ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อการชาระหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือบังคับคดี พ.ศ.2565
---------------------------------------------------

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จากัด พ.ศ.2560 ข้อ 79(8) และ
ข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 38 ในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2565 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อการ
ชาระหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือบังคับคดี พ.ศ.2565 ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ
เพื่อการชาระหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือบังคับคดี พ.ศ.2565 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีมติ เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพือ่ การ
ชาระหนี้บงั คับคดี พ.ศ.2564 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบ
นี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวดที่ 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
สหกรณ์
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จากัด
สมาชิก
หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จากัด
คณะกรรมการ
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
นครพนม จากัด
คณะกรรมการเงินกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม
จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม
จากัด
ผู้จัดการ
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จากัด
กรรมการ
หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม
จากัด
เงินได้รายเดือน
หมายถึง เงินเดือน , เงินประจาตาแหน่ง ,เงินบานาญ,เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ข้าราชการบานาญ (พชค.)
หนังสือบอกกล่าวทวงถาม หมายถึง หนังสือที่เจ้าหนี้หรือทนายความส่งถึงลูกหนี้เพื่อบอกกล่าวให้
ลูกหนี้ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ภายในเวลาที่กาหนด มิฉะนั้นเจ้าหนี้
จะดาเนินการตามกฎหมาย

หนี้บังคับคดี

หมายถึง

ภาระหนี้ที่ลูกหนี้ไม่ชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
ของศาล จนตองถูกเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดทรัพย์ หรือ
อายัดทรัพย ของลูกหนี้ เพื่อนาไปชาระหนี้ตามคาพิพากษา
ข้อ 5. สหกรณ์จะให้เงินกู้สามัญเพื่อการชาระหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือบังคับคดี เฉพาะสมาชิก
สามัญของสหกรณ์ ตามเหตุ ดังต่อไปนี้
(1) หนี้ที่สมาชิกต้องชดใช้ให้แก่เจ้าหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
(2) หนี้ตามหมายบังคับคดี ที่เจ้าพนักงานบังคับคดี แจ้งยึดอายัดทรัพย์สินของสมาชิก เพื่อชดใช้
ให้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาของศาล
(3) หนี้ที่สมาชิกต้องชาระหนี้แก่เจ้าหนี้อื่น เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี
ข้อ 6. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็นหรือมีประโยชน์ต่อการดารงชีพของ
ผู้กู้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรแต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกาไร
ไม่ได้
ข้อ 7. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอคาขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 8. การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทาหนังสือกู้และหนังสือค้าประกัน (ถ้ามี) ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบ
ที่กาหนดไว้
ข้อ 9. การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่นๆ ของสมาชิกรวมกัน
จะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ้นเดือน
นั้นๆ
หมวดที่ 2
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อการชาระหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือบังคับคดี
ข้อ 10. สหกรณ์ ให้เงินกู้สามัญเพื่อการชาระหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือบังคับคดี แก่สมาชิก
สามัญเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) กู้ได้ไม่เกินวงเงินที่สมาชิกต้องชดใช้ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือบังคับคดีหรือตามภาระ
หนี้ที่สมาชิกต้องจ่ายแก่เจ้าหนี้ เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี
(2) วงเงินกู้สามัญรวมกันทุกประเภทต้องไม่เกินสามล้านบาทถ้วน
(3) ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหัก ณ ที่จ่ายแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละแปด
หมวดที่ 3
หลักประกันการให้เงินกู้สามัญเพื่อการชาระหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือบังคับคดี
ข้อ 11. หลักประกันสาหรับเงินกู้สามัญเพื่อการชาระหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือบังคับคดี ผู้กู้
ต้องจัดให้มีสมาชิกสามัญของสหกรณ์ที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรค้าประกัน เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น อย่างน้อย 1 คน
ข้อ 12. สมาชิก 1 คนมีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้สามัญ ได้ไม่เกิน 6 สัญญา

ข้อ 13. เมื่อผู้ค้าประกันคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ฯ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้าประกันต่อไป ผู้กู้จะต้องจัดให้สมาชิกรายอื่นซึ่ง
คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนคนเดิม ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้กาหนด
ข้อ 14. การให้สมาชิกผู้ค้าประกันออกจากสหกรณ์ฯไม่ว่าเหตุใดๆไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้าประกัน
จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือ คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือค้าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้าประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้จะต้องจัด
ให้มีสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ในส่วนที่เกินกว่า
ค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย
หมวดที่ 4
เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญเพื่อการชาระหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือบังคับคดี
ข้อ 15. การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการชาระหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือบังคับคดี ให้
สมาชิกส่งชาระหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 120 งวด ตั้งแต่เดือนแรกที่คิดดอกเบี้ย ทั้งนี้ โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด
ข้อ 16. สมาชิกที่กู้ยืมเงินสามัญเพื่อการชาระหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือบังคับคดี และส่งชาระ
หนี้เงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองงวด มีสิทธิ์กู้ยืมใหม่ได้
หมวดที่ 5
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 17. ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราร้อยละตามที่กฎหมายกาหนด โดยจะได้ประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ 18. ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวดที่ 6
การควบคุมหลักประกันการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 19. ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
นี้และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไข
หลักประกันให้สมบูรณ์ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 20. ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียกคืน โดยมิชักช้า
( 1 ) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
( 2 ) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่าผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
( 3 ) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการ
แก้ไขหลักประกันให้ถูกต้องตามข้อ 13
( 4 ) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ทุกประเภท (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ

ข้อ 21. ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 19 ถ้าผู้ค้าประกันต้องรับผิดชอบ
ชาระหนี้แทนผู้กู้และไม่สามารถชาระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้าประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผัน
ให้ผู้ค้าประกันชาระเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ ก็ได้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 22. ผู้กู้หรือผู้ค้าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการหรืองาน
ประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 32(2) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่
ต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 44)
ข้อ 23. ในกรณีสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ ต้องขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 40
และมีคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้ หากคู่สมรสของสมาชิก ประสงค์จะขอผ่อนผันการชาระหนี้แทนสมาชิกผู้ขาด
จากสมาชิกภาพนั้น โดยวิธีรวมหนี้เข้ากับหนี้เดิมที่ตนเองมีอยู่ในสหกรณ์ ให้กระทาได้โดยยื่นหนังสือต่อสหกรณ์เพื่อขอ
รวมหนี้เงินกู้ดังกล่าว
การรวมหนี้ กระทาได้โดยการนายอดหนี้คงค้างทั้งหมดของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ หลังหัก
ด้วยทุนเรือนหุ้นและเงินพึงได้อื่นๆที่สมาชิกผู้พ้นสภาพมีสิทธิ์ได้รับจากสหกรณ์ มารวม เป็นหนี้เงินกู้ของคู่สมรสเพียง
รายเดียว และให้ขยายงวดการชาระหนี้ได้ไม่เกินงวดชาระสูงสุดของเงินกู้ประเภทนั้นๆ นับแต่รวมหนี้แล้วทั้งนี้ต้องชาระ
ให้แล้วเสร็จภายในอายุ 75 ปีบริบูรณ์
หมวดที่ 7
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 24. การจ่ายชาระหนี้แทนสมาชิก ให้สหกรณ์นาเงินกู้ที่สมาชิกได้รับ ไปชาระหนี้แก่เจ้าหนี้หรือเจ้าพนักงาน
บังคับคดี เท่านั้น
ข้อ 25. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการดาเนินการ ถือว่าเป็นการสิ้นสุด
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
(ลงชื่อ)
(นางสาวรุ่งนภา อุดานนท์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จากัด

