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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จํากัด
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้สวัสดิการสมาชิกเพือ่ ซื้อเครื่องอํานวยความสะดวกในครอบครัว
พ.ศ. 2561

-----------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79(8) และข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 28
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติให้สหกรณ์ฯ จัดทําระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
ว่าด้วยการให้เงินกูส้ วัสดิการสมาชิกเพื่อซื้ อเครื่ องอํานวยความสะดวกในครัวเรื อน เสี ยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูส้ วัสดิการสมาชิก
เพื่อซื้ อเครื่ องอํานวยความสะดวกในครอบครัว พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยเงินกูส้ วัสดิการสมาชิกเพื่อซื้ อเครื่ องอํานวย
ความสะดวกในครัวเรื อน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิม่ เติมเสี ยทั้งหมด บรรดา ระเบียบ ประกาศ คําสัง่ มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“เงินกูส้ วัสดิการ” หมายความว่า เงินกูส้ วัสดิการสมาชิกเพื่อซื้ อเครื่ องอํานวยความสะดวกในครอบครัว
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือนหรื อค่าจ้างประจํา ซึ่ งสมาชิก ได้รับจากกรมเจ้าสังกัดหรื อจากนายจ้าง
แล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้บงั คับระเบียบนี้

หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ข้อ 6 เงินกูส้ วัสดิการสมาชิกสามารถกูไ้ ด้ภายในวงเงินตามประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กแู้ ก่สมาชิกที่
คณะกรรมการกําหนดและวงเงินกูร้ วมทุกประเภท ต้องไม่เกินวงเงินกูท้ ี่สมาชิกมีสิทธิ์กไู้ ด้ตามหลักเกณฑ์การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 7 สมาชิกที่จะขอกูเ้ งินสวัสดิการต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
(2) เป็ นผูท้ ี่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่า มีความสามารถที่จะผ่อนชําระคืนเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยได้
ตามกําหนด
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ข้อ 8 สมาชิกที่ส่งคืนเงินกูท้ ุกประเภท ต่อสหกรณ์ยงั ไม่เสร็ จสิ้ นอาจยืน่ คําขอกูส้ วัสดิการสมาชิกได้แต่จาํ นวนยอดชําระ
เงินรายงวดของเงินกูเ้ ดิมที่สมาชิกต้องชําระหนี้ต่อสหกรณ์รวมกับจํานวนยอดชําระเงินรายงวดของเงินกูส้ วัสดิการสมาชิกที่ได้รับการ
อนุมตั ิ รวมกับค่าใช้จ่ายอื่นต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 10 ของเงินได้ รายเดือนของสมาชิกผูน้ ้ นั
ข้อ 9 สมาชิกผูป้ ระสงค์จะขอกูเ้ งินตามระเบียบนี้ตอ้ งยืน่ คําขอกูพ้ ร้อมหลักฐานต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาํ หนด โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ และผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อ 10 คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิเงินกูส้ วัสดิการหรื อจะมอบอํานาจให้คณะกรรมการเงินกู้ เป็ นผูพ้ ิจารณา
อนุมตั ิให้เงินกูส้ วัสดิการระเบียบนี้ได้ และนําเสนอให้คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมประจําเดือน
ข้อ 11 กรณี ที่สมาชิกได้กเู้ งินสวัสดิการตาม ข้อ 6 ไปแล้ว หากประสงค์ขอกูเ้ งินอีกจะต้องชําระหนี้เงินกูส้ วัสดิการให้
หมดก่อน จึงจะขอกูใ้ หม่ได้
ข้อ 12 การคิดอัตราดอกเบี้ยให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
หมวดที่ 2
หลักประกันสํ าหรับเงินกู้สวัสดิการ
ข้อ 13 ในกรณี ที่สมาชิกที่ไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ และประสงค์จะกูเ้ งินสวัสดิการ โดยมีจาํ นวนไม่เกินกว่าค่าหุ น้ ที่สมาชิกผูก้ ู้
มีอยูใ่ นสหกรณ์กไ็ ม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์ประกันอื่นอีก ให้ใช้ทุนเรื อนหุน้ เป็ นหลักประกัน
ข้อ 14 ในกรณี ที่สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินสวัสดิการสมาชิกที่ไม่ใช้ทุนเรื อนหุน้ เป็ นหลักประกันจะต้องมีผคู ้ ้ าํ ประกันซึ่ งเป็ นสมาชิก
ของสหกรณ์ฯ จํานวน 1 คน โดยผูค้ ้ าํ ประกันต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือนของผูค้ ้ าํ ประกัน
ผูน้ ้ นั

หมวดที่ 3
การส่ งคืนเงินกู้
ข้อ 15 ให้ผกู้ ชู้ าํ ระคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ตามประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด และผูก้ ตู้ อ้ งยินยอมให้สหกรณ์หกั เงินเดือนเพื่อชําระเงินกูท้ ุกเดือน จนกว่าจะชําระหนี้เงินกูห้ มด
ข้อ 16 ในกรณี ใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูส้ วัสดิการถึงกําหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ พู้ น้ จากเป็ นสมาชิกสหกรณ์น้ ีไม่วา่ กรณี ใดๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่า ผูก้ นู้ าํ เงินกูไ้ ปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อค้างส่ งเงินงวดชําระหนี้เป็ นเวลาถึง 2 เดือนติดต่อกัน หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้ดงั กล่าวนับถึง
สามครั้งสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
(4) ถ้าผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ฯ ไม่วา่ จะลาออกหรื อด้วยเหตุเสี ยชีวิตจะต้องชําระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
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หมวดที่ 4
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 17 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการอนุมตั ิให้กเู้ งินได้ ผูก้ ตู้ อ้ งทําสัญญากูเ้ งินตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนดจํานวน 2 ฉบับ
มีขอ้ ความตรงกัน สหกรณ์เก็บไว้เป็ นหลักฐานฉบับหนึ่ง และให้ผกู้ เู้ ก็บไว้เป็ นหลักฐานฉบับหนึ่ง
ข้อ 18 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายธวัช สิ ทธิยศ)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด

