ ดนัด สหกรณ์ จ ะไม่ ใ ห้ เ งิ นกู้ทุก ประเภทแก่ ผ้ ูคําประกัน จนกว่าผู้ก้ ูจ ะชํ าระหนี
จํานวนทีผิดนัดเสร็ จสินแล้ ว
การที สมาชิ ก ผู้ก้ ู ผิ ด นัด ชํ า ระหนี และถู ก สหกรณ์ ฟ้ องดํ า เนิ น คดี ผู้ ก้ ู และผู้ คํ าประกั น
สหกรณ์ จะไม่ให้ เงินกู้ทกุ ประเภทแก่ผ้ คู ําประกัน จนกว่าผู้ก้ จู ะชําระหนีเสร็ จสิน เว้ นแต่ได้ รับการพิจารณา
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ

หมวด 2
คุณสมบัติ สิทธิการกู้ หลักประกัน และการชําระหนี
ข้ อ 15 คุณสมบัติ ผู้ก้ ตู ้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ตามข้ อบังคับ ข้ อ 32 (2) ก. ,ข้ อ 32 (2) ข.ทีเลือกรับ
บํานาญตามกฎหมายว่าด้ วย บําเหน็จบํานาญข้ าราชการ เท่านัน โดยได้ ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ วไม่น้อยกว่า 12
งวด
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ข้ อ 16 เงินกู้เพือการศึกษาบุตรสมาชิก ให้ สมาชิกซึงมีบตุ รกําลังศึกษาอยู่ สามารถยืนคําขอกู้ พร้ อม
หลักฐานทางการศึกษา โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินทีกู้ให้ เป็ นงวด (ภาคเรี ยน) ตามเอกสารการลงทะเบียน ไปยัง
สถานศึกษาโดยตรง โดยไม่จํากัดจํานวนบุตร
ข้ อ 17 เงินกู้สามัญเพือการศึกษาของบุตรสมาชิก สมาชิกคนหนึง ๆ นัน กู้ได้ ไม่เกิน วงเงิน 400,000.บาท (เงินสีแสนบาทถ้ วน)
กรณีสามีและภรรยา เป็ นสมาชิกสหกรณ์ทงสองคน
ั
ประสงค์ยืนกู้ พร้ อมกันเนืองจากสิทธิการกู้คนใด
คนหนึงไม่เพียงพอ ก็สามารถทําได้

หลักประกันเงินกู้สามัญเพือการศึกษาบุตรสมาชิก
ข้ อ 18 หลักประกันเงินกู้สามัญเพือการศึกษาบุตรสมาชิก
สมาชิกตามข้ อบังคับ ข้ อ 32 (2) ก. และมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
ก. มีอายุ ไม่เกิน 58 ปี หรื ออายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่า 24 เดือน ในวันทีลงนามคําประกัน
ข. ไม่เป็ นคู่สมรสของผู้ก้ ู และหากผู้คําประกันเป็ นคู่สมรสของผู้ก้ ภู ายหลังการคําประกัน
เงินกู้ ผู้ก้ ตู ้ องจัดหาผู้คาประกั
ํ
นรายใหม่ให้ ค้ มุ กับจํานวนเงินกู้ทียังคงเหลืออยูภ่ ายในระยะเวลา 90 วัน
ค. สมาชิกตามข้ อบังคับ ข้ อ 32 (2) ข. จะคําประกันได้ เฉพาะสมาชิกตามข้ อบังคับ ข้ อ 32
(2) ข. เท่านัน และคําประกันได้ ไม่เกิน 1 สัญญา
ง. สมาชิกตามข้ อบังคับ ข้ อ 32 (2) ก. คนหนึง จะเป็ นผู้คําประกันเงินกู้สามัญเพือการศึกษา
บุตร ของสมาชิกตามข้ อบังคับ ข้ อ 32 (2) ก.(2) ข. ได้ เพิมอีก 1 สัญญา

