
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จ ากัด 
ว่าด้วย การให้เงินกู้สามญัส าหรับสมาชิกสมทบ 

 พ.ศ. 2561 
…………………………………………………. 

   อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จ ากัด  พ.ศ. 2556      
ข้อ 79 (8)  และ ข้อ 107 (3)  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  37  ครั้งที่  3  เมื่อวันที่  6 เมษายน 2561  
ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญส าหรับสมาชิก
สมทบ  พ.ศ. 2561   เพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่สมาชิกสมทบ ดังต่อไปนี้ 
           ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ ากัด   
ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญส าหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561”  
  ข้อ  2.  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   7  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2561   เป็นต้นไป 
  ข้อ  3.  ให้ยกเลิก 
                     3.1 ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 
                      3.2 ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญส าหรับสมาชิกสมทบสายงานสนับสนุนกระทรวง
สาธารณสุข  พ.ศ. 2559  

                  3.3 ให้ยกเลิกให้ยกเลิกประกาศ  ระเบียบอื่นใด  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ที่มี
อยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อก าหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

             ข้อ  4.  ในระเบียบนี้  
  สหกรณ์ หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ ากัด 
  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์  
  สมาชิกสมทบ หมายถึง สมาชิกสมทบตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ ากัด 

สถานบริการสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลสกลนคร  โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต าบล   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่ตั้งอยู่ในจังหวัด

สกลนคร   
  หุ้น หมายถึง มูลค่าหุ้นที่ช าระแล้วของสมาชิกสมทบรายนั้นๆที่มีอยู่ในสหกรณ์ 
  เงินฝาก หมายถึง  จ านวนเงินฝากของสมาชิกสมทบรายนั้นๆที่มีอยู่ในสหกรณ ์
          ข้อ  5.  การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบนั้นจะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพ่ือการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได้ 

ข้อ  6.   สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบที่ผู้กู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
           6.1  ต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ของสถานบริการสาธารณสุข 
  6.2  ต้องเปน็สมาชิกสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  6  เดอืน 
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  6.3  ต้องส่งเงินเดือนค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ยกเว้นได้จ่ายเงินค่าหุ้น
เป็นรายปีแล้ว) 
  6.4  ต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนตลอดระยะเวลาที่ยังเป็นหนี้เงินกู้อยู่กับสหกรณ์ ตามระเบียบ  
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2555   
  6.5  ต้องส่งเงินค่าหุ้นหรือรายการอ่ืน ๆ โดยการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย 
  6.6  ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักช าระหนี้และภาระที่มีต่อสหกรณ์แล้วมีเงินได้ 
คงเหลือไม่น้อยกว่า  3,000  บาท  
         ข้อ  7.  จ านวนเงินกู้ส าหรับสมาชิกสมทบผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ให้กู้เงินได้ไม่เกนิมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิก
สมทบรายนั้นๆ  
         ข้อ  8. การค้ าประกันเงินกู้ 
       8.1  กรณีจ านวนเงินกู้สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้น  ไม่ต้องมีหลักประกันอ่ืนใดอีก 
       8.2  กรณีจ านวนเงินกู้สามัญไมเ่กินมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก ให้จ าน าเงินฝากไว้เป็นหลักประกันร่วม
ด้วย 
         ข้อ  9.  การส่งเงินงวดช าระหนี้ ระยะเวลาการผ่อนช าระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 120 งวด  
  9.1  กู้ไม่เกิน     70,000  บาท   ช าระไม่เกิน  100  งวด 
          9.2  กู้เกินกว่า   70,000  บาท   ช าระไม่เกิน  120  งวด 
         ข้อ 10.  เอกสารประกอบค าขอกู้ 
         10.1 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
         10.2  สลิปเงินเดือนย้อนหลัง  1  เดือน (เดือนสุดท้ายที่ได้รับเงินเดือน) 
         10.3  หนังสือรับรองเงินเดือน และ ค่าตอบแทนต่าง ๆ จาก หน่วยงานที่สังกัด 
         ข้อ 11. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราตามที่สหกรณ์ก าหนดไว้ในประกาศ โดยถือใช้ประกาศล่าสุดเป็นเกณฑ์
สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดไว้ โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  
          ข้อ 12. ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินกู้ที่รับไป หรือต้นเงินกู้คงเหลือ การคิดดอกเบี้ย
เงินกู้ให้คิดตั้งแต่วันที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้จนถึงวันที่รับช าระคืน เว้นแต่เงินงวดช าระหนี้ให้คิดถึงวันสิ้นเดือน 
          ข้อ 13. สหกรณ์จะมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลอ่ืนตามที่เห็นสมควร สอบสวน  
ท ารายงานเกี่ยวกับค าขอกู้เงินส าหรับสมาชิกสมทบเสนอคณะกรรมการพิจารณา และเป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้กู้ต้อง
ให้ข้อความจริงและความร่วมมือ รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
             ให้คณะกรรมการตรวจตรา ควบคุมการให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
และเม่ือคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไข ให้คืนดีภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการก าหนด 
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  ข้อ 14. ในกรณีใดใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ส าหรับสมาชิกสมทบเป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดใด 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้กู้น าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายหรือผิดเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในค า

ขอกู้ 
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่องผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดี

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกัน หรือผิด

นัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
   ข้อ 15.  ผู้กู้ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกจากสมาชิกของสหกรณ์ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ 

สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงจะขอออกจากสมาชิกสหกรณ์ได้          
   ข้อ 16. หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการให้เงินกู้ที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้น าระเบียบ

สหกรณ์  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกมาถือใช้โดยอนุโลม  
   ข้อ 17.  ให้คณะกรรมการด าเนินการรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ ขาดในปัญหาทั้ง

ปวงที่เก่ียวกับการด าเนินการตามระเบียบ        
  

   ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

                                          ประกาศ ณ วันที่   9   เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2561 
 
 
 

                                                   
                             (นายธานี  ก่อบุญ) 

                      ประธานกรรมการ 
                                             สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จ ากัด 
  
 
 

 
 


