
 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงนิกู้พเิศษแก่สมาชิกสมทบ 

พ.ศ. 2564 
  

อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ  ากดั พ.ศ. 2560 ขอ้ 79 (8)  
และขอ้ 107 (11) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 30 คร้ังท่ี 9  เมื่อวนัท่ี 9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 ไดม้ีมติ
ก  าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ  ากดั ว่าดว้ยการใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 
2564 ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั ว่าดว้ยการใหเ้งินกู้
พิเศษแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 12  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ  ากดั ว่าดว้ยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561  
และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสัง่ มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั 
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง  สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั 
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

โรงพยาบาลระนอง จ ากดั 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ  ากดั 

 ขอ้ 5. สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสมทบประเภทเงินกูพ้ิเศษประเภทเดียวเท่านั้น 
ขอ้ 6. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสมทบนั้น จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ  าเป็นหรือมีประโยชนต์ามท่ี

คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร แต่จะใหเ้งินกูเ้พื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก  าไรไม่ได ้
ขอ้ 7. สมาชิกสมทบผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
ขอ้ 8. การใหเ้งินกูพ้ิเศษนั้น ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกู ้และหนงัสือค ้าประกนั (ถา้มี) ใหไ้วต่้อสหกรณ์

ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
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หมวด 2 
เงนิกู้พเิศษ 

ขอ้  9. การใหเ้งินกูพ้ิเศษ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่ 
สมาชิกสมทบ 

ขอ้ 10. สมาชิกสมทบซ่ึงอาจไดรั้บเงินกูพ้ิเศษ ตอ้งไดเ้ป็นสมาชิกสมทบในสหกรณ์น้ีติดต่อกนัมา
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าหกเดือน 
 ขอ้ 11. จ านวนเงินกูพ้เิศษท่ีใหแ้ก่สมาชิกสมทบผูกู้ค้นหน่ึง  ๆนั้น ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้งอยูภ่ายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 95 ของจ านวนเงินฝากรวมกบัทุนเรือนหุน้ท่ีตน
มีอยูใ่นสหกรณ์ ทั้งน้ี ตอ้งอยูภ่ายในจ ากดัไม่เกิน.......................บาท  
 ขอ้ 12. ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกู้พิเศษแก่สมาชิกสมทบท่ียงัส่งคืนเงินกู้
พิเศษรายก่อนไม่เสร็จก็ได ้แต่สมาชิกสมทบตอ้งช าระเงินกูพ้ิเศษรายก่อนมาไม่นอ้ยกว่าสามงวด จึงจะมีสิทธิ
ยืน่กูใ้หม่ไดโ้ดยหกักลบลบหน้ีเงินกูเ้ดิมก่อน และจะตอ้งมีเงินคงเหลือร้อยละ 7 หลงัจากหกัเงินท่ีตอ้งช าระ
ใหส้หกรณ์และรายจ่ายต่าง ๆ ท่ีหกั ณ ท่ีจ่ายจากตน้สงักดั   
 ขอ้ 13. ในการใหเ้งินกูพ้ิเศษนั้น ถา้ปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกูอ้นัมี
ลกัษณะพึงใหกู้น้ั้นทุกรายใหถื้อล าดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้โดยพิจารณาตามล าดบัการเสนอค าขอกูก่้อน - หลงั 

ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวนิิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้
 

หมวด 3 
เงนิงวดช าระหนี้ส าหรับเงนิกู้ 

ขอ้ 14. การส่งเงินงวดช าระหน้ีคืน ใหส้มาชิกสมทบส่งเงินคืนเป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ  กนัพร้อมดว้ย
ดอกเบ้ีย  เวน้แต่งวดสุดทา้ยช าระเท่าจ  านวนหน้ีท่ีคงเหลือพร้อมดอกเบ้ียอีกต่างหาก ก  าหนดระยะเวลาการผอ่น
เงินงวดช าระหน้ี แต่ไม่เกิน 240  เดือน  

ใหถื้อว่าเงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ 
 

         หมวด 4 
ดอกเบีย้เงนิกู้ 

             ขอ้ 15. ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูพิ้เศษ ไม่เกินอตัราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไว ้
โดยสหกรณ์จะประกาศใหท้ราบเป็นคราว  ๆ ไป  
               ดอกเบ้ียเงินกูใ้หคิ้ดเป็นรายวนัตามจ านวนเงินตน้คงเหลือ 
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หมวด 5 
การเรียกคนืเงนิกู้ 

 
ขอ้ 16. ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปน้ี ใหถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงก  าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง

พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัค านึงถึงก  าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการ
เรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

            (1)  เมื่อผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
            (2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการว่า ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงคท่ี์ใหเ้งินกูน้ั้น 
            (3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า เงินกูม้คีวามบกพร่องและผูกู้ม้ิไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดี

ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
            (4) เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี (ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ีย) เป็นเวลาสามเดือนติดต่อกนั 
ขอ้ 17. เอกสารท่ีใชป้ระกอบในการกูเ้งินพิเศษส าหรับผูกู้ ้

             (1) ส าเนาบตัรประชาชนของผูกู้ ้และคู่สมรส      
             (2) ส าเนาทะเบียนสมรสหรือใบส าคญัการหยา่ของผูกู้ ้     
                          (3) หนงัสือเปล่ียนช่ือตวั-สกุล 
             (4) หนงัสือยนิยอมให้เจา้หนา้ท่ีจ่ายเงินไดร้ายเดือน  แจง้รายละเอียดเก่ียวกบัเงินกูส้ถาบนัการเงิน
อ่ืนท่ีจะตอ้งหกัเงินงวดช าระหน้ีรายเดือนและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  จากเงินไดร้ายเดือนของตนเองต่อสหกรณ์  

ใหป้ระธานกรรมการ เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วนัท่ี  12  กรกฏาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

   (นางสาววณิชา  ล่ิมศิลา) 
  ประธานกรรมการ 

                                          สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จ  ากดั 
 