การชําระหนีเงินกู้สามัญเพือการศึกษาบุตรสมาชิก
ข้ อ 19 ระยะเวลาการผ่อนเงินงวดชําระหนี เงินกู้สามัญเพือการศึกษาบุตรสมาชิก ให้ ผ้ กู ้ ชู ําระหนีคืน
เป็ นงวดรายเดือนนับตังแต่เดือนแรกทีคิดดอกเบีย โดยให้ สง่ เงินงวดชําระได้ ไม่เกิน 72 งวด ดังนี
(1) ชํ า ระคื น ต้ น เงิ น พร้ อมดอกเบี ย คิ ด ดอกเบี ยเป็ นรายวัน ตามจํ า นวนเงิ น ต้ น คงเหลื อ
เงินงวดชําระหนีรายเดือนหัก ณ ทีจ่าย
(2) ชํ าระคืนเฉพาะส่วนของดอกเบียทุกเดือน คิดดอกเบียเป็ นรายวันตามจํ านวนเงิ นต้ น
คงเหลือ เงินงวดชําระหนีรายเดือนหัก ณ ทีจ่าย ต้ องชําระเงินต้ นเมือสมาชิกรับเงินกู้สามัญทัวไปทุกครั ง
ตามจํานวนเงินงวดทีครบกําหนดชําระ
ทังนี สมาชิกตามข้ อบังคับ ข้ อ 32 (2) ก. ให้ สง่ เงินงวดชําระหนีได้ ไม่เกิน อายุเกษี ยณราชการ
และสมาชิกตามข้ อบังคับ ข้ อ 32 (2) ข. ให้ สง่ เงินงวดชําระหนีได้ ไม่เกินอายุ 70 ปี
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หมวด 3
ดอกเบียเงินกู้
ข้ อ 20 ดอกเบียเงินกู้ให้ คิดเป็ นรายวันตามจํ านวนเงิ นต้ นคงเหลื อ เงิ นงวดชําระหนี รายเดือนหัก
ณ ทีจ่าย ให้ คํานวณดอกเบียจนถึงวันสุดท้ ายของเดือน หรื อตามทีคณะกรรมการกําหนด
ในกรณี ทีสมาชิ กมาขอชํ าระหนี ก่อนกํ าหนด หรื อชํ าระหนี ทังหมด สหกรณ์ จ ะคํานวณ
ดอกเบียจนถึงวันก่อนวันชําระหนีเงินกู้นนั
ข้ อ 21 ให้ สหกรณ์ เรี ยกเก็ บดอกเบียเงิ นกู้ทุกประเภท ในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 15 ต่อปี โดยจะ
ประกาศให้ ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ในระหว่างการผ่อนชํ าระหนี เงิ นกู้ หากสหกรณ์ ไ ด้ ประกาศปรั บอัตราดอกเบียเงิ นกู้ใ หม่
สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบียเป็ นอัตราใหม่ นับตังแต่วนั ทีประกาศสหกรณ์มีผลบังคับใช้ เป็ นต้ นไป

หมวด 4
การควบคุมหลักประกันเงินกู้และการชําระหนีเงินกู้
ข้ อ 22 ให้ คณะกรรมการเงินกู้ ตรวจตราควบคุมให้ เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามทีกําหนดไว้ ใน
ระเบียบนี และเมือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่ อง ผู้ก้ จู ะต้ องจัดการ
แก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการเงินกู้กําหนด
ข้ อ 23 ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี ให้ ถือว่าเงิ นกู้ไม่ว่าประเภทนัน ๆ เป็ นอันถึงกํ าหนดส่งคืน โดย
สินเชิงพร้ อมทังดอกเบียในทันที โดยมิพกั คํานึงถึงกําหนดเวลาทีให้ ไว้ และให้ คณะกรรมการจัดการเรี ยกคืน
โดยมิชกั ช้ า
(1) เมือผู้ก้ อู อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือปรากฏแก่คณะกรรมการว่า ผู้ก้ นู ําเงินกู้ไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์ทีให้ เงินกู้นนั
(3) เมือคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกู้เกิ ดบกพร่ อง และผู้ก้ มู ิได้ จดั การ
แก้ ไขให้ คืนดี ภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการกําหนด
(4) เมือค้ างส่งเงินงวดชําระหนีไม่ว่าต้ นเงินหรื อดอกเบีย เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน หรื อ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนีดังว่านัน ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึง ๆ โดยไม่ได้ รับการอนุมตั ิ จาก
คณะกรรมการ
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หมวด 5
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 24 งวดชํ าระหนีเงินกู้ทุกประเภท สามารถขยายการชําระคืนได้ ตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้ วย
การประนอมหนี เท่านัน
ข้ อ 25 การใดที กํ าหนดไว้ ใ นระเบียบนี มี ปัญ หาในทางปฏิ บัติหรื อต้ องวินิจ ฉัยให้ คณะกรรมการ
มีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัย ทังนี ต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึงหนึงของจํานวนคณะกรรมการที
ร่ วมประชุมเพือการนัน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ น
เสียง ชีขาด
ข้ อ 26 ให้ ประธานกรรมการ เป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 29 กันยายน พ.ศ. 2557

(นายจิตติ ศรี วิภานนท์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด

