1/3

ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ว่าด้วยข้อกาหนดทั่วไปในการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562
***********************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ข้อ 72 (9) และ ข้อ 99 ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 47 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2562 ได้มีมติให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยข้อกาหนดทั่วไป
ในการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วย
ข้อกาหนดทั่วไปในการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยข้อกาหนด
ทั่วไปในการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ระเบียบว่าด้วยข้อกาหนดทั่วไปในการให้เงินกู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และระเบียบว่าด้วยข้อกาหนดทั่วไปในการให้
เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรือ
ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล
จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือน และ/หรือ เงินบานาญที่ได้รับจาก
หน่วยงานต้นสังกัดทุกเดือน
ข้อ 5. ให้ถือใช้ระเบียบนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในการให้สมาชิกกู้
ส่วนรายละเอียดที่เป็นเรื่องเฉพาะ เช่น วงเงินกู้ จานวนงวดของการผ่อนชาระ และหลักประกันเงินกู้
เป็นต้น ให้ถือใช้ตามระเบียบว่าด้วยการให้สมาชิกกู้ในเรื่องนั้นๆ
ข้อ 6. สหกรณ์จะให้เงินกูท้ ุกประเภทแก่สมาชิก เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็นหรือ
มีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 7. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า
12 เดือน ยกเว้นการกู้ประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และต้องเสนอคาขอกู้ต่อสหกรณ์ ตามแบบ
ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 8. กรณีสมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เป็นอดีตข้าราชการและลูกจ้าง ที่มี
การเปลี่ยนสถานภาพตามความจาเป็นของหน่วยงานและได้รับบานาญ ให้มีสิทธิ์กู้ได้เช่นเดียวกับสิทธิ
ข้าราชการ และลูกจ้างประจา ส่วนสิทธิ์การค้าประกันกาหนดดังนี้
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8.1 พนักงานมหาวิทยาลัย จะค้าประกันได้ ไม่เกินระยะเวลาตาม
สัญญาจ้างที่เหลือเท่านั้น
8.2 พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีเงินบานาญ/ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
จะค้าประกันได้ไม่เกินระยะอายุการจ้างงานหรือเกษียณอายุ
ราชการ เท่านั้น
ข้อ 9. การให้เงินกู้แก่สมาชิก ให้คณะกรรมการมีอานาจพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก
โดยคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ หรือมอบอานาจ
ให้ผู้จัดการพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก และพิจารณากาหนดงวดการส่งคืนต้นเงินที่กู้พร้อมดอกเบี้ย
เป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกเดือน หรือส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกเดือนพร้อมดอกเบี้ย เป็นจานวนกี่งวด
ก็สุดแต่จะเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน อายุเกษียณ หรือไม่เกินสัญญาจ้างการทางานที่กาหนดไว้ ตั้งแต่
เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก สาหรับการกู้ในแต่ละประเภทก็ได้ ยกเว้นการกู้พิเศษ เพื่อการ
เคหะสงเคราะห์ และให้ผู้ได้รับมอบอานาจดังกล่าว แถลงรายการเงินกู้แต่ละประเภทที่ให้สมาชิกกู้ไป
และการส่งคืนชาระหนี้ให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน
ข้อ 10. จานวนยอดเงินให้สมาชิกกู้ จานวนงวดในการส่งชาระเงินกู้ และหลักประกัน
เงินกู้ให้เป็นไปตามที่ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด กาหนดไว้สาหรับการให้เงินกู้
แต่ละประเภท
กรณี พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีอายุงานไม่ถึง 5 ปี ให้เงื่อนไขการให้กู้
เป็นไปตามสัญญาจ้าง
กรณี พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีอายุงาน 5 ปีขึ้นไป สามารถให้มีสิทธิ์
การกู้พิเศษ ที่ใช้อสังหาริมทรัพย์ค้าประกัน เช่นเดียวกับเงื่อนไขของข้าราชการและลูกจ้างประจาได้
ยกเว้นการกู้สามัญให้เป็นไปตามอายุของสัญญาจ้าง ณ วันที่ยื่นขอกู้
ข้อ 11. สมาชิกที่จะกู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อหักแล้วจะต้อง
ยังมีเงินเหลือไม่ต่ากว่าร้อยละยี่สิบห้าของเงินได้รายเดือน และต้องไม่น้อยกว่า 3,000.00 บาท
(สามพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้นาเงินรายได้พิเศษที่ได้รับจากหน่วยงานอย่างสม่าเสมอมาใช้ในการคานวณ
ยอดเงินคงเหลือได้ยกเว้นระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 12. การส่งชาระเงินกู้ สหกรณ์จะใช้วิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย
เป็นอันดับแรก เว้นแต่กระทาไม่ได้ สหกรณ์จะหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากไว้กับสหกรณ์ตาม
วันที่ถึงกาหนดชาระ หรือในกรณีที่มีเหตุจาเป็น คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้สมาชิกชาระโดยวิธีอื่น
ตามที่เห็นสมควรก็ได้
ข้อ 13. กรณีผู้กู้ขอขยายงวดชาระหนี้เกินกว่าที่กาหนดแล้วคณะกรรมการเห็นว่า
มีเหตุอันสมควรขยายเวลาเป็นพิเศษ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ค้าประกันในการขยายงวดชาระหนี้ นั้นด้วย
ข้อ 14. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้เป็นรายวัน ตามจานวนต้นเงินกู้คงเหลือในอัตรา
ดอกเบี้ยที่สหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า
เงิ น กู้ เ ป็ น อั น ถึ ง ก าหนดต้ อ งส่ ง คื น โดยสิ้ น เชิ ง พร้ อ มทั้ ง ดอกเบี้ ย ในทั น ที โดยมิ พั ก ต้ อ งค านึ ง ถึ ง
กาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า คือ
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15.1 เมื่อผู้กู้พ้นจากการเป็นสมาชิกไม่ว่าเพราะเหตุใด
15.2 เมือ่ ปรากฏว่าผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายตามที่ขอกู้
15.3 เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้เกิด
บกพร่องและผู้กู้ไม่จัดการแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ
ว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้นั้นเกิดบกพร่อง
15.4 เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นเวลา
สองเดือนติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ ดังว่านั้น
ถึงสามคราวสาหรับเงินกู้แต่ละสัญญา เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน
จากคณะกรรมการและได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดของ
คณะกรรมการ โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะมีหนังสือบอกกล่าว
ลูกหนี้และผู้ค้าประกันเป็น จานวน 2 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่
วันผิดนัดการชาระหนี้
ข้อ 16. ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิง ตามข้อ 15.1, 15.2, และ
15.3 ถ้าผู้ค้าประกันซึ่งต้องรับผิดชาระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชาระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ อาจทา
การร้องต่อคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขอผ่อนผันชาระเป็นรายเดือน ทั้งนี้จะได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ
ข้อ 17. หลักประกันเงินกู้ สาหรับเงินกู้ที่ใช้บุคคลเป็นผู้ค้าประกัน คือ
17.1 ผู้กู้จะต้องจัดหาสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ มาเป็นผู้ค้าประกัน
หนี้สินเงินกู้ตามสัญญานั้น
17.2 สมาชิกคนหนึ่ง จะเป็นผู้ค้าประกันสมาชิกผู้กู้มากกว่าสามคน
ในเวลาเดียวกันไม่ได้
17.3 ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการ
บานาญ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นลูกจ้างประจา ที่ได้บาเหน็จ
รายเดือน จะค้าประกันได้ไม่เกินระยะเวลาเกษียณอายุ เท่านั้น
17.4 พนักงานมหาวิทยาลัย จะค้าประกันได้ไม่เกินระยะเวลาคงเหลือ
ตามสัญญาจ้าง
ข้อ 18. สมาชิกจะมีสัญญากู้เงิน ประเภทเงินกู้สามัญทั่วไปและประเภทเงินกู้พิเศษ ใน
เวลาเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่การกู้พิเศษโดยใช้เงินฝากค้าประกัน
ข้อ 19. กรณีใด ๆ ที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่
จะพิจารณา โดยยึดหลักเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และของสมาชิก
ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562

(ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์)
ประธานกรรมการ

