
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง  จ ากดั 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้  

พ.ศ.  2563 
--------------------------------------------------- 

อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 10  ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (3) ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดท่ี 29   คร้ังท่ี 2  เม่ือวนัท่ี  17  ธนัวาคม  2562  ไดม้ีมติก  าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จ  ากดั  ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ. 2562  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้1.ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่
สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู ้ พ.ศ.  2563 
 ขอ้2.ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีมีมติ 
 ขอ้3.ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จ  ากดั  ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก
และดอกเบ้ียเงินกู ้ พ.ศ.  2559   ฉบบัลงวนัท่ี  10  มีนาคม    2559  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสัง่  
มติ  หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้4.ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
โรงพยาบาลระนอง จ ากดั 

“คณะกรรมการเงินกู”้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพย ์
โรงพยาบาลระนอง จ ากดั 

“ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามญัสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั 
“หน้ีสิน” หมายถึง หน้ีสินท่ีสมาชิกเป็นหน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงินอ่ืน 
“เจา้หน้ีเดิม” หมายถึง สถาบนัการเงินอ่ืน 
“เงินเดือน” หมายถึง เงินเดือนและเงินค่าวิชาชีพ 

 
หมวด 1 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 ขอ้5.ในระเบียบน้ีสหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 
  (1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
  (2) เงินกูส้ามญั 
  (3) เงินกูพ้ิเศษ 
 
 



ขอ้6.สหกรณ์จะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น โดยสมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินจะตอ้งเป็นสมาชิก
สหกรณ์ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  จึงจะยืน่ค  าขอกูทุ้กประเภทได ้ และตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ี
ก าหนดไว ้ อน่ึง ในกรณีท่ีมกีารโอนยา้ยสมาชิกระหว่างสหกรณ์ใหน้บัอายสุมาชิกต่อเน่ืองจากสหกรณ์เดิม 
 ขอ้7.สมาชิกท่ีมีเงินกูก้บัสถาบนัการเงินอ่ืน จะตอ้งผา่นการช าระเงินจากตน้สงักดัอยา่งนอ้ย 1 งวด 
จึงจะสามารถยืน่ค  าขอกูเ้งินทุกประเภทกบัสหกรณ์ได ้
 ขอ้8.การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพ่ือการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะใหเ้งินกูเ้พื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก  าไรไม่ได ้
 ขอ้9.การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูแ้ละสมาชิกผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) ตอ้งท าหนงัสือ
ค ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก  าหนดไว ้
  สมาชิกท่ีขาดส่งค่าหุน้รายเดือน หรือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ีย 
สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาค าขอกูเ้งินทุกประเภทของสมาชิกนั้น เวน้แต่จะไดช้ าระช าระเงินท่ีคา้งดงักล่าว
เรียบร้อยแลว้ 
 ขอ้10.การใหเ้งินกูทุ้กประเภท ใหค้ณะกรรมการมีอ  านาจพจิารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูทุ้กประเภทแก่
สมาชิก คณะกรรมการอาจแต่งตั้งและมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการเงินกูเ้ป็นผูว้ินิจฉยัใหเ้งินกูทุ้กประเภท
แทนคณะกรรมการก็ได ้และใหผู้ไ้ดรั้บมอบดงักล่าวนั้นแถลงรายการเงินกูทุ้กประเภทท่ีใหไ้ปและส่งคืน 
เพื่อใหค้ณะกรรมการทราบทุกเดือน 

ขอ้11.เมื่อคณะกรรมการเงินกูไ้ดว้นิิจฉยัเงินกูทุ้กประเภท  ทั้งหนงัสือกูแ้ละเอกสารทางกฎหมาย
อยา่งอ่ืน ๆ เก่ียวกบัเงินกูน้ั้นไดท้ าตามแบบท่ีก  าหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบูรณ์แลว้ สมาชิกผูกู้จึ้งรับเงินกู ้
จากสหกรณ์ได ้  
 ขอ้12.การส่งงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น ใหส่้งโดยวิธีหกัจาก
เงินเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ดอกเบ้ียเงินกู ้รวมทั้งเงินอ่ืน ๆ  
ของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่เกินเงินเดือนของสมาชิกนั้น และใหถื้อว่าเงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนด
ส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ โดยสหกรณ์จะค านวณอายกุารท างานท่ีเหลือเป็นเกณฑ ์สมาชิกสามารถผอ่นได้
ไม่เกินอาย ุ60 ปี  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนดส าหรับเงินกูแ้ต่ละประเภท  โดยไม่มีการผอ่น
เวลา  และผูกู้จ้ะตอ้งช าระหมดก่อนเวลาเกษียณอายรุาชการเป็นเวลา  2  เดือน  ยกเวน้เงินกูพ้ิเศษ ท่ีไม่ตอ้ง
ค านวณอายกุารท างานท่ีเหลือ  
 ขอ้13.สมาชิกสามารถใชสิ้ทธิการกูฉุ้กเฉินกบัการกูส้ามญัหรือ การกูฉุ้กเฉินกบัการกูพ้ิเศษสอง
สญัญาได ้แต่ไม่สามารถใชสิ้ทธิการกูส้ามญักบัการกูพ้ิเศษสองสญัญาได ้
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 2 
เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

 ขอ้14.เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น ใหมี้จ  านวนไม่เกิน 100,000 บาท 
แต่ตอ้งไม่เกินค่าหุน้ท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์  ทั้งน้ีสมาชิกผูกู้น้ั้น จะตอ้งมีรายไดเ้พียงพอท่ีจะช าระเงินกูเ้พ่ือ
เหตุฉุกเฉินและมีเงินคงเหลือหลงัจากหกัช าระหน้ีทุกประเภทของสหกรณ์ฯ และรายจ่ายอ่ืน ๆ แลว้สมาชิก
จะตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีสินทุกประเภทไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 7   
 ขอ้15.การอนุมติัใหเ้งินกูฉุ้กเฉิน ตอ้งมีคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นชอบอยา่งนอ้ย  1  คน 
 ขอ้16.หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูกู้ไ้ดท้  าไวต่้อสหกรณ์แลว้  
ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 

ขอ้17.การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินเป็นยอด
จ านวนเงินรายเดือนเท่ากนั (ตน้เงิน+ดอกเบ้ีย) ภายในวนัส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก เวน้แต่งวดสุดทา้ย
ช าระเท่าจ านวนหน้ีท่ีคงเหลือ พร้อมดอกเบ้ียอีกต่างหาก รวมกนัไม่เกิน 12  งวด ทั้งน้ีโดยไม่มีการผอ่นเวลา
แต่อยา่งใดอีก     

หมวด 3 
เงินกู้สามญั 

 ขอ้18.ค าขอกูส้ามญัของสมาชิกนั้น ตอ้งเสนอโดยผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นดงัต่อไปน้ี คือ  
ค าขอกูข้องสมาชิกผูซ่ึ้งผา่นการรับรองของผูบ้งัคบับญัชาและผา่นเจา้หนา้ท่ีเงินกูข้องสหกรณ์ตรวจสอบ 
 ขอ้19.การอนุมติัใหเ้งินกูส้ามญั ตอ้งมีมติเห็นชอบไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนคณะกรรมการ
เงินกู ้
 ขอ้ 20  จ  านวนเงินกูส้ามญัทัว่ไปท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นยอ่มสุดแต่คณะกรรมการเงินกู้
พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้งอยูภ่ายในจ ากดัไม่เกิน 3,000,000  บาทและสมาชิก 
จะตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีสินทุกประเภทไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 7 ทั้งน้ี
ตอ้งไม่เกินเกณฑว์งเงินกู ้ ดงัน้ี 
 20.1  เป็นสมาชิกครบ 6 เดือนข้ึนไปถึง 1 ปี จ  านวนเงินกูไ้ม่เกิน  1,000,000  บาท 
 20.2  เป็นสมาชิกกว่า  1 ปีข้ึนไปถึง 3 ปี       จ  านวนเงินกูไ้ม่เกิน  2,000,000  บาท 
 20.3  เป็นสมาชิกกว่า 3  ปีข้ึนไป                  จ  านวนเงินกูไ้ม่เกิน  3,000,000  บาท 
 หรือตอ้งมีมลูค่าหุน้และเงินฝากอยา่งนอ้ยร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีขอกูส้ามญัสมาชิกรายใด 
ท่ีตอ้งการกูส้ามญักบัสหกรณ์ แต่ไม่เขา้หลกัเกณฑใ์นขอ้ 20 แต่มีวตัถุประสงคใ์นการการกูเ้งินเพื่อ 
ไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมหรือเพ่ือปลดเปล้ืองภาระหน้ีสินท่ีมีกบัสถาบนัการเงินอ่ืนโดยสมาชิก 
ตอ้งแนบหลกัฐานประกอบค าขอกูเ้พ่ิมเติม เช่น แผนการลงทุน หลกัฐานการเป็นหน้ีสินกบัสถาบนั 
การเงินอ่ืนและมีมลูค่าหุน้สะสมและเงินฝากออมทรัพยก์บัสหกรณ์อยา่งนอ้ยร้อยละ10 ของวงเงิน 
ท่ีขอกูส้ามญัโดยจ านวนเงินฝากดงักล่าวจะสามารถถอนไดก้็ต่อเมื่อมีมลูค่าหุน้เท่ากบัร้อยละ 10 ของวงเงินกู ้ 
โดยใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินงาน 



ขอ้21.สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญั จะตอ้งท าประกนัสินเช่ือหรือท าประกนัชีวิตกลุ่มกบับริษทัประกนัท่ี
สหกรณ์จดัหาใหต้ามระยะเวลาแห่งสญัญา ซ่ึงสมาชิกผูกู้ต้อ้งช าระเบ้ียประกนัเอง โดยจ านวนเงินทุนประกนั
จะตอ้งเท่ากบัวงเงินท่ีสมาชิกขอกูห้กักบัทุนเรือนหุน้ท่ีสมาชิกมีอยู ่ณ ขณะนั้น ส าหรับสมาชิกรายใดท่ีบริษทั
ประกนัปฏิเสธการท าประกนัชีวิต คณะกรรมการเงินกูอ้าจพิจารณาใหกู้เ้งินได ้แต่ตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
       21.1.ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ ากดัไม่เกิน 1,000,000 บาท 
       21.2. สมาชิกตอ้งจดัหาผูค้  ้าประกนั โดยใชเ้กณฑผ์ูค้  ้าประกนั 1 คนต่อวงเงินกู ้ 200,000 บาท 
เกินก่ึงหน่ึงของผูค้  ้าประกนัจะตอ้งมีสุขภาพดี 
 ขอ้22.ในการใหเ้งินกูส้ามญันั้น ถา้ปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกูอ้นัมี
ลกัษณะกูน้ั้นทุกราย ใหถื้อล าดบัในการพิจารณาในการยืน่ค  าขอกู ้ก่อน-หลงั  เป็นส าคญั ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ี
คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้  
 ขอ้23.หลกัประกนัส าหรับเงินกูส้ามญั ตอ้งมีหลกัประกนัค ้าประกนั คือ มีสมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรส
ของผูกู้ ้ซ่ึงคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรอยา่งนอ้ยหน่ึงคนค ้าประกนัอยา่งไม่จ  ากดัเพ่ือหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกู้
สามญัรายนั้น เพ่ือความมัน่คงในการใหเ้งินกูส้ามญั คณะกรรมการเงินกูมี้อ  านาจวินิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้  ้าประกนั
มากกว่าท่ีก  าหนดไวใ้นระเบียบน้ีกไ็ด ้
 ขอ้24.สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัไดจ้ะตอ้งเป็นสมาชิกอยา่งนอ้ย  6  เดือน   และค ้าประกนั
ไดไ้ม่เกิน  5   คน ในเวลาเดียวกนัโดย 

24.1.วงเงินกูไ้ม่เกิน 1,000,000 บาท ใหมี้ผูค้  ้าประกนัท่ีไม่ใช่สมาชิกสมทบอยา่งนอ้ย 2 คน 
  24.2.วงเงินกูก้ว่า 1,000,000 บาทข้ึนไปถึง 2,000,000 บาท ใหมี้ผูค้  ้าประกนัท่ีไม่ใช่สมาชิก
สมทบอยา่งนอ้ย  3  คน 
  24.3.วงเงินกูก้ว่า 2,000,000 บาทข้ึนไปถึง 2,500,000 บาท ใหมี้ผูค้  ้าประกนัท่ีไม่ใช่สมาชิก 
สมทบอยา่งนอ้ย  4  คน 
  24.4.วงเงินกูก้ว่า 2,500,000 บาทข้ึนไปถึง 3,000,000 บาท ใหมี้ผูค้  ้าประกนัท่ีไม่ใช่สมาชิก 
สมทบอยา่งนอ้ย  5  คนเม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดเสียชีวิตหรือออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุท่ี   
คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเงินกูก้  าหนด 
  การใหส้มาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั้นหลุดพน้จาก
การค ้าประกนัจนกว่าผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 
  อน่ึง ภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ 
ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกผูอ่ื้น ซ่ึงคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเป็นผูค้  ้าประกนัของผูกู้โ้ดยเร็วดว้ย 
 
 
 
 
  



ขอ้25.การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญั ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูส้ามญัเป็นยอดจ านวนเงินราย
เดือนเท่ากนั (ตน้เงิน+ดอกเบ้ีย) ภายในวนัส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก เวน้แต่งวดสุดทา้ยช าระเท่าจ  านวน
หน้ีท่ีคงเหลือ พร้อมดอกเบ้ียอีกต่างหาก รวมกนัไม่เกิน 240 งวด ทั้งน้ีโดยไม่มีการผอ่นเวลาแต่อยา่งใดอีก  

   ในกรณีท่ีผูกู้ม้ีค  าขอเป็นหนงัสือ คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรผ่อนผนัเป็นพิเศษ 
คณะกรรมการอาจจะผอ่นเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญัท่ีก  าหนดไวต้ามความในวรรคก่อน
นั้น ใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรือหลายเดือนก็ได ้แต่การผอ่นเวลาเช่นน้ีรวมกนัทั้งหมดส าหรับเงินกูส้ามญัราย
หน่ึง ๆ  ตอ้งไม่เกิน 6  เดือน   
 

หมวด 4 
เงินกู้พเิศษ 

 ขอ้26.ค าขอกูพิ้เศษของสมาชิกนั้น ตอ้งเสนอโดยผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นดงัต่อไปน้ี คือ  
ค าขอกูข้องสมาชิกผูซ่ึ้งผา่นการรับรองของผูบ้งัคบับญัชาและผา่นเจา้หนา้ท่ีเงินกูข้องสหกรณ์ตรวจสอบ 
 ขอ้27.การอนุมติัใหเ้งินกูพ้ิเศษ ตอ้งมีมติเห็นชอบไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนคณะกรรมการเงินกู ้
 ขอ้28.ในการกูเ้งินพิเศษนั้น ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก  าหนดไว ้ถา้เงินกูพิ้เศษ
นั้นมีจ  านวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก  ถา้เงินกู้
พิเศษนั้น มีจ  านวนเกินกว่าร้อยละ 90 ของค่าหุน้ซ่ึงผูกู้ม้ีอยูใ่นสหกรณ์ กต็อ้งมีเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ 
ซ่ึงคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรจ าน าเป็นประกนัเงินกูร้ายนั้น โดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าร้อยละ  90  
ของค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 90 แห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น   
 ขอ้29.การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูพิ้เศษ ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูพิ้เศษเป็นยอดจ านวนเงินราย
เดือนเท่ากนั (ตน้เงิน+ดอกเบ้ีย) ภายในวนัส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก เวน้แต่งวดสุดทา้ยช าระเท่าจ  านวน
หน้ีท่ีคงเหลือ พร้อมดอกเบ้ียอีกต่างหาก รวมกนัไม่เกิน 240  งวด   โดยไมต่อ้งค านวณอายกุารท างานท่ีเหลือ 
 ขอ้30.ในกรณีใด ๆ ดงัก  าหนดตามขอ้บงัคบัขอ้ 14 เงินกูพิ้เศษเป็นอนัถึงก  าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัค านึงถึงก  าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้
 

หมวด 5 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

ขอ้31.ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินอตัราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีธนาคารแห่งประเทศ
ไทยก าหนดไว ้โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ขอ้32.ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจ านวนเงินตน้คงเหลือ 
 
 
 
 
 



 
หมวด 6 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคนืเงนิกู้ 
 ขอ้33.ใหค้ณะกรรมการตรวจตราควบคุมใหเ้งินกูทุ้กราย มหีลกัประกนัตามท่ีก  าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดี
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด       

ขอ้34.ในกรณีใด ๆ ต่อไปน้ี ใหถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงก  าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง 
พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัค านึงถึงก  าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการจดัการเรียกคืนโดย       
มิชกัชา้ 
  34.1.เมื่อผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
  34.2.เมื่อปรากฎแก่คณะกรรมการว่าผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
  34.3.เมือ่คณะกรรมการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้กิดบกพร่อง และผูกู้ม้ิไดจ้ดัการ
แกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  34.4.เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี (ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ีย) เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกนั 
หรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
 ขอ้35.ในกรณีท่ีเงินกูส้ามญัเป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิง ตามท่ีกล่าวแลว้ในขอ้ 34 ถา้ผูค้  ้าประกนั
ตอ้งรับผดิชอบช าระหน้ีแทนผูกู้แ้ละไม่สามารถช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอ
คณะกรรมการอาจผอ่นผนัใหเ้รียกเก็บจากผูค้  ้าประกนัเป็นงวดรายเดือนจนแลว้เสร็จ ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือกู้
ใหไ้วต่้อสหกรณ์ก็ได ้ สุดแต่คณะกรรมการจะพจิารณาเห็นสมควร 
 ขอ้36.ผูกู้ก้ดี็ ผูค้  ้าประกนัก็ดี มีหนา้ท่ีตอ้งรับผกูพนัว่า ถา้ตนประสงคจ์ะขอออก หรือยา้ยจากราชการ 
หรืองานประจ าตามระเบียบว่าดว้ยคุณสมบติั วิธีรับสมาชิก และขาดจากสมาชิกภาพ ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้
สหกรณ์ทราบ และจดัการช าระหน้ีสินและภาระผกูพนัซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนแลว้จึงขอ
ออก หรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจ านั้นได ้
 ขอ้ 37.กรณีสมาชิกหลายคนค ้าประกนัสมาชิกผูกู้ร้ายเดียวกนั  เม่ือผูค้  ้าประกนัตกเป็นลกูหน้ีแทนผูกู้ ้
ผูค้  ้าประกนัมีความรับผดิอยา่งลกูหน้ีร่วมกนั แมว้่าจะมิไดเ้ขา้ค  ้าประกนัในฉบบัเดียวกนั 
 ขอ้ 38.  เอกสารท่ีใชป้ระกอบในการกูเ้งินส าหรับผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 
  -ส าเนาบตัรประชาชนของผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั  และคู่สมรส      
  -ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบส าคญัการหยา่ ของผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั  
  -หนงัสือเปล่ียนช่ือตวั-สกุล 
  -ใบรับเงินของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ดือนสุดทา้ย 
  - สมคัรใจและยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีจ่ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้แจง้รายละเอียดเก่ียวกบั 
 
 
 



 
เงินกูส้ถาบนัการเงินอ่ืนท่ีจะตอ้งหกัเงินงวดช าระหน้ีรายเดือนและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ จากเงินไดร้ายเดือนของ
ขา้พเจา้ต่อสหกรณ์ได ้ 
  -สลิปเงินเดือนฉบบัจริง ลงลายมือช่ือเจา้หนา้ท่ีการเงินโรงพยาบาล พร้อมประทบัตรา
(ส าหรับผูกู้)้ 
 
  

ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 

    ประกาศ ณ วนัท่ี   18  ธนัวาคม  2562 
 
 
 

        ( นางปิยนุช โกยวานิช ) 
ประธานกรรมการ 

   สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จ  ากดั 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


