ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์และดอกเบี้ยเงินกู้
พ.ศ. 2561

อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ บั ง คั บ ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ โ รงพยาบาลสวนปรุ ง จ ากั ด
หมวด 4 ข้อ 11, 12, 13 , 14 , 15 , 16 และข้อ107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่
3/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัดว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่ส มาชิกสหกรณ์และดอกเบี้ ย พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 บรรดาระเบียบหรือคาสั่ งอื่นใด
ที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบฉบับนี้แทน
หมวดที่ 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 4. ในระเบียบที่สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 5 ประเภท คือ
4.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
4.2 เงินกู้สามัญ
4.3 เงินกู้โครงการสวัสดิการ
4.4 เงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สินเกี่ยวกับการเคหะสงเคราะห์
4.5 เงินกูไ้ ม่เกินทุนเรือนหุ้น
ข้อ 5. การให้เงินกู้ สหกรณ์จะให้เงินกู้ได้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้นซึ่งวงเงินกู้ยืมเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้โครงการสวัสดิการ ของสมาชิก รวมกันต้องไม่เกิน จานวน 3,000,000.00 บาท
และสหกรณ์จ ะให้เงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สินเกี่ยวกับการเคหะสงเคราะห์แก่สมาชิก ไม่เกินจานวน
3,000,000.00 บาท
ข้อ 6. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่าย หรือการเก็งกาไรไม่ได้

ข้อ 7. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอคาขอกู้เงินต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 8. การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้ กู้ต้องทาหนังสือ และสมาชิกผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ต้องทา
หนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 9. การส่ ง เงิน งวดช าระหนี้เงิ นกู้ทุ กประเภท ซึ่ง ผู้ กู้ต้อ งส่ ง ต่อสหกรณ์ นั้นให้ ส่ งโดยวิ ธี
หักเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่นๆ
ของสมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในสิ้นเดือนนั้น ๆ
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 10. การให้เงินกู้เพื่อเหตุ ฉุกเฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดาเนินการ หรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัย
ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดาเนินการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไป และส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 11. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้ที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจาคนหนึ่งๆ นั้น
ให้มีจานวนไม่เกิน 100,000.00 บาท พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว
คนหนึ่งๆ นั้น ให้มีจานวนไม่เกิน 20,000.00 บาท
ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม่
และรายก่อนรวมกัน จะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจานวนจากัดที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้ และสมาชิกสามารถ
ขอกู้ใหม่ได้หลังจากหักชาระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงวดชาระตามสัญญา
ข้อ 12. หลักประกันสาหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทาไว้ต่อสหกรณ์
แล้ว สมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจา ถ้ากู้ต้องมีข้าราชการหรือลูกจ้างประจา 1 คน เป็นผู้ค้าประกัน
สมาชิ กที่ เ ป็ น พนั ก งานราชการ พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข และลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ให้ ใช้ ส มาชิก ที่ เ ป็ น
ข้าราชการ 1 คน หรือลูกจ้างประจา 2 คน เป็นผู้ค้าประกัน
ข้อ 13. การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้ฉุกเฉินให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจานวน
พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่ง เป็นงวดรายเดือนรวมกันแต่ไม่เกิน
12 งวด พร้อมดอกเบี้ยทุกเดือนโดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอี ก และให้พิจารณาจานวนงวดผ่อนชาระ
ตามหน่วยงาน และจานวนเงินที่ขอกู้ประกอบด้วย ดังนี้

ประเภทสมาชิก
ข้าราชการ / ลูกจ้างประจา

วงเงินกู้

จานวนงวด

ไม่เกิน 10,000 บาท

4 งวด

10,001 - 40,000 บาท

10 งวด

40,001 - 100,000 บาท

12 งวด

ไม่เกิน 5,000 บาท

6 งวด

5,001 - 20,000 บาท

10 งวด

ลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานราชการ /
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้อ 14. การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ตามความในข้อบังคับ
ของสหกรณ์ ข้อ 83 และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิก
ข้ อ 15. ค าขอกู้ เ งิ น สามั ญ ของสมาชิ ก นั้ น ต้ อ งเสนอโดยผ่ า นการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น
ดังต่อไปนี้ คือ คาขอกู้เงินสมาชิกผู้ซึ่งมีความประสงค์จะกู้เงิน และให้ผ่านการพิจารณาจากหัวหน้างาน
ข้อ 16. จานวนเงินกู้สามัญทีใ่ ห้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการ
พิ จารณาเห็ น สมควร แต่ ต้ องภายในจ ากั ด 100 เท่ า ของเงิ นได้ รายเดื อนนั้ น ไม่ เกิ น 2,500,000.00 บาท
และต้องพิจารณาระยะเวลาการเป็นสมาชิกด้วย ดังนี้
ประเภทสมาชิก
ข้าราชการ /ลูกจ้างประจา

