
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง  จ ากดั 
ว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงนิกู้  

พ.ศ.  2559 
--------------------------------------------------- 

อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 10  ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่ 25   ครั้ งที ่5   เมื่อวนัที่  10 มีนาคม  2559  ไดม้ีมติก  าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จ ากดั  วา่ดว้ยการให้เงินกูแ้กส่มาชิกและดอกเบี้ยเงินกู ้พ.ศ. 2559  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้1.ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั วา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่
สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู ้ พ.ศ.  2559 
 ขอ้2.ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัที่มีมติ 
 ขอ้3.ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลระนอง  จ  ากดั  วา่ดว้ยการให้เงินกูแ้กส่มาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู ้ พ.ศ.  2558   ฉบบัลงวนัที่  6  พฤศจิกายน  2558 
และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสั่ง  
มติ  หรือขอ้ตกลงอื่นใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบยีบน้ี และให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้4.ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย ์
โรงพยาบาลระนอง จ ากดั 

“คณะกรรมการเงินกู”้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้หกรณ์ออมทรพัย ์
โรงพยาบาลระนอง จ ากดั 

“ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามญัสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั 
“หน้ีสิน” หมายถึง หน้ีสินที่สมาชิกเป็นหน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงินอื่น 
“เจา้หน้ีเดิม” หมายถึง สถาบนัการเงินอื่น 
“เงินเดือน” หมายถึง เงินเดอืนและเงินค่าวชิาชีพ  

 
หมวด 1 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 ขอ้5.ในระเบียบน้ีสหกรณ์ให้เงินกูแ้กส่มาชิก 3 ประเภท คอื 
  (1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
  (2) เงินกูส้ามญั 
  (3) เงินกูพ้ิเศษ 



ขอ้6.สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ฉพาะแกส่มาชิกเท่านั้น โดยสมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินจะตอ้งเป็นสมาชิก
สหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  จึงจะยื่นค  าขอกูทุ้กประเภทได ้ และตอ้งเสนอค าขอกูต้่อสหกรณ์ตามแบบที่
ก  าหนดไว ้ อน่ึง ในกรณีที่มีการโอนยา้ยสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ให้นบัอายุสมาชิกต่อเน่ืองจากสหกรณ์เดิม 
 ขอ้7.สมาชิกที่มีเงินกูก้บัสถาบนัการเงินอื่น จะตอ้งผ่านการช าระเงินจากตน้สังกดัอย่างนอ้ย 1 งวด 
จึงจะสามารถยื่นค  าขอกูเ้งินทุกประเภทกบัสหกรณ์ได้ 
 ขอ้8.การให้เงินกูแ้กส่มาชิกนั้น จะให้ไดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชนต์ามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้พื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเกง็ก  าไรไม่ได้ 
 ขอ้9.การให้เงินกูทุ้กประเภทนั้น ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูแ้ละสมาชิกผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) ตอ้งท าหนงัสือ
ค ้าประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์ตามแบบที่ก  าหนดไว ้
  สมาชิกที่ขาดส่งค่าหุ้นรายเดือน หรือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี้ย 
สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาค าขอกูเ้งินทุกประเภทของสมาชิกนั้น เวน้แต่จะไดช้  าระช าระเงินที่คา้งดงักล่าว
เรียบร้อยแลว้ 
 ขอ้10.การให้เงินกูทุ้กประเภท ให้คณะกรรมการมีอ  านาจพิจารณาวนิิจฉยัให้เงินกูทุ้กประเภทแก่
สมาชิก คณะกรรมการอาจแต่งตั้งและมอบอ านาจให้คณะกรรมการเงินกูเ้ป็นผูว้นิิจฉยัให้เงินกูทุ้กประเภท
แทนคณะกรรมการกไ็ด ้และให้ผูไ้ดร้ับมอบดงักล่าวนั้นแถลงรายการเงินกูทุ้กประเภทที่ให้ไปและส่งคืน 
เพื่อให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน 

ขอ้11.เมื่อคณะกรรมการเงินกูไ้ดว้นิิจฉยัเงินกูทุ้กประเภท  ทั้งหนงัสือกูแ้ละเอกสารทางกฎหมาย
อย่างอื่น ๆ เกีย่วกบัเงินกูน้ ั้นไดท้  าตามแบบที่ก  าหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบูรณ์แลว้ สมาชิกผูกู้จึ้งรับเงินกู ้
จากสหกรณ์ได ้  
 ขอ้12.การส่งงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวธีิหกัจาก
เงินเดือนของผูกู้ ้ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ดอกเบี้ยเงินกู ้รวมทั้งเงินอืน่ ๆ  
ของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่เกนิเงินเดือนของสมาชิกนั้น และให้ถือวา่เงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก  าหนด
ส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ โดยสหกรณ์จะค านวณอายุการท างานที่เหลือเป็นเกณฑ ์สมาชิกสามารถผ่อนได้
ไม่เกนิอายุ 60 ปี  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกนิเกณฑท์ี่สหกรณ์ก  าหนดส าหรับเงินกูแ้ต่ละประเภท  โดยไม่มกีารผ่อน
เวลา  และผูกู้จ้ะตอ้งช าระหมดกอ่นเวลาเกษียณอายุราชการเป็นเวลา  2  เดือน  ยกเวน้เงินกูพ้ิเศษ ทีไ่ม่ตอ้ง
ค  านวณอายุการท างานที่เหลือ  
 ขอ้13.สมาชิกสามารถใชสิ้ทธิการกูฉุ้กเฉินกบัการกูส้ามญัหรือ การกูฉุ้กเฉินกบัการกูพ้ิเศษสอง
สัญญาได ้แต่ไมส่ามารถใชสิ้ทธิการกูส้ามญักบัการกูพ้ิเศษสองสัญญาได ้
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวด 2 
เงนิกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

 ขอ้14.เงินกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉินที่ให้แกส่มาชิกผูกู้ค้นหน่ึง  ๆนั้น ให้มีจ  านวนไม่เกนิ 100,000 บาท 
แต่ตอ้งไม่เกนิค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์  ท ั้งน้ีสมาชิกผูกู้น้ ั้น จะตอ้งมีรายไดเ้พยีงพอที่จะช าระเงินกูเ้พื่อ
เหตุฉุกเฉินและมีเงินคงเหลือหลงัจากหกัช าระหน้ีทุกประเภทของสหกรณ์ฯ และรายจ่ายอื่น  ๆแลว้สมาชิก
จะตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีสินทุกประเภทไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7   
 ขอ้15.การอนุมตัิให้เงินกูฉุ้กเฉิน ตอ้งมีคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นชอบอย่างนอ้ย  1  คน 
 ขอ้16.หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูกู้ไ้ดท้  าไวต้่อสหกรณ์แลว้  
กไ็ม่ตอ้งมหีลกัประกนัอย่างอื่นอีก 

ขอ้17.การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินเป็นยอด
จ านวนเงินรายเดือนเท่ากนั (ตน้เงิน+ดอกเบี้ย) ภายในวนัส้ินเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดอืนแรก เวน้แต่งวดสุดทา้ย
ช าระเท่าจ  านวนหน้ีที่คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหาก รวมกนัไม่เกนิ 12  งวด ทั้งน้ีโดยไม่มีการผ่อนเวลา
แต่อย่างใดอีก     

หมวด 3 
เงนิกู้สามญั 

 ขอ้18.ค าขอกูส้ามญัของสมาชิกนั้น ตอ้งเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดงัต่อไปน้ี คือ  
ค าขอกูข้องสมาชิกผูซ่ึ้งผ่านการรับรองของผูบ้งัคบับญัชาและผ่านเจา้หนา้ที่เงินกูข้องสหกรณ์ตรวจสอบ 
 ขอ้19.การอนุมตัิให้เงินกูส้ามญั ตอ้งมมีติเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนคณะกรรมการ
เงินกู ้
 ขอ้ 20  จ  านวนเงินกูส้ามญัทัว่ไปที่ให้แกส่มาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการเงินกู ้
พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้งอยู่ภายในจ ากดัไม่เกนิ 2,500,000  บาทและสมาชิก 
จะตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีสินทุกประเภทไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ทั้งน้ี
ตอ้งไม่เกนิเกณฑว์งเงินกู ้ ดงัน้ี 
 20.1  เป็นสมาชิกครบ 6 เดือนขึ้นไปถึง 1 ปี จ  านวนเงินกูไ้ม่เกนิ  1,000,000  บาท 
 20.2  เป็นสมาชิกกวา่  1 ปีขึ้นไปถึง 3 ปี       จ  านวนเงินกูไ้ม่เกนิ  2,000,000  บาท 
 20.3  เป็นสมาชิกกวา่ 3  ปีขึ้นไป                  จ  านวนเงินกูไ้ม่เกนิ  2,500,000  บาท 
 หรือตอ้งมีมูลค่าหุ้นและเงินฝากอย่างนอ้ยร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกูส้ามญัสมาชิกรายใด 
ที่ตอ้งการกูส้ามญักบัสหกรณ์ แต่ไม่เขา้หลกัเกณฑใ์นขอ้ 20 แต่มีวตัถุประสงคใ์นการการกูเ้งินเพือ่ 
ไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมหรือเพื่อปลดเปลื้องภาระหน้ีสินที่มีกบัสถาบนัการเงินอื่นโดยสมาชิก 
ตอ้งแนบหลกัฐานประกอบค าขอกูเ้พิ่มเติม เช่น แผนการลงทุน หลกัฐานการเป็นหน้ีสินกบัสถาบนั 
การเงินอื่นและมีมูลค่าหุ้นสะสมและเงินฝากออมทรพัยก์บัสหกรณ์อย่างนอ้ยร้อยละ10 ของวงเงิน 



ที่ขอกูส้ามญัโดยจ านวนเงินฝากดงักล่าวจะสามารถถอนไดก้ต็่อเมือ่มีมูลค่าหุ้นเท่ากบัร้อยละ 10 ของวงเงินกู ้ 
โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินงาน 

ขอ้21.สมาชิกที่กูเ้งินสามญั จะตอ้งท าประกนัสินเช่ือหรือท าประกนัชีวติกลุ่มกบับริษทัประกนัที่
สหกรณ์จดัหาให้ตามระยะเวลาแห่งสัญญา ซ่ึงสมาชิกผูกู้ต้อ้งช าระเบี้ยประกนัเอง โดยจ านวนเงินทุนประกนั
จะตอ้งเท่ากบัวงเงินที่สมาชิกขอกูห้กักบัทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ ณ ขณะนั้น ส าหรับสมาชิกรายใดที่บริษทั
ประกนัปฏิเสธการท าประกนัชีวติ คณะกรรมการเงินกูอ้าจพิจารณาให้กูเ้งินได ้แต่ตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
       21.1.ให้กูไ้ดภ้ายในจ ากดัไม่เกนิ 1,000,000 บาท 
       21.2. สมาชิกตอ้งจดัหาผูค้  ้าประกนั โดยใชเ้กณฑผ์ูค้  ้าประกนั 1 คนต่อวงเงินกู ้ 200,000 บาท 
เกนิกึ่งหน่ึงของผูค้  ้าประกนัจะตอ้งมีสุขภาพด ี
 ขอ้22.ในการให้เงินกูส้ามญันั้น ถา้ปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กูไ้ดไ้ม่พอแกก่ารขอกูอ้นัมี
ลกัษณะกูน้ ั้นทุกราย ให้ถือล  าดบัในการพิจารณาในการยื่นค  าขอกู ้กอ่น-หลงั  เป็นส าคญั ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีที่
คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่มีเหตุผลพเิศษจะวนิิจฉยัเป็นอย่างอื่นกไ็ด ้  
 ขอ้23.หลกัประกนัส าหรับเงินกูส้ามญั ตอ้งมหีลกัประกนัค ้าประกนั คือ มีสมาชิกที่มิไดเ้ป็นคูส่มรส
ของผูกู้ ้ซ่ึงคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรอย่างนอ้ยหน่ึงคนค ้าประกนัอย่างไม่จ  ากดัเพื่อหน้ีสินเกีย่วกบัเงินกู ้
สามญัรายนั้น เพื่อความมัน่คงในการให้เงินกูส้ามญั คณะกรรมการเงินกูม้ีอ  านาจวนิิจฉยัเรียกให้มผีูค้  ้าประกนั
มากกวา่ที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบน้ีกไ็ด้ 
 ขอ้24.สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัไดจ้ะตอ้งเป็นสมาชิกอย่างนอ้ย  6  เดอืน   และค ้าประกนั
ไดไ้ม่เกนิ  4   คน ในเวลาเดียวกนัโดย 

24.1.วงเงินกูไ้มเ่กนิ 1,000,000 บาท ให้มีผูค้  ้าประกนัที่ไม่ใช่สมาชิกสมทบอย่างนอ้ย 2 คน 
  24.2.วงเงินกูก้วา่ 1,000,000 บาทขึ้นไปถึง 2,000,000 บาท ให้มีผูค้  ้าประกนัที่ไม่ใช่สมาชิก
สมทบอย่างนอ้ย  3  คน 
  24.3.วงเงินกูก้วา่ 2,000,000 บาทขึ้นไปถึง 2,500,000 บาท ให้มีผูค้  ้าประกนัที่ไม่ใช่สมาชิก
สมทบอย่างนอ้ย  4  คน 

เมื่อผูค้  ้าประกนัคนใดเสียชีวติหรือออกจากสหกรณ์ ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ หรือมเีหตุที่   
คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่ไม่สมควรที่จะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัให้สมาชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกูก้  าหนด 
  การให้สมาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ ั้นหลุดพน้จาก
การค ้าประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัให้สมาชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 
  อน่ึง ภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ 
ผูกู้ต้อ้งจดัให้สมาชิกผูอ้ื่น ซ่ึงคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเป็นผูค้  ้าประกนัของผูกู้โ้ดยเร็วดว้ย 
 
 
 
 
  



ขอ้25.การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญั ให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูส้ามญัเป็นยอดจ านวนเงินราย
เดือนเท่ากนั (ตน้เงิน+ดอกเบี้ย) ภายในวนัส้ินเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก เวน้แต่งวดสุดทา้ยช าระเท่าจ  านวน
หน้ีที่คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหาก รวมกนัไมเ่กนิ 240 งวด ทั้งน้ีโดยไมม่ีการผ่อนเวลาแต่อยา่งใดอีก  

   ในกรณีที่ผูกู้ม้ีค  าขอเป็นหนงัสือ คณะกรรมการเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรผ่อนผนัเป็นพิเศษ 
คณะกรรมการอาจจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญัที่ก  าหนดไวต้ามความในวรรคกอ่น
นั้น ให้แกผู่กู้ค้ราวละหน่ึงหรือหลายเดือนกไ็ด ้แต่การผ่อนเวลาเช่นน้ีรวมกนัทั้งหมดส าหรับเงินกูส้ามญัราย
หน่ึง ๆ  ตอ้งไม่เกนิ 6  เดือน   
 

หมวด 4 
เงนิกู้พเิศษ 

 ขอ้26.ค าขอกูพ้ิเศษของสมาชิกนั้น ตอ้งเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดงัต่อไปน้ี คือ  
ค าขอกูข้องสมาชิกผูซ่ึ้งผ่านการรับรองของผูบ้งัคบับญัชาและผ่านเจา้หนา้ที่เงินกูข้องสหกรณ์ตรวจสอบ  
 ขอ้27.การอนุมตัิให้เงินกูพ้เิศษ ตอ้งมีมติเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนคณะกรรมการเงินกู ้ 
 ขอ้28.ในการกูเ้งินพิเศษนั้น ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูใ้ห้ไวต่้อสหกรณ์ตามแบบที่ก  าหนดไว ้ถา้เงินกูพ้ิเศษ
นั้นมีจ  านวนไม่เกนิร้อยละ 90 ของค่าหุ้นซ่ึงผูกู้ม้อียู่ในสหกรณ์ กไ็ม่ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก  ถา้เงินกู ้
พิเศษนั้น มีจ  านวนเกนิกวา่ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นซ่ึงผูกู้ม้อียู่ในสหกรณ์ กต็อ้งมเีอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ 
ซ่ึงคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรจ าน าเป็นประกนัเงินกูร้ายนั้น โดยจ านวนเงินกูส่้วนที่เกนิกวา่ร้อยละ  90  
ของค่าหุ้นของผูกู้ต้อ้งอยู่ภายในร้อยละ 90 แห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น   
 ขอ้29.การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูพ้ิเศษ ให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูพ้ิเศษเป็นยอดจ านวนเงินราย
เดือนเท่ากนั (ตน้เงิน+ดอกเบี้ย) ภายในวนัส้ินเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก เวน้แต่งวดสุดทา้ยช าระเท่าจ  านวน
หน้ีที่คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหาก รวมกนัไมเ่กนิ 240  งวด   โดยไม่ตอ้งค  านวณอายุการท างานที่เหลือ 
 ขอ้30.ในกรณีใด ๆ ดงัก  าหนดตามขอ้บงัคบัขอ้ 14 เงินกูพ้ิเศษเป็นอนัถึงก  าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง
พร้อมดว้ยดอกเบี้ยในทนัที โดยมพิกัค  านึงถึงก  าหนดเวลาที่ให้ไว ้
 

หมวด 5 
ดอกเบี้ยเงนิกู้ 

ขอ้31.ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกนิอตัราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยก  าหนดไว ้โดยจะไดป้ระกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ขอ้32.ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวนัตามจ านวนเงินตน้คงเหลือ 
 
 
 
 
 



 
หมวด 6 

การควบคุมหลักประกนัและการเรียกคืนเงนิกู้ 
 ขอ้33.ให้คณะกรรมการตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กราย มหีลกัประกนัตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
และเมื่อคณะกรรมการเห็นวา่ หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกดิบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก  าหนด       

ขอ้34.ในกรณีใด ๆ ต่อไปน้ี ให้ถือวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงก  าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง 
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทนัที โดยมิพกัค  านึงถงึก  าหนดเวลาที่ให้ไว ้และให้คณะกรรมการจดัการเรียกคืนโดย       
มิชกัชา้ 
  34.1.เมื่อผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
  34.2.เมื่อปรากฎแกค่ณะกรรมการวา่ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายที่ใหเ้งินกูน้ ั้น 
  34.3.เมื่อคณะกรรมการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้กดิบกพร่อง และผูกู้ม้ิไดจ้ดัการ
แกไ้ขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก  าหนด  
  34.4.เมื่อคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี (ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกนั 
หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
 ขอ้35.ในกรณีที่เงินกูส้ามญัเป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิง ตามที่กล่าวแลว้ในขอ้ 34 ถา้ผูค้  ้าประกนั
ตอ้งรับผิดชอบช าระหน้ีแทนผูกู้แ้ละไม่สามารถช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้เมื่อผูค้  ้าประกนัร้องขอ
คณะกรรมการอาจผ่อนผนัให้เรียกเกบ็จากผูค้  ้าประกนัเป็นงวดรายเดือนจนแลว้เสร็จ ตามที่ผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือกู ้
ให้ไวต้่อสหกรณ์กไ็ด ้ สุดแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้36.ผูกู้ก้ด็ี ผูค้  ้าประกนักด็ี มีหนา้ที่ตอ้งรับผูกพนัวา่ ถา้ตนประสงคจ์ะขอออก หรือยา้ยจากราชการ 
หรืองานประจ าตามระเบียบวา่ดว้ยคุณสมบตัิ วธีิรับสมาชิก และขาดจากสมาชิกภาพ ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้
สหกรณ์ทราบ และจดัการช าระหน้ีสินและภาระผูกพนัซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียกอ่นแลว้จึงขอ
ออก หรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจ านั้นได้ 
 ขอ้ 37.กรณีสมาชิกหลายคนค ้าประกนัสมาชิกผูกู้ร้ายเดียวกนั  เมื่อผูค้  ้าประกนัตกเป็นลูกหน้ีแทนผูกู้ ้
ผูค้  ้าประกนัมีความรับผิดอย่างลูกหน้ีร่วมกนั แมว้า่จะมิไดเ้ขา้ค  ้าประกนัในฉบบัเดียวกนั 
 ขอ้ 38.  เอกสารที่ใชป้ระกอบในการกูเ้งินส าหรับผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 
  -ส าเนาบตัรประชาชนของผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั  และคู่สมรส      
  -ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบส าคญัการหย่า ของผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั  
  -หนงัสือเปลี่ยนช่ือตวั-สกุล 
  -ใบรับเงินของสหกรณ์ออมทรพัยเ์ดือนสุดทา้ย 
  - สมคัรใจและยินยอมให้เจา้หนา้ที่จ่ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้แจง้รายละเอียดเกีย่วกบั 
 
 
 



 
เงินกูส้ถาบนัการเงินอื่นที่จะตอ้งหกัเงินงวดช าระหน้ีรายเดือนและค่าใชจ่้ายอื่น ๆ จากเงินไดร้ายเดือนของ
ขา้พเจา้ต่อสหกรณ์ได ้ 
  -สลิปเงินเดอืนฉบบัจริง ลงลายมือช่ือเจา้หนา้ที่การเงินโรงพยาบาล พร้อมประทบัตรา
(ส าหรับผูกู้)้ 
 
  

ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบน้ี 
 

    ประกาศ ณ วนัที่   11  มีนาคม  2559 
 
 
 

        ( นายนรเทพ  อศัวพชัระ ) 
ประธานกรรมการ 

   สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จ  ากดั 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


