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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ. ศ. 2555
****************************************
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ บั ง คั บ ของสหกรณ์ ข้ อ 75(8) และข้ อ 103(3)
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 27 ครั้งที่ 15 (พิเศษ) เมื่อ 1 สิงหาคม 2555 ได้กาหนด
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด ว่าด้วย
เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2552 (14-15 มีนาคม 2552)
บรรดา ระเบียบ มติของคณะกรรมการ และคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่มีกาหนดไว้
แล้วในระเบียบนี้ หรือขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
“คณะกรรมการดาเนิ นการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออม
ทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
“คณะกรรมการเงิน กู้ ” หมายความว่า คณะกรรมการเงินกู้ ส หกรณ์ ออมทรัพ ย์
สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
“เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือน ค่าจ้างประจา เงินประจาตาแหน่ง
ซึ่งสมาชิกได้รับจากกรมเจ้าสังกัดหรือจากนายจ้างแล้วแต่กรณี
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่ า หั ว หน้ า สถานี อ นามั ย , สาธารณสุ ข อ าเภอ,
หัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาล , ผู้อานวยการโรงพยาบาล, หัวหน้ากลุ่มงานในสาธารณสุขจังหวัด ,
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด , และหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ ที่
สมาชิกสังกัดอยู่ ยกเว้นข้าราชการบานาญ
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 6 เงินกู้พิเศษ ให้มี 3 ประเภท ดังนี้
(1) เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุน
(2) เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ
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(3) เงินกู้พิเศษสานฝัน
(4) เงินกู้พิเศษเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
ข้อ 7 สมาชิกที่จะขอกู้เงินกู้พิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด ต่อเนื่อง
กันไม่ต่ากว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคาขอกู้เงิน จะต้องมีเงินค่าหุ้นไม่ต่ากว่า 20,000 บาท แต่ถ้า
เคยเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มาก่อนแล้ว สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่จะต้องมีเวลาไม่ต่ากว่า 24 เดือน
และสมาชิกผู้ที่ยื่นคาขอกู้จะต้องมีเงินค่าหุ้นไม่ต่ากว่า 40,000 บาท
(2) เป็น ผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็ นว่า มีความสามารถที่จะผ่อน
ชาระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยได้ตามกาหนด
ข้อ 8 สมาชิกที่กู้เงินไปจากสหกรณ์และส่งคืนสหกรณ์ยังไม่เสร็จสิ้น อาจยื่นคาขอ
กู้เงินกู้พิเศษตามข้อ5 (1) และหรือ (2) ได้ภายใต้ข้อจากัดว่า จานวนเงินงวดชาระหนี้ซึ่งเป็นต้นเงิน
พร้อมดอกเบี้ยของเงินกู้ทุกประเภทซึ่งคงไว้กับสหกรณ์รวมกัน ณ วันที่ยื่นคาขอกู้ รวมกับเงินงวด
ชาระหนี้เงินกู้พิเศษซึ่งขอรับการอนุมัติและค่าหุ้นรายเดือนต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 83 ของเงินได้ราย
เดือนของสมาชิกนั้น
ข้อ 9 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินตามระเบียบนี้ ต้องยื่นคาขอกู้พร้อมหลักฐานต่อ
สหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด โดยการพิจารณาให้ความเห็นจากผู้บังคับบัญชา
ข้อ 10 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้รับคาขอกู้เงินกู้พิเศษจากสมาชิกแล้วให้
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน ไปตรวจสอบและประเมินราคาหลักทรัพย์ที่ใช้ค้าประกัน
เงินกู้ หรือให้บริษัทประเมินทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบหลักทรัพย์นั้น
และให้คณะกรรมการเงินกู้ตรวจสอบหลักฐาน และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบคาขอกู้เพื่อเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการดาเนินการในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้พิเศษ
ข้อ 11 คณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้พิเศษตามระเบียบนี้
มติในการพิจารณาอนุมัติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจานวน
คณะกรรมการดาเนินการที่เข้าประชุม
กรรมการคนหนึ่ งให้ มี เ สี ย งหนึ่งเสี ยง ในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสี ย ง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 12 สมาชิกผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้พิเศษจากสหกรณ์ไปแล้ว จะยื่นคาขอกู้เงินต่อ
สหกรณ์เพื่อการอื่นอีกก็ได้ แต่เงินงวดชาระหนี้ซึ่งเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยของเงินกู้ทุกประเภทรวม
กับค่าหุ้นรายเดือนต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 83 ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น
หมวดที่ 2
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุน
ข้อ 13 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนนั้น ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของสมาชิก
และครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นควรและพอใจว่าจะก่อประโยชน์เพิ่มขึ้นให้แก่สมาชิก
ผู้กู้
ข้อ 14 สมาชิกผู้ขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุน ต้องเสนอคาขอกู้เงินตามแบบที่
สหกรณ์กาหนด และต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าจะนาเงินกู้เพื่อการลงทุนนี้ไปดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์จริง
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ข้อ 15 จานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุน ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้
พิจารณาจากความต้องการเงินกู้แท้จริง เงินได้รายเดือนของสมาชิกผู้กู้ ความสามารถในการชาระหนี้
ของสมาชิกนั้ น ตลอดจนราคาหลั กทรัพย์ที่ใช้ประกันเงินกู้นั้น แต่ต้องไม่เกิน 800,000.00 บาท
(แปดแสนบาทถ้วน)
ไม่ว่ากรณีใด ๆ เงินกู้พิเศษที่อนุมัติให้แก่สมาชิกผู้กู้ตามวรรคก่อน เมื่อผ่อนชาระ
คืนต่อสหกรณ์แล้ว เงินงวดชาระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทุกสัญญารวมกับค่าหุ้นจะต้องไม่เกินกว่า
ร้อยละ 83 ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกผู้กู้
ในกรณีคู่สมรสของผู้กู้มีเงินได้รายเดือนที่ยินยอมให้หัก ณ ที่จ่าย และเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์นี้ด้วยกัน พึงนาเงินเดือนของคู่สมรสไม่เกินร้อยละ 50 มารวมเป็นเงินได้รายเดือน
ข้อ 16 เพื่ อควบคุม วัต ถุ ป ระสงค์ แห่ งการใช้เงิน กู้ห้ ามมิให้ น าเงิน กู้ อ ย่ างอื่น มา
รวมเข้าด้วยกับเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุน ยกเว้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
หมวดที่ 3
เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ
ข้ อ 17 เงิ น กู้ พิ เศษเพื่ อ การซื้ อ ยานพาหนะ ให้ เพื่ อ การซื้ อ ยานพาหนะ ซึ่ ง
คณะกรรมการเห็นสมควร และพอใจว่าเป็นสิ่งจาเป็นและก่อประโยชน์แก่สมาชิกผู้กู้
ข้อ 18 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ ต้องเสนอคา
ขอกู้เงินต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 19 จานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น
ให้พิจารณาจากความต้องการเงินกู้แท้จ ริง เงินได้รายเดือนของสมาชิกผู้กู้ และความสามารถในการ
ชาระหนี้ของสมาชิกนั้น ตลอดจนราคาหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันเงินกู้ แต่ต้องไม่เกิน 400,000 บาท
(สี่แสนบาทถ้วน)
ไม่ว่ากรณีใด ๆ เงินกู้พิเศษที่อนุมัติให้แก่สมาชิกผู้กู้ตามวรรคก่อน เมื่อผ่อนชาระคืน
ต่อสหกรณ์แล้ว เงินงวดชาระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยรวมทั้งค่าหุ้นจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 83
ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกผู้กู้
หมวดที่ 4
เงินกู้พิเศษสานฝัน
ข้อ 20 เงินกู้พิเศษสานฝัน ให้เพื่อการประกอบอาชีพ หรือประกอบกิจการอื่นใด
อันจะนามาซึ่งสวัสดิการที่ดีขึ้นภายในครอบครัวของสมาชิก
ข้อ 21 ผู้ที่จะกู้พิเศษสานฝัน จะต้องกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นและหรือ
เงินฝากของตนเอง และหรือเงินฝากของคู่สมรส และหรือเงินฝากของบุตร ที่มีอยู่ในสหกรณ์ที่ใช้ค้า
ประกันโดยวงเงินกู้จะต้องเกินกว่าวงเงินกู้สามัญ หรือวงเงินกูพ้ ิเศษอย่างอื่น ที่สมาชิกนั้นจะพึงกู้ได้
หมวดที่ 5
เงินพิเศษเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
ข้อ 22 เงินกู้พิเศษเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุนให้เพื่อเป็นทุนในกิจการของ
ครอบครัวเพื่อสร้างรายได้เสริมหรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็น
ควรและพอใจว่าจะก่อประโยชน์เพิ่มขึ้นให้แก่สมาชิกผู้กู้

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2555

4

ข้อ 23 สมาชิกผู้ขอกู้พิเศษเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุนต้องเสนอแบบคาขอกู้ตามที่
สหกรณ์กาหนด
ข้อ 24 หลักทรัพย์ค้าประกัน สาหรับเงินกู้พิเศษเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุนให้ใช้
โฉนดที่ดินเปล่าที่อาจเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ คู่สมรส หรือของบุคคลอื่นก็ได้
ข้อ 25 จานวนเงินกู้พิเศษเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุนซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ
นั้น ให้พิจารณาจากความต้องการเงินกู้แท้จริง เงินได้รายเดือนของสมาชิกผู้กู้ความสามารถในการ
ช าระหนี้ ข องสมาชิ ก นั้ น โดยให้ ข อกู้ ได้ ไม่ เกิ น ราคาประเมิ น ของส านั ก งานที่ ดิ น ทั้ งนี้ ต้ อ งไม่ เกิ น
900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
หมวดที่ 6
หลักประกันสาหรับเงินกู้พิเศษ
ข้อ 26 ในกรณีที่สมาชิกไม่มีหนี้เงินกู้อื่นใดกับสหกรณ์มีความประสงค์ กู้เงินเพื่อ
การกู้ พิ เศษของสหกรณ์ ในจ านวนไม่ เกิ น กว่ าค่ าหุ้ น สามั ญ ที่ ส มาชิ ก ผู้ กู้ มี อ ยู่ในสหกรณ์ ก็ ไม่ ต้ อ งมี
หลักทรัพย์ประกันอื่นอีก แต่ถ้าหากเงินกู้พิเศษนั้น มีจานวนเกินกว่าหุ้นสามัญซึ่งสมาชิกผู้กู้มีอยู่ใน
สหกรณ์ ผู้กู้จะต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระติดพันใด ๆ จานองเป็นประกัน
เต็มจานวนเงินกู้รายนั้น โดยจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 80 แห่ง
ค่าอสังหาริมทรัพย์นั้น
(2) มีหลักทรัพย์รัฐบาล ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจานา
เป็นประกันเงินกู้รายนั้น โดยจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ ต้องอยู่ภายในร้อยละ 90
แห่งค่าหลักทรัพย์นั้น
(3) มีบัญชีเงินฝากของตนเองและหรือเงินฝากของคู่สมรส และหรือเงิน
ฝากของบุตร ที่ฝากไว้กับสหกรณ์ จานาเป็นประกันเงินกู้ โดยจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้
ต้องอยู่ภายในร้อยละ 90 ของเงินฝากคงเหลือในบัญชีนั้น
ส่วนการกู้เงินเพื่อซื้อยานพาหนะ หรือเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุน ให้ใช้หลักทรัพย์ (1)
และหรือ (2) และหรือ (3) หรือให้สมาชิกที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรค้าประกันตั้งแต่ 2
คนขึ้นไป
ส่วนการกู้เงินพิเศษเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ให้ใช้หลักทรัพย์ (1) และหรือ (2)
และหรือ (3) และให้สมาชิกที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรค้าประกันตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป
ข้อ 27 ในกรณีที่จานองสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันการกู้เงินพิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ
หรือเพื่อการลงทุน ผู้กู้ต้องจัดให้มีการประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าราคาประเมินของทรัพย์สินนั้น
โดยระบุชื่อ สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและผู้กู้เป็นผู้ชาระเบี้ยประกันนั้น
หรือต้องสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน
ข้ อ 28 หลั ก ทรั พ ย์ ที่ จ านองเป็ น ประกั น เงิ น กู้ พิ เศษ อาจเป็ น หลั กทรั พ ย์ ที่ เป็ น
กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้หรือคู่สมรส หรือบุคคลอื่น ก็ได้
ข้อ 29 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้าประกันสาหรับผู้กู้มากว่าสองคนในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้
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เมื่ อ ผู้ ค้ าประกั น คนใดตายหรือ อกจากสหกรณ์ ไม่ ว่ าเพราะเหตุ ใด หรื อ มี เหตุ ที่
คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้าประกันต่อไป ผู้กู้
ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้า
ประกันแทนคนเดิมให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
กาหนด
การให้สมาชิกผู้ค้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุด
พ้นจากการค้าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือค้าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้าประกันได้เป็นคู่สมรส
ของผู้กู้ ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย
หมวดที่ 7
การส่งคืนเงินกู้พิเศษ
ข้อ 30 คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณากาหนดให้ผู้กู้ชาระคืนต้นเงินเป็นงวด
รายเดือนงวดละเท่า ๆ กัน ยกเว้นงวดสุดท้ายตามฐานะของผู้กู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้
ดังนี้
(1) เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุน ไม่เกิน 96 งวด
(2) เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ ไม่เกิน 72 งวด
(3) เงินกู้พิเศษสานฝันไม่เกิน 180 งวด
ผู้กู้ต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือนเพื่อชาระเงินกู้ตามวรรคแรก
ทุกเดือน จนกว่าจะชาระเงินกู้เสร็จสิ้น ยกเว้นในกรณีมีความจาเป็นเมื่อผู้กู้อาจร้องขอเป็นหนังสือ
ผลัดส่งเงินงวด ต่อคณะกรรมการดาเนินการ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นชอบแล้วก็
อาจอนุมัติให้ผลัดส่งได้ครั้งละ 1 เดือน แต่จานวนเงินงวดจะต้องไม่เกินจากที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ส่วนดอกเบี้ยให้ลดลงตามส่วนของเงินต้น ทั้งนี้ให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงให้ผ่อนระยะเวลาการส่ง
เงินงวดชาระหนี้ดังกล่าวด้วย
(4) เงินกู้พิเศษเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ไม่เกิน 100 งวด
ข้อ 31 การคิดอัตราดอกเบี้ยให้คิดเท่ากับอัตราเงินกู้สามัญ 72 งวด การกู้ซ้าไม่น้อย
กว่า 1 ปี
ข้อ 32 การจ่ายเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนให้จ่ายเป็นรายงวด ไม่น้อยกว่า 4 งวด
ดังนี้
งวดที่ 1 ให้จ่ายไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ทั้งหมด
งวดที่ 2 ให้จ่ายตามความจาเป็นแห่งการใช้เงินกู้ที่สมาชิกได้แนบรายละเอียดมาให้
พิจารณา แต่ให้จ่ายหลังจากจ่ายเงินกู้งวดแรก ไม่ต่ากว่า 1 เดือน
งวดที่ 3 และ งวดที่ 4 ให้ จ่ายตามความจาเป็ นแห่ งการใช้เงินกู้ที่ ส มาชิ กได้แนบ
รายละเอียดมาให้พิจารณา
ข้อ 33 ถ้าสมาชิกนาเงินกู้เพื่อการลงทุนไปใช้ผิดจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ใน
รายละเอียดประกอบคาขอกู้ถ้าสมาชิกไม่สามารถชาระคืนเงินกู้โดยสิ้นเชิงได้ให้ปรับดอกเบี้ยขึ้นเป็น 2
เท่าของอัตราดอกเบี้ย ณ ขณะนั้น แต่ไม่เกิน ร้อยละ 17 บาท ต่อปี
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ข้อ 34 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้พิเศษถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้พ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่า ผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ทใี่ ห้
เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและ
ผู้กู้มิได้จัดการแก้ไข ให้ดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้เป็นเวลาถึง 2 เดือนติดต่อกัน หรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชาระหนี้ดังกล่าวนับถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(5) เมื่อผู้กู้นาทรัพย์สินที่จัดหามาได้โดยใช้เงินกู้จากสหกรณ์ไปจานอง จานา หรือ
จาหน่ายจ่ายโอนให้แก่ผู้ใด หรือนาไปให้ผู้ใดเช่าหรือครอบครอง หรือใช้สอยเป็นประจา โดยมิได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการดาเนินการ
แต่ถ้าหากผู้กู้ออกจากสหกรณ์ด้วยเหตุตายและทายาทตามกฎหมายของผู้กู้ยินยอม
ที่จะผ่อนชาระเงินกู้ต่อไปตามเงื่อนไขในสัญญาเดิมที่ผูกพันไว้ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณา
ให้ ทายาทตามกฎหมายของผู้กู้เป็นผู้ผ่ อนชาระเงินกู้ไปตามเงื่อนไขเดิมก็ได้ แต่ต้องมีการจัดทานิติ
กรรมในระหว่างสหกรณ์และทายาทตามกฎหมาย เพื่อให้มีผลผูกพันโดยชอบด้วยกฎหมายต่อไป
หมวดที่ 8
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 35 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการอนุมัติให้กู้เงินได้ ผู้กู้ต้องทาสัญญากู้เงินตาม
แบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 36 เมื่อผู้กู้ชาระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้กู้จะขอไถ่ถอนหลักประกันและรับ
หลักฐานคืนต้องบันทึกการรับคืนไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 37 ค่าใช้จ่ายใด ๆ เกี่ยวกับการขอกู้พิเศษ กาหนดไว้ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกขอกู้เงินกู้พิเศษ ซึ่งจะต้องตรวจสอบหลักทรัพย์ และทา
นิติกรรมภายในจังหวัด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นการจ้างบริษัทตรวจสอบหลักทรัพย์
(2) สมาชิกขอกู้เงินกู้พิเศษ ที่มีเหตุต้องเปลี่ยนหลักทรัพย์ขณะที่ยังส่ง
เงินงวด ไม่หมด ค่าใช้จ่ายที่คงมีทั้งหมด สมาชิกต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
(3) สมาชิกขอกู้เงินกู้พิเศษ ซึ่งจะต้องตรวจสอบหลักทรัพย์และทานิติกรรม
นอกเขตจังหวัดให้สมาชิกจัดพาหนะสาหรับกรรมการที่จะไปตรวจสอบทรัพย์ และทานิติกรรม แต่ถ้าเป็น
การกู้ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ขณะที่ยังส่งต้นเงินกู้ไม่หมด ให้ผู้กู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
ข้ อ 38 ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบนี้ ให้ ค ณะกรรมการ
ดาเนินการเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555
(นายประดิษฐ ฤาเดช)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด