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

วงเงินให้กู้

1 - 3 เดือน

25 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 300,000 บาท

4 - 12 เดือน

40 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 400,000 บาท

13 เดือนขึ้นไป

100 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 2,500,000 บาท

ข้อ 17. ถ้าคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญ
รายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จานวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งๆ จะมี
จานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ 16 สุดแต่กรณีไม่ได้
ข้อ 18. ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้
อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกรายให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ โดยเงินกู้ซึ่งมีจานวนน้อยพึงให้ก่อนเงินกู้
ซึ่งมีจานวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จานวนเงินกู้ที่นามาเทียบกันนั้ น ให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญ และเงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย
ข้อ 19. หลักประกันสาหรับเงินกู้สามัญ ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

19.1 มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อย
สี่คนค้าประกันอย่างไม่จากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้นในส่วนที่เกินกว่าทุนเรือนหุ้นของผู้กู้ แต่ถ้า
ผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องค้าประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่ทั้งหมด
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการเงินกู้มีอานาจวินิจฉัยเรียกให้มี
ผู้ค้าประกันมากกว่าคนหนึ่งได้โดยพิจารณาตามจานวนเงินที่ขอกู้ ดังนี้
วงเงินกู้

จานวนผู้ค้าประกัน

ไม่เกิน 150,000 บาท

1 คน

150,001-600,000 บาท

2 คน

600,001 - 1,500,000 บาท

3 คน

1,500,001 – 2,500,000 บาท

4 คน

สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้าประกันสาหรับผู้กู้สามัญและผู้กู้โครงการสวัสดิการ รวมกัน
ได้สี่สัญญา และสามารถเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ฉุกเฉินได้สองสัญญา
เมื่อ ผู้ ค้ าประกัน คนใดตาย หรื อออกจากสหกรณ์ไ ม่ว่ าเพราะเหตุ ใดๆ หรือ มีเ หตุ ที่
คณะกรรมการด าเนิ น การเงิ น กู้ เ ห็ น ว่ า ไม่ ส มควรที่ จ ะเป็ น ผู้ ค้ าประกั น ต่ อ ไป ผู้ กู้ ต้ อ งจั ด ให้ ส มาชิ ก อื่ น
ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จ ภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้กาหนด
การให้สมาชิกผู้ค้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใดๆ ไม่เ ป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้น
จากการ ค้าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ในส่วน
ที่เกินกว่าทุนเรือนหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย
19.2 มี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อั น ปลอดจากภาระจ านองรายอื่ น จ านองเป็ น ประกั น
เต็มจานวนเงินกู้รายนั้นโดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการเงินกู้ ว่าจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าทุนเรือนหุ้นขอผู้กู้
ต้องอยู่ภายในร้อยละ 75 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น
19.3 มี ห ลั ก ทรั พ ย์ รั ฐ บาล หรื อ เอกสารการฝากเงิ น ธนาคาร หรื อ ในสหกรณ์
ซึ่ง คณะกรรมการเงิ น กู้ เ ห็ น สมควรจ าน าเป็น ประกั น โดยจ านวนเงิ นกู้ ส่ ว นที่ เกิ น กว่ า ทุน เรื อ นหุ้ น ของผู้ กู้
อยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น
19.4 สมาชิกที่ยื่นความประสงค์กู้เงินสามัญตั้งแต่ 500,000.00 บาทขึ้นไป ต้องสมัคร
เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.)หรือทาประกันชีวิต
หรือทาประกันหนี้เงินกู้เท่ากับจานวนเงินกู้จากบริษัทประกันชีวิตอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี โดยต้อง
ทากรมธรรม์ซึ่งระบุผู้รับผลประโยชน์คือสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด

สมาชิกที่ยื่นความประสงค์กู้เงินสามัญตั้งแต่ 2,000,000.00 บาทขึ้นไป ต้องสมัครเป็น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) และสมัครเป็นสมาชิก
กองทุนสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(กสธท.) หรือทาประกัน
ชีวิต หรือทาประกันหนี้เงินกู้เท่ากับจานวนเงินกู้จากบริษัทประกันชีวิตอื่ นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี
โดยต้องทากรมธรรม์ซึ่งระบุผู้รับผลประโยชน์คือ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด
เว้ น แต่ ส มาชิ ก ที่ ยื่ น ความประสงค์ กู้ ยื ม เงิ น กู้ เ พื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น เงิ น กู้ ส ามั ญ และเงิ น กู้
โครงการสวัสดิการ รวมกัน จานวน 3,000,000.00 บาทจะต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิ ก สหกรณ์ ออมทรั พย์ ส าธารณสุ ข ไทย(สสธท.)สมั ครเป็ น สมาชิ ก กองทุ น สวัส ดิ ก ารสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(กสธท.) และสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) หรือทาประกันชีวิต หรือทาประกันหนี้เงินกู้เท่ากับ
จ านวนเงิน กู้จ ากบริ ษั ทประกัน ชีวิ ตอื่น ๆ อย่ างใดอย่างหนึ่งแล้ ว แต่กรณี โ ดยต้ องทากรมธรรม์ ซึ่งระบุผู้ รั บ
ผลประโยชน์คือ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด
ในกรณีที่คณะกรรมการเงินกู้ไม่อาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกซึ่งไม่ว่ากรณี
ใดๆ ก็ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ส าหรั บ สมาชิ ก สามั ญ ตามข้ อ 31 และข้ อ 32 ของข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด สามารถค้าประกันเงินกู้สามัญได้เฉพาะสมาชิกประเภทเดียวกันร่วมกับสมาชิก
สามัญอื่นเท่านั้น
ข้อ 20. การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา
กาหนดให้ผู้กู้คืนเงินกู้สามั ญเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย ได้ถึ งอายุ 65 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน
300 งวด ทั้งนี้ให้พิจารณาตามตารางจานวนเงินที่ขอกู้ด้วย ดังนี้
วงเงินกู้

จานวนงวด

ไม่เกิน 100,000 บาท

ไม่เกิน 60 งวด

100,001 - 600,000 บาท

ไม่เกิน 120งวด

600,001 – 900,000 บาท

ไม่เกิน 150 งวดและต้องมีทุนเรือนหุ้น ไม่ต่ากว่า 50,000 บาท

900,001 - 1,500,000 บาท

ไม่เกิน 240 งวดและต้องมีทุนเรือนหุ้น ไม่ต่ากว่า 80,000 บาท

1,500,001 – 2,000,000 บาท ไม่เกิน 300 งวด และต้องมีทุนเรือนหุ้น ไม่ต่ากว่า 100,000 บาท
2,000,001 – 2,500,000 บาท ไม่เกิน 300 งวด และต้องมีทุนเรือนหุ้น ไม่ต่ากว่า 200,000 บาท
สมาชิกที่ผ่อนชาระเงินกู้มาแล้วไม่ต่ากว่า 5 งวด มีสิทธิ์กู้ทบได้

ข้อ 21. การปรับโครงสร้างหนี้ ให้สมาชิกที่เป็นข้าราชการ และลูกจ้างประจา ที่ต้องการ
ปรับโครงสร้างหนี้ สามารถยื่นขอขยายงวดชาระเงินกู้ได้ถึงอายุ 65 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 300 งวด
ในกรณีที่ผู้กู้มีคาขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ
คณะกรรมการเงิน กู้จ ะผ่ อนเวลาการส่ งเงินงวดชาระหนี้ส าหรับเงินกู้ส ามัญที่กาหนดไว้ตามความ ในวรรค
ก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่ง หรือหลายเดือนก็ได้แต่การผ่อนผันเวลาเช่นนี้ รวมกันทั้งหมดสาหรับเงินกู้สามัญ
รายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน
หมวด 4
เงินกู้โครงการสวัสดิการ
ข้ อ 22. การให้ เ งิ น กู้ โ ครงการสวั ส ดิ ก าร ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเงิ น กู้
ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 83 และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิก
ข้อ 23. คาขอกู้เงินโครงการสวัสดิการ ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี้
คือ คาขอกู้ของสมาชิกผู้ซึ่งมีค วามประสงค์จะกู้เงินและให้ผ่านการพิจารณาจากหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่ม
งานให้ความเห็นชอบก่อน
ข้อ 24. จานวนเงินกู้โครงการสวัสดิ การให้แก่สมาชิกผู้ กู้คนหนึ่งๆ คือสมาชิกข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจา นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจากัดไม่เกิน 500,000.00 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)
ข้อ 25. หลักประกันสาหรับเงินกู้โครงการสวัสดิการรายนั้น ต้องมีหลักประกัน คือ สมาชิก
ที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรค้าประกันอย่างไม่จากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้
โครงการสวัสดิการรายนั้นในส่วนที่เกินกว่าทุนเรือนหุ้นของผู้กู้ โดยสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจา
ถ้ากู้ต้องมีข้าราชการหรือลูกจ้างประจา จานวน 1 คน เป็นผู้ค้าประกัน
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้าประกันสาหรับผู้กู้สามัญ และเงินกู้โครงการสวัสดิการได้สี่สัญญา
และจะสามารถเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ฉุกเฉินได้สองสัญญา
เมื่ อ ผู้ ค้ าประกั น คนใดตาย หรื อ ออกจากสหกรณ์ ไ ม่ ว่ า เพราะเหตุ ใ ดๆ หรื อ มี เ หตุ ที่
คณะกรรมการด าเนิ น การเงิ น กู้ เ ห็ น ว่ า ไม่ ส มควรที่ จ ะเป็ น ผู้ ค้ าประกั น ต่ อ ไป ผู้ กู้ ต้ อ งจั ด ให้ ส มาชิ ก อื่ น
ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้กาหนด
การให้สมาชิกผู้ค้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการ
ค้าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ในส่วนที่เกินกว่า
ทุนเรือนหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย

อนึ่ ง ภายหลั งการทาหนั งสื อค้าประกันแล้ ว ถ้า สมาชิกผู้ ค้าประกันได้เป็ นคู่ส มรสของผู้ กู้
ผู้กู้ต้องจั ดให้ มีส มาชิกสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็ นสมควรเป็นผู้ ค้าประกันเงินกู้ในส่ ว นที่เกินกว่า
ทุนเรือนหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย
25.1 มี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อั น ปลอดจากภาระจ านองรายอื่ น จ านองเป็ น ประกั น
เต็มจานวนเงินกู้รายนั้นโดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการเงินกู้ ว่าจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าทุนเรือนหุ้นของ
ผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 75 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น
25.2 มี ห ลั ก ทรั พ ย์ รั ฐ บาล หรื อ เอกสารการฝากเงิ น ธนาคาร หรื อ ในสหกรณ์
ซึ่ง คณะกรรมการเงิ น กู้ เ ห็ น สมควรจ าน าเป็น ประกั น โดยจ านวนเงิ นกู้ ส่ ว นที่ เกิ น กว่ า ทุน เรื อ นหุ้ น ของผู้ กู้
อยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการเงินกู้ไม่อาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงิ นกู้แก่สมาชิกซึ่งไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ให้
เป็นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ข้อ 26. การส่ ง เงิ น งวดช าระหนี้ ส าหรั บเงิน กู้โ ครงการสวั ส ดิ การ ให้ คณะกรรมการเงิ น กู้
พิจารณากาหนดให้ผู้กู้คืนเงินกู้โครงการสวัสดิการเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจานวนกี่งวด
ก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 72 งวด ตั้งแต่เดือนที่
คิดดอกเบี้ยเดือนแรกโดยไม่มีการกู้ทบ
หากสมาชิกประสงค์ จ ะปิดช าระเงิ นกู้ก่อ นครบก าหนดการผ่ อ นช าระ สมาชิกจะต้ องเสี ย
ค่าปรับเงินกู้ตามรายละเอียดดังนี้
- ผ่อนชาระไม่ถึง 6 งวดจะต้องเสียค่าปรับ จานวนร้อยละ 3 ของยอดเงินกู้โครงการ
สวัสดิการคงเหลือทั้งหมด ณ เวลานั้น
- ผ่อนชาระมาแล้ว 6 งวดจะต้องเสียค่าปรับ จานวนร้อยละ 2.5 ของยอดเงินกู้โครงการ
สวัสดิการคงเหลือทั้งหมด ณ เวลานั้น
- ผ่อนชาระมาแล้ว 12 งวด จะต้องเสียค่าปรับ จานวนร้อยละ 2 ของยอดเงินกู้โครงการ
สวัสดิการคงเหลือทั้งหมดณ เวลานั้น
- ผ่อนชาระมาแล้ว 18 งวดจะต้องเสียค่าปรับ จานวนร้อยละ 1.5 ของยอดเงินกู้โครงการ
สวัสดิการคงเหลือทั้งหมดณ เวลานั้น
- ผ่อนชาระมาแล้ว 24 งวด จะต้องเสียค่าปรับ จานวนร้อยละ 1 ของยอดเงินกู้โครงการ
สวัสดิการคงเหลือทั้งหมด ณ เวลานั้น
- ผ่อนชาระมาแล้ว 36 งวด จะไม่เสียค่าปรับเงินกู้โครงการสวัสดิการ
ในกรณีที่ผู้กู้มีคาขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ
คณะกรรมการเงินกู้จะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้ โครงการสวัสดิการที่กาหนดไว้ตามความใน
วรรคก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่ง หรือหลายเดือนก็ได้แต่การผ่อนผันเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสาหรับเงินกู้
โครงการสวัสดิการรายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน

หมวด 5
เงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สินเกี่ยวกับการเคหะสงเคราะห์
ข้อ 27. การกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สินเกี่ยวกับการเคหะสงเคราะห์ สมาชิกสามารถ
กู้ได้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินเกี่ยวกับการเคหะสงเคราะห์จากสถาบันการเงินอื่น โดยเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
27.1 เป็นสมาชิกมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี
27.2 วงเงินกู้ยืมสมาชิกกู้ได้สูงสุดไม่เกินหนี้ที่คงค้างของสถาบันการเงินที่สมาชิกเป็นหนี้อยู่
27.3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.50 บาท/ปี
27.4 สมาชิ ก ผู้ ข อกู้ ต้ อ งใช้ ห ลั ก ประกั น เงิ น กู้ ฉ บั บ เดี ย วกั น กั บ สถาบั น การเงิ น ที่ ไ ด้
รับจานองไว้เป็นประกันหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด
27.5 ส่งชาระภายในอายุไม่เกิน 65 ปี
27.6 หลั ก ฐานที่ น ามาประกอบการขอกู้ พิ เ ศษเพื่ อ การปลดเปลื้ อ งหนี้ สิ น เกี่ ย วกั บ
การเคหะสงเคราะห์
27.6.1 คาขอกู้พิเศษ
27.6.2 สาเนาสัญญากู้เงิน พร้อมยอดหนี้คงเหลือที่สมาชิกมีอยู่กับสถาบันการเงิน
27.6.3 สาเนาหลักทรัพย์ที่เป็นประกันเงินกู้แก่สถาบันการเงิน
27.6.4 ประวัติการชาระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงิน
27.6.5 ใบประเมินราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่นามาเป็นหลักประกัน โดยสานักงาน
ที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินจังหวัดสาขาออกให้และมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
27.6.6 หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอกู้เงิน
27.6.7 ภาพถ่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะนามาจานองเป็นหลักประกัน
27.7 เงื่อนไขการให้เงินกู้
27.7.1 ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ไทย(สสธท.)หรือสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ.) หรือมีฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธรณสุข (ฌกส.) หรือทาประกันหนี้เงินกู้เท่ากับจานวน
เงินกู้จากบริษัทประกัน ชีวิตอื่นๆ ก็ได้ แต่ต้องทากรมธรรม์ซึ่งระบุผู้รับผลประโยชน์คือ สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี
27.7.2 หากมีการประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้ทาการประเมินโดยสานักงาน
ทีด่ ินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินจังหวัดสาขาออกให้ทั้งนี้ให้สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

27.7.3 ค่า อากร ค่าธรรมเนีย มต่ างๆ ที่ท างราชการกาหนดให้ ส มาชิ กผู้ กู้ ต้องเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
27.7.4 สิ่ งปลู ก สร้างที่นามาจานองเป็นประกัน ต้องทาประกั นอั คคีภัย โดยให้ ผู้ กู้
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้รับผลประโยชน์ คือ สหกรณ์ เฉพาะส่วนที่เป็นหนี้ค้างชาระ
27.7.5 ค่าใช้จ่ ายที่พึงมีจากการประเมินหลั กทรั พย์ การประกันอัคคีภัย และอื่นๆ
ซึ่งสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจานวนนี้ จะให้ถือรวมเป็นวงเงินกู้ก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 3,000,000.00 บาท
ในกรณีที่คณะกรรมการเงินกู้ไม่อาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกซึ่ งไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ให้
เป็นอานาจ ของคณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
หมวด 6
เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
ข้ อ 28. การให้ เ งิ น กู้ ไ ม่ เ กิ น ทุ น เรื อ นหุ้ น ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเงิ น กู้
ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 83 และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิก
ข้อ 29. คาขอกู้เงินไม่เกินทุนเรือนหุ้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิ จารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี้
คือ คาขอกู้ของสมาชิกผู้ ซึ่งมีความประสงค์จะกู้ เงินและให้ ผ่ านการพิจารณาจากหั ว หน้า งานหรื อหั ว หน้ า
กลุ่มงานให้ความเห็นชอบก่อน
ข้อ 30. จานวนเงินกู้ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
แต่ต้องอยู่ภายในจากัดไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกถืออยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด
ข้อ 31. การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณากาหนดให้ผู้ กู้
ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย สาหรับสมาชิกที่เป็น ข้าราชการและลูกจ้างประจา ให้ผ่อน
ชาระได้ถึงอายุ 65 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 300 งวด พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง
ชั่วคราว ให้ผ่อนชาระได้ถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 300 งวด ข้าราชการบานาญ ให้ผ่อนชาระได้ไม่เกิน
300 งวด ทั้งนี้ให้พิจารณาตามตารางจานวนเงินที่ขอกู้ด้วย ดังนี้
วงเงินกู้
ไม่เกิน 100,000 บาท
100,001 - 600,000 บาท
600,001 – 900,000 บาท
900,001 - 1,500,000 บาท
1,500,001 – 2,000,000 บาท
2,000,001 – 2,500,000 บาท

จานวนงวด
ไม่เกิน 60 งวด
ไม่เกิน 120 งวด
ไม่เกิน 150 งวด
ไม่เกิน 240 งวด
ไม่เกิน 300 งวด
ไม่เกิน 300 งวด

สมาชิกที่ผ่อนชาระเงินกู้มาแล้วไม่ต่ากว่า 5 งวด มีสิทธิ์กู้ทบได้
ในกรณีที่คณะกรรมการเงินกู้ไม่อาจพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้แก่สมาชิกซึ่งไม่ว่ากรณีใ ดๆ ก็ให้
เป็นอานาจ ของคณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ผู้กู้มีคาขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ
คณะกรรมการเงินกู้จะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้ทุนเรือนหุ้นที่กาหนดไว้ตามความในวรรค
ก่อ นนั้ น ให้ แ ก่ ผู้ กู้ คราวละหนึ่ ง หรื อหลายเดื อนก็ ได้ แต่ การผ่ อนผั นเวลาเช่ น นี้ รวมกั นทั้ งหมดส าหรั บเงิ นกู้
ทุนเรือนหุ้นรายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน
หมวด 7
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 32. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี โดยจะประกาศให้ทราบ
เป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 33. ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 8
การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 34. เงินกู้ไม่เกินทุนเรือน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทาให้ไว้ต่อสหกรณ์แล้ว ก็มิต้องมี
หลักประกันอื่นอีก
ข้อ 35. ให้คณะกรรมการเงินกู้ตรวจตราควบคุมให้ เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้ใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการ
แก้ไขให้คืนทันทีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้กาหนด
ข้อ 36. ในกรณีใด ๆ ดังต่อ ไปนี้ ให้ ถื อว่าเงินกู้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอัน ถึงกาหนดส่ งคื น
โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการเงินกู้จัดการ
เรียกคืนโดยมิชักช้า
36.1 เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่มีเพราะเหตุผลใด ๆ
36.2 เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการเงินกู้ว่า ผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
36.3 เมื่อคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้
จัดการแก้ไขให้คืนทันทีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้กาหนด

36.4 เมื่ อค้ า งส่ ง เงิ นงวดช าระหนี้ (ไม่ ว่ า ต้น เงิ น หรือ ดอกเบี้ ย ) ต้ อ งไม่ เ กิน สองเดื อ น
ติดต่อกัน หรือ ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังกล่าวนั้นต้องไม่เกินสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ข้อ 37. ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 35 ถ้าผู้ค้าประกัน
ต้องรับผิดชาระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชาระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้าประกันร้องขอคณะกรรมการเงินกู้
ผ่อนผัน ให้เรีย กเก็บ จากผู้ค้าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้
สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้ อ 38. ผู้ กู้ ก็ ดี ผู้ ค้ าประกั น ก็ ดี ต้ อ งรั บ ผู ก พั น ว่ า ถ้ า ตนประสงค์ จ ะขอลาออก หรื อ ย้ า ย
จากราชการ หรือ งานประจาตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 44 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการ
ชาระหนี้สิน ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอลาออก หรือย้ายจากราชการ หรืองานประจา
นั้นได้
ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ โ รงพยาบาลสวนปรุ ง จ ากั ด เป็ น ผู้
รักษาการตามระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายแพทย์สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด

