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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จํากัด
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้สวัสดิการเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
พ.ศ. 2561

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

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79(8) และข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการชุดที่ 28
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติให้สหกรณ์ฯ จัดทําระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน
จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูส้ วัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เสี ยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูส้ วัสดิการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยเงินกูส้ วัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเสี ยทั้งหมด บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้ แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“คณะกรรมการดําเนิ นการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดน่าน จํากัด
“เงินกูส้ วัสดิการ” หมายความว่า เงินกูส้ วัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในการใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในครอบครัว
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือนหรื อค่าจ้างประจํา ซึ่ งสมาชิก ได้รับจากกรมเจ้าสังกัดหรื อจาก
นายจ้างแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจตีความและวินิจฉัยปั ญหาอันเกิดจากการใช้บงั คับระเบียบนี้
หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ข้อ 6 เงินกูส้ วัสดิการใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในครอบครัวสมาชิกสามารถกูไ้ ด้ ภายในวงเงินตามประกาศหลักเกณฑ์การให้
เงินกูแ้ ก่สมาชิก ทั้งนี้วงเงินกูร้ วมทุกประเภท ต้องไม่เกินวงเงินกูท้ ี่สมาชิกมีสิทธิ์ กไู้ ด้ตามหลักเกณฑ์การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
ที่คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนด
ข้อ 7 สมาชิกที่จะขอกูเ้ งินสวัสดิการต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ไม่ น้อยกว่ า
2 เดือน
(2) เป็ นผูท้ ี่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่า มีความสามารถที่จะผ่อนชําระคืนเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยได้
ตามกําหนด
ข้อ 8 สมาชิกที่ส่งคืนเงินกูท้ ุกประเภท ต่อสหกรณ์ยงั ไม่เสร็ จสิ้ นอาจยืน่ คําขอกูส้ วัสดิการสมาชิกได้แต่จาํ นวน
ยอดชําระเงินรายงวดของเงินกูเ้ ดิมที่สมาชิกต้องชําระหนี้ต่อสหกรณ์รวมกับจํานวนยอดชําระเงินรายงวดของเงินกูส้ วัสดิการ
สมาชิกที่ได้รับการอนุมตั ิ รวมกับค่าใช้จ่ายอื่นต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 10 ของเงินได้ รายเดือน
ของสมาชิกผูน้ ้ นั
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ข้อ 9 สมาชิกผูป้ ระสงค์จะขอกูเ้ งินตามระเบียบนี้ตอ้ งยืน่ คําขอกูพ้ ร้อมหลักฐานต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาํ หนด
ข้อ 10 เมื่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้รับคําขอกูจ้ ากสมาชิกแล้วให้ตรวจสอบข้อเท็จจริ งแห่งการกูเ้ พื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้นแล้วจึงนําคําขอกูเ้ สนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ 11 คณะกรรมการดําเนินการจะมอบอํานาจให้คณะกรรมการเงินกูเ้ ป็ นผูอ้ นุมตั ิให้เงินกูส้ วัสดิการตามระเบียบนี้ได้
และให้ผไู้ ด้รับมอบดังกล่าวนั้นแสดงรายการเงินกูส้ วัสดิการให้คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 12 การคิดอัตราดอกเบี้ยให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็ นคราวๆ ไป
หมวดที่ 2
หลักประกันสํ าหรับเงินกู้สวัสดิการ
ข้อ 13 ในกรณี ที่สมาชิกที่ไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ และประสงค์จะกูเ้ งินสวัสดิการ โดยมีจาํ นวนไม่เกินกว่าค่าหุ น้
ที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ ให้ใช้ทุนเรื อนหุน้ เป็ นหลักประกัน
ข้อ 14 ในกรณี ที่สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินสวัสดิการที่ไม่ใช้ทุนเรื อนหุ น้ เป็ นหลักประกันจะต้องมีผคู ้ ้ าํ ประกันซึ่ งเป็ นสมาชิกของ
สหกรณ์ฯ จํานวน 1 คน โดยผู้คาํ้ ประกันต้ องมีเงินได้ รายเดือนคงเหลือไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 10 ของเงินได้ รายเดือนของ
ผู้คาํ้ ประกันผู้น้ัน
ข้อ 15 กรณี สมาชิกสมทบขอกูเ้ งินสวัสดิการให้ใช้ทุนเรื อนหุ น้ เป็ นหลักประกันเท่านั้น
หมวดที่ 3
การส่ งคืนเงินกู้
ข้อ 16 สมาชิกขอกูเ้ งินสวัสดิการได้ภายในวงเงิน และการส่ งชําระคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือนๆ ละเท่าๆ
กันให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กแู้ ก่สมาชิกที่คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนด
ข้อ 17 ในกรณี ใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูส้ วัสดิการสมาชิกถึงกําหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ พู้ น้ จากเป็ นสมาชิกสหกรณ์น้ ีไม่วา่ กรณี ใดๆ
(2) เมื่อค้างส่ งเงินงวดชําระหนี้เป็ นเวลาถึง 2 เดือนติดต่อกัน หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้ดงั กล่าวนับถึง
สามครั้งสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
(3) ถ้าผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ฯ ไม่วา่ จะลาออกหรื อด้วยเหตุเสี ยชีวิตจะต้องชําระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
หมวดที่ 4
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 18 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการอนุมตั ิให้กเู้ งินได้ ผูก้ ตู้ อ้ งทําสัญญากูเ้ งินตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนด และสหกรณ์
จะเป็ นผูเ้ ก็บหลักฐานสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวไว้
ข้อ 19. ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายธวัช สิ ทธิ ยศ)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด

