ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
วาดวย การใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 13 ถึงขอ 18
ขอ 65(2), (8)และ ข อ 87(2) รวมทั้ งระเบี ยบสหกรณ ออมทรัพ ยอนามัยสุ ริน ทร จํ ากั ด ว าด วยการกํ ากั บ ดู แล
กิ จ การที่ ดี พ.ศ. 2549 คณ ะกรรมการดํ า เนิ น การชุ ด ที่ 47 ได มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2559
วันที่ 28 กันยายน 2559 ใหกําหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูไว ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํ ากัด วาด วยการให เงิน กูและ
ดอกเบี้ยเงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2559”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู
พ.ศ. 2559
บรรดา ระเบี ยบ มติ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ ได กําหนดไว ซึ่งขัดแยง หรือแยงกับระเบี ยบนี้ให ใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
สหกรณ
หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
สมาชิก
หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
ประธานกรรมการ
หมายความวา ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัย
สุรนิ ทร จํากัด
รองประธานกรรมการ
หมายความวา รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัย
สุรนิ ทร จํากัด
คณะกรรมการ
หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
อนามัยสุรินทร จํากัด
คณะกรรมการเงินกู
หมายความวา คณะกรรมการเงินกู ตามขอบังคับสหกรณออม
ทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
ผูจัดการ
หมายความวา ผูจัดการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 5. สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูสามัญ
(3) เงินกูพิเศษ
ขอ 6. การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร

สมาชิกที่จะกูเงินจากสหกรณไดนั้นตองมีเงินฝากกับสหกรณอยางนอยหนึ่งบัญชีหรือตองผาน
การฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรูขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสหกรณที่สหกรณจัดขึ้น
หมวด 2
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข อ 7. เมื่อสมาชิกมีเหตุ ฉุกเฉิน อันแสดงหลักฐานพิสูจนได และประสงคจะขอกูเงินก็ ให ยื่นคํ าขอกูตอ
สหกรณ ตามแบบที่กําหนดไว และตองเป น สมาชิกในสหกรณ ม าแลวไมน อยกวาสามเดื อนจึ งจะมี สิทธิ กูเงิน ได
รวมทั้งมีหุนไมนอยกวาจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ
ขอ 8. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดําเนินการอื่น ๆ หรือผูจัดการ ตามที่เห็นสมควร เปนผูวินิจฉัยเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการก็ได และ
ใหผูไดรับมอบดังกลาวแถลงรายการเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหไปใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน
ข อ 9. การใหเงิน กูเพื่ อเหตุฉุกเฉินนั้น จํานวนเงินที่ใหสมาชิกกู ตลอดจนเงื่อนไขที่ เกี่ยวกั บการให กูที่
จําเปน ตลอดจนคาปรับผิดสัญญาและคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนสัญญาใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดไว
ในประกาศสหกรณ
หมวด 3
เงินกูสามัญ
ขอ 10. ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกไดตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับ ระเบียบนี้ มติ และคําสั่งสหกรณ
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกูใหนําเสนอคณะกรรมการทราบ ในการประชุมคราว
ถัดไป
คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการหรือกรรมการ
ดํ าเนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ เห็น สมควร เป น ผูวินิ จฉัยให เงินกู สามั ญ แทนคณะกรรมการก็ได และให ผูไดรับ มอบ
ดังกลาวแถลงรายการเงินกูสามัญที่ใหไปใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน
ข อ 11. สมาชิ ก ที่ เป น ข า ราชการ พนั ก งานของรั ฐ เจ า หน า ที่ ส หกรณ ข า ราชการบํ า นาญหรื อ
ลูกจางประจํา ซึ่งอาจไดรับเงินกูสามัญนั้น ตองเปนสมาชิกสหกรณติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน
ขอ 12. สวนที่เปนเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและลูกจางชั่วคราวซึ่งอาจไดรับเงินกูสามัญตอง
เปนสมาชิกสหกรณติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน
ขอ13. สมาชิกผูประสงคขอกูสามัญ ตองยื่นคําขอกูตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว และตองมีหุนและ
เงินฝากในสหกรณฯ ค้ําประกันหนี้เงินกูไมนอยกวาจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ
ข อ14. คํ าขอกู เงิน สามัญ ของสมาชิ กที่ ยังรั บ ราชการในและนอกสั งกัดสํานั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด
สุ ริ น ทร นั้ น ต อ งเสนอโดยผ า นผู บั ง คั บ บั ญ ชาต น สั ง กั ด หรื อ เจ า หน า ที่ ก ารเงิ น ของหน ว ยงาน แต ถ า เป น
ผูบังคับบัญชา หรือ ตําแหนงซึ่งเทียบไดไมต่ํากวาระดับชํานาญงานหรือชํานาญการหรือขาราชการบํานาญ ก็ไม
ตองมีผูใหความเห็นดังวานี้
ในกรณีที่คําขอกูเปนของเจาหนาที่สหกรณตองผานผูจัดการ แตถาคําขอกูนั้นเปนของผูจัดการ
เองใหผา น ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก

ผูบังคับบัญชาตนสังกัดตามความในวรรคหนึ่งใหหมายความถึงผูบังคับบัญชาระดับตนที่
เหนือกวาสมาชิกผูกูชั้นหนึ่ง ไดแก หัวหนาฝาย/หัวหนากลุมงานในโรงพยาบาลชุมชน ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สาธารณสุขอําเภอ หัวหนากลุมงานหรือหัวหนางานในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทรแลวแตกรณี
ขอ 15. ใหเงินกูสามัญมี 3 ชนิดคือ
(1) เงินกูสามัญทั่วไป
(2) เงินกูสามัญเพื่อการบริโภค
(3) เงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต (ATM)
จํ า นวนเงิ น ที่ ใ ห ส มาชิ ก กู ต ลอดจนเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การให กู ที่ จํ า เป น ให เ ป น ไปตามที่
คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจเพิ่มชนิดของเงินกูสามัญเพิ่มเติมอีกก็ได โดยกําหนดไว
ในประกาศของสหกรณพรอมทั้งเงื่อนไขสําหรับเงินกูสามัญชนิดนั้น
สมาชิกรายหนึ่งๆจะมีหนี้เงินกูสามัญในเวลาใดเวลาหนึ่งไดโดยไมจํากัดจํานวนสัญญา แตตอง
เปนไปตามระเบียบ เงื่อนไขและหลักเกณฑที่สหกรณกําหนดไวในประกาศของสหกรณ
ขอ 16. สมาชิกที่ไดรับเงินกูสามัญแลวจะขอกูเงินสามัญครั้งใหม จะตองสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญ
ไมนอยกวาที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ
ความในวรรคแรกไมรวมถึงผูกูที่ใชทุนเรือนหุนค้ําประกัน
ขอ 17. ในการใหเงินกูสามัญนั้น ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินที่จะใหกูไดไมพอแกการขอกู อันมีลักษณะ
พึงใหกูนั้นทุกราย ใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงินกู ดังตอไปนี้
(1) เงินกูที่ถือคาหุนเปนหลักประกันนั้น ใหในลําดับกอนเงินกูที่มีหลักประกันอยางอื่น
(2) ผูขอกูที่ปลอดหนี้โดยมีการชําระหนี้ตามลําดับงวดในสัญญา
(3) ผูขอกูนอกเหนือจาก (1) (2) พิจารณาตามลําดับจากการยื่นคําขอกู
ถาลําดับเงินกูอยูในลําดับเดียวกัน ใหเงินกูจํานวนนอยกอน เพื่อประโยชนแหงการนี้ จํานวนเงินกูท่นี ํามาเทียบกัน
ใหคิดรวมเงินกูสามัญ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ดวย
ถาลําดับเงินกูอยูในลําดับเดียวกันและมีจํานวนเงินเทากันใหพิจารณาตามลําดับกอนหลัง หรือ
โดยพิจารณาผูที่มีหุนมากเปนลําดับกอน
ทั้งนี้ เวน แตในกรณีที่ผูขอกูมีเหตุผลพิเศษปรากฏชัดเจน คณะกรรมการเงินกูห รือประธาน
กรรมการจะวินิจฉัยใหกูเปน กรณี พิเศษเฉพาะรายก็ไดแลวรายงานให คณะกรรมการทราบในการประชุ ม คราว
ถัดไป
ขอ 18. คณะกรรมการเงินกูหรือประธานกรรมการ อาจพิจารณาวินิจฉัยใหกูเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
ก็ได หากพิจารณาเห็นวาสมาชิกมีความจําเปนภายในเงื่อนไขตามลําดับดังนี้
(1) กรณีผูปวยตองรักษาตัวเปนเวลานานของเจาตัว, คูสมรส, บุตร, ธิดา, บิดา, มารดา
(2) กรณีถูกดําเนินคดีแพงและอาญา โดยมีหลักฐานของทางราชการ
(3) กรณีที่พักอาศัยประสบภัยธรรมชาติ
(4) กรณีอุปสมบท หรือสมรสของเจาตัว, บุตร, ธิดา
(5) กรณีจัดงานศพบุตร, ธิดา, คูสมรส, บิดา, มารดาของเจาตัว

(6) กรณีเพื่อการศึกษาของเจาตัว, คูสมรส, บุตร
ทั้งนี้ตองรายงานใหคณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป
หมวด 4
เงินกูพิเศษ
สวนที่ 1
ขอกําหนดทั่วไปเกี่ยวกับเงินกูพิเศษ
ขอ 19. เมื่อคณะกรรมการเห็นวา สหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกูเพื่อสงเสริม
ฐานะ ความมั่นคงหรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได โดยจํานวนเกินกวาเงินกูสามัญคณะกรรมการมีอํานาจ
วินิจฉัยใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกไดตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้และตามขอบังคับของสหกรณ
ขอ 20. ใหเงินกูพิเศษมี 3 ชนิด คือ
(1) เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
(2) เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
(3) เงินกูพิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ
ใหถือวาเงินกูพิเศษตาม (1) และ (2) อยูในลําดับกอนเงินกูพิเศษตาม (3)
ข อ 21. สมาชิกที่จะไดรับเงิน กู พิเศษ จะตองเปน สมาชิกในสหกรณ นี้ติดต อกั น มาไม นอยกว า สองป
ในกรณี ท่ีสมาชิ กโอนมาจากสหกรณ อื่น ตองไดเปน สมาชิกในสหกรณนี้และสหกรณ ซ่ึงตนเป นสมาชิ กอยูเดิม
รวมกันไมนอยกวาสองป
สมาชิกที่ ได รับ เงิน กูพิเศษตองมีหุนและหรือเงิน ฝากในสหกรณ ฯ ค้ําประหนี้ เงิน กู จํานวนไม
นอยกวาที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ
ข อ 22. สมาชิ กที่ จะได รับ เงิน กูพิ เศษใหม จะตองสงงวดชําระหนี้ เงิน กู พิ เศษเดิ ม มาแลวไม นอยกว า
สามสิบหกงวด ตามลําดับในสัญญา
สมาชิกที่ไดรับเงินกูพิเศษแลว อาจรวมเงินกูพิเศษเดิมเปนเงินกูสามัญ เมื่อจํานวนเงินกูพิเศษ
ไมเกินจํากัดที่สมาชิกผูนั้นอาจกูเงินสามัญจากสหกรณ
สมาชิกรายหนึ่งๆอาจขอกูพิเศษไดมากกวาหนึ่งสัญญา ทั้งนี้ตองเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ
ขอ 23. เงินกูซึ่งจะถือเปนเงินกูพิเศษ และใชระยะเวลาสงคืนตามที่ กําหนดไวสําหรับเงินกูพิเศษไดนั้น
ตองมีจํานวนเกินกวาจํากัด ซึ่งสมาชิกนั้นอาจกูเงินสามัญจากสหกรณได
สมาชิ กซึ่งไดรับเงินกูพิเศษ ตองชําระคาธรรมเนียมเงินกูพิเศษ ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดไวในประกาศสหกรณ
ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดคาปรับผิดสัญญา และคาธรรมเนียมการเปลี่ยนสัญญาโดย
กําหนดไวในประกาศของสหกรณ
ข อ 24. ให คณะกรรมการมี อํา นาจพิ จารณาวิ นิ จฉั ย ให เงิน กูพิ เศษแกส มาชิ ก ได ต ามที่ กํา หนดไว ใน
ขอบังคับ ตามระเบียบนี้ มติ และคําสั่งสหกรณ

คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกู
เปนผูวินิจฉัยเงินกูพิเศษแทนคณะกรรมการก็ได และใหคณะกรรมการเงินกูแถลงรายการเงินกูพิเศษที่ใหไปให
คณะกรรมการทราบทุกเดือน
ขอ 25. เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยใหเงินกู และเอกสารทางกฎหมายอยางอื่น ๆ เกี่ยวกับเงินกูนั้นได
จัดทําตามที่กําหนดไวโดยครบถวนสมบูรณแลว สมาชิกผูกูจึงรับเงินกูจากสหกรณได
เพื่อเปนแนวทางควบคุมการใชจายใหเปนไปตามความมุงหมาย ใหสหกรณจายเงินให
สมาชิกผูกูตามประกาศ หลักเกณฑและเงื่อนไขที่สหกรณกําหนด
คณะกรรมการอาจยกเวนขอกําหนดดังกลาวในวรรคสองนั้นได ในกรณีสมาชิกผูกูแสดงใหเปน
ที่พอใจ ของคณะกรรมการวามีเหตุผลเปนพิเศษ
ขอ 26. ในเมื่อถึงกําหนดที่สมาชิกผูกูตองจายเงินกูพิเศษตามความมุงหมาย ตองเสนอรายงานการใช
จายเงินตามแบบที่กําหนดไว พรอมทั้งหลักฐานที่มีตอสหกรณทุกคราวโดยเร็วที่ สุดเทาที่ จะกระทํ าได สหกรณ
อาจมอบให กรรมการดําเนิ นการ หรือบุ คคลอื่น ตามที่เห็น สมควรสอบสวนการใชจายเงินกู ตามรายงานนั้น ๆ
อีกชั้นหนึ่งดวย
ขอ 27. ตราบใดที่สมาชิกยังสงคืนเงินกูพิเศษไมเสร็จ สมาชิกจะตองยินยอมและอํานวยความสะดวกให
คณะกรรมการ หรื อบุ คคลอื่ นซึ่งไดรับมอบหมายจากสหกรณเขาตรวจสอบการกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุง
อาคารหรือทรัพยสินหรือยานพาหนะ หรือการประกอบอาชีพที่ใหเงินกูนั้นตลอดจนหลักประกันเงินกูนั้นในเวลา
อันสมควรไดเสมอ และตองชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจใหทราบตามความประสงค
สวนที่ 2
เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
ขอ 28. เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ไดแก
(1) เงินกูเพื่อกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุงอาคาร สําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตน
และครอบครัวตามควรแกฐานะ
(2) เงินกูซ้อื อาคารหรือซื้อที่ดิน และอาคาร หรือซื้อที่ดิน เพื่อจะไดกอสรางอาคารใน
ระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้สําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเองและครอบครัวตามสมควรแกฐานะ
(3) เงินกูเพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวของแก (1) หรือ (2)
(4) เงินกูเพื่อชําระหนี้แกบุคคลภายนอก ซึ่งสมาชิกกูมาเพื่อกิจการตาม (1)หรือ(2)หรือ(3)
และตองรับภาระหนักกวาที่จะกูจากสหกรณ
ขอ 29. สมาชิกผูประสงคขอเงินกูดังกลาวในขอ 28 ตองเสนอคําขอกูถึงสหกรณ ตามแบบที่กําหนดไว
รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต าง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายการสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายรวมทั้ ง
รายการบุ คคลในครอบครัว การอยูอาศัยเดิม และเหตุผลอัน จําเปน ที่ ตองจัดให มี ที่อยูอาศั ยใหม หรือจั ดให มี
เพิ่ มขึ้ น แบบรูป และรายการกอสรางเพื่อต อเติ มหรือปรับ ปรุงอาคาร รายละเอี ยดและหลักฐานของที่ ดิน และ
อาคารที่จะกอสรางตอเติ ม หรือปรับ ปรุง รายละเอียดและหลั กฐานแหงที่ ดิน ที่ จะซื้ อ กํ าหนดเวลา และราคา
สัญญาที่ทําไวหรือรางสัญญาที่ทําไวหรือรางสัญญาที่จะทํา รายละเอียดแหงความตองการเงินกู จํานวนเงินที่ตน
จะออกเอง กําหนดการใชเงินกู รายละเอียด และหลักฐานแหงทรัพยสินที่เสนอเปนหลักประกัน

ให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจกํ า หนดเงื่ อ นไขที่ จํ า เป น เกี่ ย วกั บ การให เงิ น กู พิ เศษเพื่ อ การ
เคหะสงเคราะหไวในประกาศของสหกรณ
ขอ 30. รูปแบบและรายการกอสรางหรือตอเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้นตองปฏิบั ติใหถูกตอง
ตามกฎหมายและตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดวย
การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปเพื่อรายการดังกลาวในวรรคกอน ในสาระสําคัญตองไดรับความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการหรือบุ ค คล ซึ่งได รับ มอบหมายจากคณะกรรมการเพื่ อการนี้ และต อ งรายงาน
คณะกรรมการทราบดวย
ข อ 31. สหกรณ อาจมอบหมายใหคณะกรรมการเงินกู หรื อบุคคลอื่ นตามที่ สมควรสอบสวนและทํา
รายงานเกี่ ยวกับ คําขอกู เงิน กูพิ เศษเพื่ อการเคหะสงเคราะหเสนอคณะกรรมการพิ จารณา ถื อเปน หน า ที่ ของ
สมาชิกผูกูตองใหความจริงและรวมมือ
ข อ 32. จํ า นวนเงิน กู พิ เศษเพื่ อ การเคหะสงเคราะห ซึ่ ง ให แ ก ส มาชิ ก ผู กู ค นหนึ่ ง นั้ น ย อ มสุ ด แต
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะที่อยูอาศัย ความจําเปนและความสามารถชําระหนี้ของ
สมาชิกนั้นแตไมเกินสี่ลา นบาท
ขอ 33. กรณีที่สมาชิกยังสงเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหไมเสร็จสิ้น สมาชิกจะจําหนายหรือโอน
อาคาร และหรื อที่ ดินซึ่ งใชเงิน กู น้ันไมวาบางสวน หรือทั้ งหมดแกผูอื่นไมได เวนแตกรณี จําเป นซึ่งตองไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการกอน
สวนที่ 3
เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ขอ 34 เงินกู พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ไดแก เงินกูเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนเอง
และครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรและเห็นวาจะกอประโยชนงอกเงยใหแกสมาชิกผูกู
ขอ 35 สมาชิกผูประสงคขอกูเงิน ดั งกลาวในขอ 34 ตองเสนอคําขอกู ถึงสหกรณ ตามแบบที่ กําหนดไว
รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายการทรัพยสิน หนี้สิน รายไดและคาใชจาย แผนงาน
ประกอบอาชีพ ที่จะใชเงินกู และรายละเอียดแหงความตองการเงิน กู จํา นวนเงิน ทุ นที่ ออกเอง ประมาณการ
รายได ซึ่งคาดวาจะไดรับจากการลงทุนนั้น ประมาณคาใชจายซึ่งคาดวาจะตองจายจากการลงทุนนั้น กําหนดการ
ใชจายเงินกู ประสบการณของตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น รายละเอียดและหลักฐานแหงทรัพยสินที่เสนอ
เปน หลั กประกั นให คณะกรรมการมี อํานาจกํ าหนดเงื่อนไขที่ จํา เป น เกี่ ยวกั บ การให เงิ นกูพิ เศษเพื่ อการลงทุ น
ประกอบอาชีพไวในประกาศของสหกรณ
ขอ 36 สมาชิกผูขอกูเงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ตองแสดงหลักฐานขอกูให เป นไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด
ขอ 37 สหกรณอาจมอบหมายใหคณะกรรมการเงินกู หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวน และทํา
รายงานเกี่ยวกับคํ าขอกูพิเศษ หรือการลงทุนประกอบอาชีพ เสนอคณะกรรมการพิ จารณา ถื อเป น หน าที่ ของ
สมาชิกผูขอกูตองใหความจริงและความรวมมือ
ขอ 38 จํานวนเงิน กูพิเศษเพื่ อการลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ยอมสุดแต
คณะกรรมการพิจารณากํ าหนดตามที่ เห็ นสมควร โดยคํา นึ งถึ งความตองการและความสามารถชํ าระหนี้ ของ
สมาชิก แตตองไมเกินสี่ลา นบาท

สวนที่ 4
เงินกูพิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ
ข อ 39 เงิน กูพิ เศษเพื่ อการซื้ อยานพาหนะ ไดแก เงิ น กู ที่ให แก สมาชิ กเพื่ อนํ า ไปซื้ อ รถจั กรยานยนต
รถยนต นั่งสวนบุ คคล รถยนตนั่งโดยสาร หรือยานพาหนะอยางอื่น ตามที่ คณะกรรมการเห็ นสมควร ทั้ งนี้ ให
หมายความรวมถึง เงินกูเพื่อชําระหนี้แกบุคคลภายนอก ซึ่งสมาชิกกูมาเพื่อการซื้อ ยานพาหนะ และตองรับภาระ
หนักกวาที่จะกูจากสหกรณ
เงินกูพิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกมียานพาหนะไวใชงานเปนของ
ตนเอง หากสมาชิ กนํ ายานพาหนะไปขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ให แกผูอื่น สมาชิกจะต องส งเงิ นส วนที่ คางชํ าระ
ทั้งหมดสงคืนสหกรณทันทีโดยไมบิดพลิ้ว
ข อ 40 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินพิ เศษเพื่อการซื้ อยานพาหนะ ต องเสนอคํ าขอกูรวมทั้งรายละเอี ยด
และหลักฐานตาง ๆ ตอสหกรณตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขที่จําเปน เกี่ยวกับการใหเงินกูพิเศษเพื่ อ
การซื้อยานพาหนะไวในประกาศของสหกรณ
ข อ 41 จํ า นวนเงิน กู พิ เศษเพื่ อ การซื้ อ ยานพาหนะ ซึ่ ง ให แ ก ส มาชิ ก ผู กู คนหนึ่ ง ๆ นั้ น ย อ มสุ ด แต
คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความตองการและความสามารถในการชําระหนี้
ของสมาชิกแตตองไมเกินสามลานบาท
หมวด 5
หลักประกันสําหรับเงินกู
ขอ 42 การใหเงินกูทุกประเภทนี้ ผูกูตองทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
ขอ 43 หลักประกันสําหรับเงินกูนั้น ใหมีขอกําหนดดังตอไปนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู ซึ่งผูกูไดทําไวตอสหกรณแลว ไมตองมีหลักประกัน
อยางอื่นอีก โดยใหถือวาใชหุนค้ําประกัน
(2) เงิน กูสามัญ ถาเงินกูสามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายก็ดี หรือเมื่อรวมกันกับเงินกูสามัญราย
กอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ก็ดี มีจํานวนไมเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ไมตองมีหลักประกันอยาง
อื่นอีก
ถาการกูเงิน สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายก็ดีหรือเมื่อรวมกันกับเงินกูสามัญรายกอนของผูกูที่
คงเหลืออยู (ถามี) ก็ดี แลวมีจํานวนเงินเกินกวาคาหุนของผูกู ก็ตองค้ําประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินสามัญราย
ใหมนั้นทั้งหมดดังนี้
(ก) มี สมาชิกที่ คณะกรรมการเห็ น สมควรอย างน อยสามคน ค้ํ าประกั น อย า งไม มี จํากั ดเพื่ อ
หนี้สินเกี่ยวกับเงินกูรายใหม สวนที่เกินกวาคาหุ นของผูกู แตถาผูกูมีเงินกูสามัญรายกอนเหลืออยู ดวย ก็ตองค้ํา
ประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูสามัญรายใหมน้นั ทั้งหมด
เพื่ อความมั่นคงในการใหเงินกู คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยเรียกใหมีผูคํ้าประกันมากกวา
สามคนได
สมาชิกผูค้ําประกันตองทําหนังสือค้ําประกันใหตอสหกรณตามที่กําหนดไว

สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกัน สําหรับผูกูมากกวาหกคน ในเวลาเดียวกันไมไดเวนแตการ
ค้ําประกันใหกับสมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราว ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ
เมื่อผูคํ้าประกันคนใดคนหนึ่งตายหรือออกจากสหกรณโดยเหตุอื่นหรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
เห็นวาไมสมควร หรือไมควรที่จะเปนผูคํา้ ประกันตอไป ผูกูตองใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเขาเปน
ผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
การที่สมาชิกผูคํา้ ประกันออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหผูนั้นหลุดจากการ
ค้ําประกัน จนกวาผูกูไดจัดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเปนผูคํา้ ประกันแทน
ถาภายหลังการทําหนังสือค้ําประกันแลว สมาชิกผูค้ําประกันไดเปนคูสมรสของผูกู ผูกูจะตอง
จัดใหสมาชิกอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรเปนผูคํา้ ประกันหนี้เงินกูในสวนที่เกินคาหุนของผูกูโดยเร็วดวย
หามมิใหสมาชิกที่เปนคูสมรสกัน ค้ําประกันเงินกูแกผูกูรายเดียวกัน
(ข) มีอสังหาริมทรัพ ย อันปลอดจากการจํานองรายอื่ น จํานองเป นประกั น เต็ม จํ านวนเงิน กู
สวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูเต็มมูลคาแหงอสังหาริมทรัพยนั้นในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่จํานองประกันเงินกูเปน
ที่ดิน ใหถือราคาประเมินไมเกินกวาที่ทางราชการกําหนด
(ค) มี ห ลั กทรั พย รัฐบาลหรื อเอกสารฝากเงินในสถาบั น การเงิน ที่ กระทรวงการคลั งกํ า หนด
ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรจํานําเปนประกันเต็มจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูเต็มมูลคาแหงคาของ
หลักทรัพยนั้น
(ง) บัญชีเงิน ฝากในสหกรณ และ/หรือตั๋วสัญญาใชเงินในสหกรณ จํ านําเปนประกันไดไมเกิ น
รอยละเกาสิบของจํานวนคงเหลือในบั ญชี และ/หรือจํานวนมูลคาของตั๋วสัญญาใช เงินโดยเป นประกั นไดไมเกิ น
หนึ่งสัญญาเงินกู
(จ) หลักประกันอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(3) เงินกูพิเศษ ถามีจํานวนไมเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ไมตองมีหลักประกันอยาง
อื่นอีก
แตถามีจํานวนเงินเกินกวาคาหุนของผูกู ก็ตองค้ําประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูพิเศษรายนั้น
ทั้งหมดโดยตองมีหลักประกันดังนี้
(ก) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากการจํานองรายอื่น จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกู เต็ม
มูลคาแหงอสังหาริมทรัพยนั้นในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่จํานองประกันเงินกูเปนที่ดิน ใหถือราคาประเมินไมเกิน
กว า ที่ ท างราชการกํ า หนด ในส ว นของหลั ก ทรั พ ย ที่ เป น อาคารให เป น ไปตาม หลั ก เกณฑ แ ละเงื่อ นไขที่
คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ
ผูกูตองทําประกันวินาศภัยซึ่งทรัพยสินที่กูเงินสหกรณไปชําระและจํานองกับบริษัทประกันภัย
ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ในจํานวนเอาประกันและบริษัทประกันภัยตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และจะตองตออายุการเอาประกันตลอดเวลาตราบเทาที่ผูกูยังชําระเงินกูตามสัญญาไมเสร็จ
(ข) มีห ลั กทรัพ ย รัฐ บาลหรื อเอกสารฝากเงิน ในสถาบั น การเงิน ที่ กระทรวงการคลั งกํ าหนด
ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรจํานําเปนประกันเต็มจํานวนเงินกู เต็มมูลคาแหงคาของหลักทรัพยนั้น
(ค) บัญชีเงินฝากในสหกรณ และ/หรือตั๋วสัญญาใชเงินในสหกรณ จํานําเปนประกันไดไมเกิน
รอยละเกาสิบของจํานวนคงเหลือในบัญชี และ/หรือจํานวนมูลคาของตั๋วสัญญาใชเงินเต็มจํานวนเงินกู โดยเปน
ประกันไดไมเกินหนึ่งสัญญาเงินกู

หมวด 6
เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู
ขอ 44 เงินงวดชําระหนี้สาํ หรับเงินกูนั้น ใหกําหนดไวดังนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศสหกรณ
(2) เงินกูสามัญ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ
กรณีที่ผูกูมีบันทึกขอผอนผันเวลาการสงคืนเงินกูสามัญที่ กําหนดไวตามความใน (2) คราวละ
หนึ่งหรือหลายเดือนจะตองใหผูคํา้ ประกันตกลงยินยอมในการผอนเวลานั้นดวย คณะกรรมการจึงจะพิจารณาวา
มีเหตุอันควรผอนเวลาหรือไม
(3) เงินกูพิเศษ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ
เงินงวดชําระหนี้นั้น ใหสงงวดชําระตั้งแตเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ข อ 45 การสงเงิน งวดชํ าระหนี้เงินกูทุกประเภท ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณ นั้ น สหกรณ ขอสงวนสิทฺธิ์ที่
จะเรียกเก็บชําระหนี้ตามลักษณะการรับเงินเดือนของสมาชิกเปนรายๆ ไป โดยวิธีการตามลําดับ ดังนี้
(1) หัก ณ ที่จายหนวยงานตนสังกัด
(2) หักจากบัญชีออมทรัพยผูกูของสหกรณ
(3) หักผานบัญชีธนาคาร
(4) หรือวิธีการอื่นตามที่มติคณะกรรมการ เห็นสมควร
หากไมสามารถเรียกเก็บชําระหนี้ตามวิธีการในขอ (1) ได เมื่อผูกูรองขอตอสหกรณ
เป นลายลั กษณ อักษรคณะกรรมการดําเนิน การมีอํานาจพิ จารณาใหผูกูสงชํ าระหนี้ ตามวิ ธีการใน ขอ (2)-(4)
เปนราย ๆ ไป
ทั้งนี้การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภทดอกเบี้ยเงินกู และเงินคาหุนรายเดือนของ
สมาชิกรวมกันตองไมเกินรอยละเจ็ดสิบของเงินไดรายเดือนของสมาชิกนั้น หรือเปนไปที่คณะกรรมการกําหนดไว
ในประกาศสหกรณ
ในกรณีที่สมาชิกมีภาระหนี้กับเจาหนี้รายอื่นซึ่งถูกหักชําระหนี้จากเงินเดือนเชนเดียวกับ
สหกรณใหหักภาระหนี้ดังกลาวออกกอนแลวจึงคํานวณตามวรรคหนึ่ง
เงินไดรายเดือนตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงเงินเดือน เงินประจําตําแหนงหรือเงิน
อืน่ ใดที่สมาชิกไดรับพรอมกับเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน
ใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือนนั้น
ขอ 46 การผอนชําระหนี้เงินกูใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหผูกูชําระคืนตนเงินเปนงวดรายเดือนเทา ๆ กัน เวนแตงวดสุดทาย
พรอมดอกเบี้ยตางหาก
(2) เงินกูสามัญและ เงินกูพิเศษ ใหผูกูสามารถเลือกแบบการชําระขอใดขอหนึ่งดังนี้
(ก) ผอนชําระคืนตนเงินเปนงวดรายเดือนเทาๆกันเวนแตงวดสุดทาย พรอมดอกเบี้ย
ตางหาก
(ข) ผอนชําระเงินกูแบบเงินตนและดอกเบี้ยรวมกันเทากันทุกงวด
ทั้งนี้ผูกูสามารถขอเปลี่ยนแปลงเลือกแบบการชําระเมื่อใดก็ได แตตองสามารถหักเงินไดราย
เดือน ณ ที่จายได

หมวด 7
ดอกเบี้ยเงินกู
ขอ 47 ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทตามที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ
ขอ 48 ดอกเบี้ยนั้นใหคํานวณดอกเบี้ยเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ ตามหลักเกณฑดังนี้
(ก) เงินงวดชําระหนี้รายเดือนหัก ณ ที่จายใหคํานวณดอกเบี้ยจนถึงวันกอน 1 วัน ที่ตนสังกัด
จายเงิน และผูกูที่ไมมีตนสังกัดหักเงิน ณ ที่จาย ใหคํานวณดอกเบี้ยจนถึงวันกอนวันทําการสุดทายของเดือน
(ข) ในกรณี ที่ ส มาชิ ก มาขอชํ าระหนี้ ก อนกํ าหนดหรื อชํ าระหนี้ ทั้ง หมดสหกรณ จ ะคํ านวณ
ดอกเบี้ยจากเงินตนที่มาชําระจนถึงวันกอนชําระหนี้เงินกูนั้น
ในการคํานวณดอกเบี้ ยเงินกูตามความในวรรคหนึ่ง เมื่อคํานวณแลวมี เศษสตางค ใหป ดเศษ
ดอกเบี้ยเงินกูดังนี้
(1) เศษสตางคตั้งแต 1-24 สตางค ใหปดเปน 25 สตางค
(2) เศษสตางคตั้งแต 26-49 สตางค ใหปดเปน 50 สตางค
(3) เศษสตางคตั้งแต 51-74 สตางค ใหปดเปน 75 สตางค
(4) เศษสตางคตั้งแต 76-99 สตางค ใหปดเปน 1 บาท
หมวด 8
การควบคุมหลักประกันและเรียกคืนเงินกู
ขอ 49 ใหคณะกรรมการตรวจตราควบคุ มใหเงินกูทุกรายมีห ลั กประกัน ตามที่กําหนดไว ในระเบียบนี้
และเมื่อคณะกรรมการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขตลอดจนวิธีการตางๆอันจําเปนเพื่อ
บังคับใหสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการในการบังคับแกลูกหนี้ที่ผิดสัญญาโดยกําหนดไว
ในประกาศของสหกรณ
คณะกรรมการทรงสิทธิที่จะไมใหเงินกูแกสมาชิกรายใดถามีเหตุอันควรเชื่อไดวาถาใหเงินกูแก
สมาชิกรายนั้นแลวอาจเกิดปญหาในการเรียกคืนเงินกูหรือเกิดความเดือดรอนแกผูค้ําประกันแมวาสมาชิกผูกูราย
นั้นจะมีคุณสมบัติหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวก็ตาม
ข อ 50 ในกรณีตอไปนี้ ให ถือวาหนี้ เป นอัน ถึ งกําหนดสงคืน โดยสิ้นเชิ ง พรอมทั้งดอกเบี้ ยในทัน ที โดย
มิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว ใหคณะกรรมการจัดการเรียกคืน โดยมิชักชา
(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการวาผูกูนําเงินไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรองและผูกูมิไดจัดการแกไขให
คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย เปนเวลาถึงสองเดือนหรือ ผิดนัดสง
งวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราว สําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ

ขอ 51 ในกรณีที่ผูคํา้ ประกันตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกู และไมสามารถชําระหนี้โดยสิ้นเชิงได เมื่อผูคํ้า
ประกันรองขอ คณะกรรมการอาจผ อนผัน ให เรียกเก็บจากผูค้ําประกัน เปน งวดรายเดื อนจนเสร็จ ตามที่ ผูกูทํา
หนังสือใหไวตอสหกรณก็ได สุดแตพิจารณาเห็นสมควร
ขอ 52 ผูกูก็ดี ผูคํ้าประกันก็ดี ตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอลาออกหรือยายจากราชการหรือ
งานประจําตามข อบั งคั บ 30(3) จะตองแจ งเป น หนั งสื อให สหกรณ ทราบและจั ดการชํ า ระหนี้ ซึ่งตนมี อ ยู ต อ
สหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน แลวจึงขอออกหรือยายจากราชการหรืองานประจําได
หมวด 9
การอนุมัติเงินกู
ขอ 53 ภายใตระเบียบนี้ขอ 8 ขอ 10 และขอ 24 คณะกรรมการอาจมอบหมายการอนุมัติเงินกูตาม
ระเบียบนี้โดยใชหลักเกณฑดังนี้
(1) ผูจัดการ มีอํานาจอนุมัติเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) ประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีอํานาจอนุมัติเงินกูสามัญ
(3) ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกู มีอํานาจอนุมัติเงินกูพิเศษ
หมวด 10
บทเบ็ดเตล็ด
ขอ 54 การปฏิบัติตามระเบียบนี้ หากมีปญหาประการใดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
มติของคณะกรรมการถือเปนที่สุด
ข อ 55 บรรดาคํ าขอกู ที่ ยื่น ไว กอนระเบี ยบนี้ใชบังคั บ ใหถือเป น การยื่ นคํ าขอตามระเบี ยบนี้ และให
ดําเนินการตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 56 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะจัดใหมีการบริการเงินใหกูแกสมาชิกทางอิเล็กทรอนิกส
ใหกําหนดไวในประกาศของสหกรณ
ขอ 57 บรรดาประกาศ หลักเกณฑ เงื่อนไขเกี่ยวกับการใหเงินกู ซึ่งออกตามระเบียบสหกรณออมทรัพย
อนามัยสุรินทร จํากั ด วาดวยการใหเงิน กู และดอกเบี้ยเงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 ให บังคับ ใชต อไปไดจนกวา
คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข ตามระเบียบนี้ขึ้นบังคับใชแทน
ขอ 58 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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