
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง  จํากดั 

ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื�นกู้ยืมเงิน 

พ.ศ. 2547 

--------------------------------------- 

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์   ขอ้  10 (2)  ขอ้  79 (8)  และขอ้  107 (4)  ที'
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที'  13  ครั/ งที'  2  วนัที'  10 มีนาคม  2547  ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยการ
ใหส้หกรณ์อื'นกูย้มืเงิน  โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดงัต่อไปนี/  
  ขอ้  1. ระเบียบนี/ เรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จาํกดั  วา่ดว้ย
การใหส้หกรณ์อื'นกูย้มืเงิน  พ.ศ. 2547” 
  ขอ้  2. ระเบียบนี/ใหใ้ชบ้งัคบัตั/งแต่วนัถดัจากวนัที'มีมติ เป็นตน้ไป 
  ขอ้  3. ใหย้กเลิก  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จาํกดั  วา่ดว้ยการให้
สหกรณ์อื'นกูย้มืเงิน  พ.ศ.  2544”  และระเบียบอื'นใดที'ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี/   และใหถื้อใชร้ะเบียบนี/แทน  
  ขอ้  4. ในระเบียบนี/  
            “สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ผูใ้หกู้เ้งิน 
            “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ผูใ้หกู้เ้งิน 
            “สหกรณ์ผูข้อกู”้  หมายความวา่   สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ย 
  ขอ้  5. สหกรณ์ผูข้อกู ้ จะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงันี/  

(1)  ไมมี่ขอ้บกพร่องทางการเงินและการบญัชี  หรือถา้มีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขจนเป็นที'
   พอใจของสหกรณ์แลว้ 
(2)   มีความมั'นคงทางการเงิน  และมีความสามารถในการชาํระหนี/  
(3) มีความสามารถในการจดัการที'ดี  และไดป้ฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบั  ระเบียบ

ของสหกรณ์และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสมํ'าเสมอ 
(4)   มีคุณสมบติัอื'น ๆ ตามหลกัเกณฑที์'สหกรณ์กาํหนด 

  ขอ้  6. สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์ผูข้อกูที้'มีวตัถุประสงคจ์ะใชเ้งินกูเ้พื'อเป็นทุน
หมุนเวยีนใหส้มาชิกกู ้ หรือเพื'อการดาํเนินธุรกิจอื'นของสหกรณ์ตามวตัถุประสงคที์'กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
และระเบียบอนัเหมาะสมเทา่นั/น 
  ขอ้  7. จาํนวนเงินกูที้'ใหแ้ก่สหกรณ์ผูข้อกูส้หกรณ์หนึ'ง ๆ ตอ้งไมเ่กินร้อยละ  25  ของทุน
เรือนหุน้  รวมกบัทุนสาํรองของสหกรณ์  แต่เมื'อรวมหนี/ เงินกูทุ้กรายของสหกรณ์ผูข้อกูแ้ลว้  จะตอ้งไมเ่กิน
วงเงินกูย้มืและคํ/าประกนัประจาํปีที'ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
  ขอ้  8. หลกัประกนัเงินกู ้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ผูกู้ท้ ั/งคณะคํ/าประกนั
เป็นรายบุคคลและใหจ้ดัหาอสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพยที์'มีมูลคา่ไมน่อ้ยกวา่จาํนวนเงินกูจ้าํนองเป็น
ประกนั  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นที'สหกรณ์ผูข้อกูไ้มมี่หลกัทรัพยห์รือไมส่ามารถหาหลกัทรัพยม์าใชเ้ป็น
หลกัประกนัเงินกูไ้ด ้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ผูข้อกูท้ ั/งคณะเป็นผูค้ ํ/าประกนัเงินกู ้ และใน



สหกรณ์ผูค้ ํ/าประกนัคนใดพน้จากตาํแหน่งก่อนที'สหกรณ์ผูข้อกูจ้ะชาํระหนี/ เสร็จสิ/น  ใหส้หกรณ์ผูข้อกูจ้ดัให้
กรรมการดาํเนินการคนใหมเ่ป็นผูค้ ํ/าประกนัแทนคนเดิม 
 
  ขอ้  9. การกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนเงินกู ้ ใหค้ณะกรรมการพิจารณากาํหนดใหส้หกรณ์ที'
ขอกูเ้งินชาํระคืนตน้เงินและดอกเบี/ยใหเ้สร็จสิ/นภายในระยะเวลาที'กาํหนดไวใ้นแผนการใชเ้งินกูแ้ต่ตอ้งไม่
เกินหกสิบเดือน 
  ขอ้ 10. อตัราดอกเบี/ยเงินกู ้ ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้าํหนดตามความเหมาะสมกบัภาวะ
การเงิน  โดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป การคิดดอกเบี/ยเงินกูใ้หคิ้ดเป็นรายวนั  โดยนบัถดัจากวนัรับเงินกู ้
  ขอ้ 11. ในกรณีที'มีเหตุสุดวสิัยหรือความจาํเป็นเกิดขึ/น  อนัทาํใหส้หกรณ์ผูข้อกูไ้มส่ามารถ
ชาํระคืนเงินกูไ้ดต้ามกาํหนดใหส้หกรณ์ผูข้อกูย้ื'นคาํร้องขอผอ่นผนัใหข้ยายเวลาชาํระคืนเงินกูต่้อสหกรณ์  
เพื'อใหค้ณะกรรมการพิจารณาการผอ่นผนัใหข้ยายเวลาชาํระคืนเงินกู ้ และระงบัการเสียเบี/ยปรับ  ในช่วง
ระยะเวลาที'ไดรั้บการผอ่นผนัไดต้ามที'เห็นสมควร  
  ขอ้ 12. สหกรณ์ผูกู้ไ้มช่าํระคืนเงินกูเ้มื'อถึงกาํหนด  โดยไมไ่ดรั้บการผอ่นผนัจาก
คณะกรรมการหรือไมมี่เหตุผลอนัสมควร  จะตอ้งเสียเบี/ยปรับผดินดัชาํระหนี/ เป็นรายวนั  ในอตัราร้อยละ  3  
ต่อปีของตน้เงินที'ผิดนดั  โดยนบัถดัจากวนัที'ถึงกาํหนดชาํระจนถึงวนัที'สหกรณ์ผูข้อกูช้าํระเงินกูเ้สร็จสิ/น  
  ขอ้ 13. การขอกู ้ ใหส้หกรณ์ผูข้อกูย้ื'นหนงัสือแสดงความจาํนงระบุวตัถุประสงคใ์นการใช้
เงินกู ้ จาํนวนเงินที'ขอกู ้ ระยะเวลาชาํระหนี/   พร้อมดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปนี/  

 (1) สาํเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ครั/ งที'มีการพิจารณาเรื'อง
ขอ กูเ้งินจากสหกรณ์ 

          (2) งบการเงินและรายงานการสอบบญัชีประจาํปีล่าสุด  พร้อมดว้ยรายงานกิจการ
 ประจาํปี 
          (3) งบทดลอง ณ วนัสิ/นสุดเดือน  ก่อนวนัยื'นหนงัสือแสดงความจาํนงขอกู ้ และ
 ยอ้นหลงัอีกสองเดือน 
          (4) สาํเนาหลกัฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 
         (5) ขอ้บงัคบัของสหกรณ์  รวมทั/งระเบียบการเงินของสหกรณ์ 
         (6) รายนามคณะกรรมการดาํเนินการ  ตาํแหน่งในคณะกรรมการดาํเนินการและ
 ตาํแหน่งในหน่วยงานที'สังกดั  (ถา้มี)  พร้อมทั/งวาระของการดาํรงตาํแหน่งของ
 กรรมการดาํเนินการ 
         (7) สาํเนาหนงัสือใหค้วามเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในการกาํหนดวงเงิน

  กูย้มืหรือคํ/าประกนัประจาํปี 
         (8) สาํเนาหลกัฐานการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน  หรือบุคคลซึ'งสหกรณ์ไดกู้ย้มื
ไว ้  และยงัมีภาระผกูพนัอยู ่
         (9) เอกสารอื'น ๆ ที'สหกรณ์กาํหนด 



  ขอ้ 14. ใหผู้จ้ดัการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและวเิคราะห์ฐานะความมั'นคง  
ความสามารถในการชาํระหนี/และการจดัการ  เสนอผลการวเิคราะห์พร้อมทั/งความเห็นต่อคณะกรรมการ  
เพื'อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
  ขอ้ 15. ถา้สหกรณ์ผูข้อกูจ้ะกูเ้งินจากผูอื้'น  ในระหวา่งที'ยงัมีหนี/ เงินกูอ้ยูต่่อสหกรณ์  ตอ้ง
แจง้ใหส้หกรณ์ทราบ 
  ขอ้ 16. ในกรณีใดกรณีหนึ'งดงัต่อไปนี/   ใหส้หกรณ์เรียกคืนเงินกูแ้ละใหส้หกรณ์ผูข้อกูช้าํระ
คืนตน้เงินพร้อมทั/งดอกเบี/ยแก่สหกรณ์โดยทนัที  แมย้งัไมถึ่งกาํหนดตามสัญญาเงินกูก้็ตาม 

(1)เมื'อสหกรณ์ผูข้อกูต้อ้งเลิกไมว่า่เพราะเหตุใด 
(2)เมื'อปรากฎวา่สหกรณ์ผูข้อกูฝ่้าฝืนขอ้กาํหนดตามขอ้  15  แห่งระเบียบนี/  
(3)เมื'อปรากฎวา่สหกรณ์ผูข้อกูใ้ชเ้งินกูไ้มถู่กตอ้งตามวตัถุประสงคที์'ระบุไวใ้น
สัญญาเงินกู ้
(4)เมื'อสหกรณ์ผูข้อกูผ้ดินดัไมช่าํนะเงินกูต้ามกาํหนด  และคณะกรรมการไมไ่ดผ้อ่น
เวลาให ้
(5)เมื'อมีเหตุผลที'คณะกรรมการ  เห็นวา่สหกรณ์นั/นไมส่มควรกูเ้งินสหกรณ์ต่อไป 

  ขอ้ 17. เมื'อคณะกรรมการอนุมติัเงินกูแ้ลว้  ใหผู้จ้ดัการแจง้ใหส้หกรณ์ผูข้อกูท้ราบโดยเร็ว  
เพื'อจดัทาํสัญญากูแ้ละจดัทาํหลกัประกนัใหเ้รียบร้อย  แลว้จึงจดัส่งเงินกูใ้หส้หกรณ์ผูข้อกูต่้อไป 
  ขอ้ 18. การทาํสัญญากู ้ ใหจ้ดัทาํตามแบบที'สหกรณ์กาํหนดและใหผู้มี้อาํนาจลงลายมือชื'อ
แทนสหกรณ์ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  และสหกรณ์ผูข้อกูเ้ป็นผูล้งชื'อในสัญญากูที้'ทาํกบัสหกรณ์ 
  ขอ้ 19. การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์ผูข้อกูโ้ดยใชต้ัIวสัญญาใชเ้งินเป็นหลกัฐานแทนการทาํ
สัญญากู ้ ใหส้ามารถกระทาํได ้ โดยจาํนวนเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้  7  ของระเบียบนี/สําหรับหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิปฏิบติัอื'น ๆ ใหค้ณะกรรมการพิจารณากาํหนดขึ/นไดต้ามความเหมาะสม  และไมก่่อใหเ้กิดความเสียหาย
แก่สหกรณ์ 
  ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบนี/  
 
    ประกาศ ณ วนัที'  11 มีนาคม  2547 
 
                     อรุณ   สัตยาพิศาล 

     ( นายแพทยอ์รุณ   สัตยาพิศาล ) 
ประธานกรรมการ 

           สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จาํกดั 
 
 
 
 


