ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จากัด
ว่าด้ วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้
พ.ศ. 2559
--------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 10 ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู ้ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
ข้อ1.ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่
สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู ้ พ.ศ. 2559
ข้อ2.ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีมติ
ข้อ3.ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู ้ พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ4.ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จากัด
“คณะกรรมการเงินกู”้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จากัด
“ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
“หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินที่สมาชิกเป็ นหนี้เงินกูส้ ถาบันการเงินอื่น
“เจ้าหนี้เดิม” หมายถึง สถาบันการเงินอื่น
“เงินเดือน” หมายถึง เงินเดือนและเงินค่าวิชาชีพ
หมวด 1
ข้ อกาหนดทั่วไป
ข้อ5.ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ ิเศษ

ข้อ6.สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น โดยสมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินจะต้องเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน จึงจะยื่นคาขอกูท้ ุกประเภทได้ และต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่
กาหนดไว้ อนึ่ง ในกรณีที่มีการโอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ให้นบั อายุสมาชิกต่อเนื่องจากสหกรณ์เดิม
ข้อ7.สมาชิกที่มีเงินกูก้ บั สถาบันการเงินอื่น จะต้องผ่านการชาระเงินจากต้นสังกัดอย่างน้อย 1 งวด
จึงจะสามารถยื่นคาขอกูเ้ งินทุกประเภทกับสหกรณ์ได้
ข้อ8.การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้ พื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรื อการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ9.การให้เงินกูท้ ุกประเภทนั้น ผูก้ ตู ้ อ้ งทาหนังสื อกูแ้ ละสมาชิกผูค้ ้าประกัน (ถ้ามี) ต้องทาหนังสือ
ค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
สมาชิกที่ขาดส่ งค่าหุ้นรายเดือน หรื อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย
สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาคาขอกูเ้ งินทุกประเภทของสมาชิกนั้น เว้นแต่จะได้ชาระชาระเงินที่คา้ งดังกล่าว
เรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ10.การให้เงินกูท้ ุกประเภท ให้คณะกรรมการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูท้ ุกประเภทแก่
สมาชิก คณะกรรมการอาจแต่งตั้งและมอบอานาจให้คณะกรรมการเงินกูเ้ ป็ นผูว้ นิ ิจฉัยให้เงินกูท้ ุกประเภท
แทนคณะกรรมการก็ได้ และให้ผไู้ ด้รับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกูท้ ุกประเภทที่ให้ไปและส่ งคืน
เพื่อให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน
ข้อ11.เมื่อคณะกรรมการเงินกูไ้ ด้วนิ ิจฉัยเงิ นกูท้ ุกประเภท ทั้งหนังสื อกูแ้ ละเอกสารทางกฎหมาย
อย่างอื่น ๆ เกีย่ วกับเงินกูน้ ้นั ได้ทาตามแบบที่กาหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผูก้ จู ้ ึงรับเงินกู ้
จากสหกรณ์ได้
ข้อ12.การส่ งงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ซึ่งผูก้ ตู ้ อ้ งส่ งต่อสหกรณ์น้นั ให้ส่งโดยวิธีหกั จาก
เงินเดือนของผูก้ ู ้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู ้ รวมทั้งเงินอืน่ ๆ
ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินเงินเดือนของสมาชิกนั้น และให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนด
ส่ งภายในวันสิ้ นเดือนนั้น ๆ โดยสหกรณ์จะคานวณอายุการทางานที่เหลือเป็ นเกณฑ์ สมาชิกสามารถผ่อนได้
ไม่เกินอายุ 60 ปี แต่ท้งั นี้ตอ้ งไม่เกินเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนดสาหรับเงินกูแ้ ต่ละประเภท โดยไม่มกี ารผ่อน
เวลา และผูก้ จู ้ ะต้องชาระหมดก่อนเวลาเกษียณอายุราชการเป็ นเวลา 2 เดือน ยกเว้นเงินกูพ้ ิเศษ ทีไ่ ม่ตอ้ ง
คานวณอายุการทางานที่เหลือ
ข้อ13.สมาชิกสามารถใช้สิทธิการกูฉ้ ุกเฉินกับการกูส้ ามัญหรื อ การกูฉ้ ุกเฉินกับการกูพ้ ิเศษสอง
สัญญาได้ แต่ไม่สามารถใช้สิทธิการกูส้ ามัญกับการกูพ้ ิเศษสองสัญญาได้

หมวด 2
เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
ข้อ14.เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู ้ นหนึ่ ง ๆ นั้น ให้มีจานวนไม่เกิน 100,000 บาท
แต่ตอ้ งไม่เกินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ทั้งนี้สมาชิกผูก้ นู ้ ้นั จะต้องมีรายได้เพียงพอที่จะชาระเงินกูเ้ พื่อ
เหตุฉุกเฉินและมีเงินคงเหลือหลังจากหักชาระหนี้ทุกประเภทของสหกรณ์ฯ และรายจ่ายอื่น ๆ แล้วสมาชิก
จะต้องมีเงิ นเดือนคงเหลือสุ ทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สินทุกประเภทไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7
ข้อ15.การอนุมตั ิให้เงินกูฉ้ ุกเฉิน ต้องมีคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นชอบอย่างน้อย 1 คน
ข้อ16.หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสื อกูซ้ ่ึงผูก้ ไู ้ ด้ทาไว้ต่อสหกรณ์แ ล้ว
ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ17.การส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผกู้ สู ้ ่ งคืนเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินเป็ นยอด
จานวนเงินรายเดือนเท่ากัน (ต้นเงิน+ดอกเบี้ย) ภายในวันสิ้ นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก เว้นแต่งวดสุ ดท้าย
ชาระเท่าจานวนหนี้ที่คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหาก รวมกันไม่เกิน 12 งวด ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนเวลา
แต่อย่างใดอีก
หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้อ18.คาขอกูส้ ามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี้ คือ
คาขอกูข้ องสมาชิกผูซ้ ่ึงผ่านการรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาและผ่านเจ้าหน้าที่เงินกูข้ องสหกรณ์ตรวจสอบ
ข้อ19.การอนุมตั ิให้เงินกูส้ ามัญ ต้องมีมติเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนคณะกรรมการ
เงินกู ้
ข้อ 20 จานวนเงินกูส้ ามัญทัว่ ไปที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู ้ นหนึ่ง ๆ นั้นย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการเงินกู ้
พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้ งอยู่ภายในจากัดไม่เกิน 2,500,000 บาทและสมาชิก
จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุ ทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สินทุกประเภทไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ทั้งนี้
ต้องไม่เกินเกณฑ์วงเงินกู ้ ดังนี้
20.1 เป็ นสมาชิกครบ 6 เดือนขึ้นไปถึง 1 ปี จานวนเงินกูไ้ ม่เกิน 1,000,000 บาท
20.2 เป็ นสมาชิกกว่า 1 ปี ขึ้นไปถึง 3 ปี จานวนเงินกูไ้ ม่เกิน 2,000,000 บาท
20.3 เป็ นสมาชิกกว่า 3 ปี ขึ้นไป
จานวนเงินกูไ้ ม่เกิน 2,500,000 บาท
หรื อต้องมีมูลค่าหุ้นและเงินฝากอย่างน้อยร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกูส้ ามัญสมาชิก รายใด
ที่ตอ้ งการกูส้ ามัญกับสหกรณ์ แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในข้อ 20 แต่มีวตั ถุประสงค์ในการการกูเ้ งินเพือ่
ไปลงทุนประกอบอาชีพเสริ มหรื อเพื่อปลดเปลื้องภาระหนี้สินที่มีกบั สถาบันการเงินอื่นโดยสมาชิก
ต้องแนบหลักฐานประกอบคาขอกูเ้ พิ่มเติม เช่น แผนการลงทุน หลักฐานการเป็ นหนี้สินกับสถาบัน
การเงินอื่นและมีมูลค่าหุ้นสะสมและเงินฝากออมทรัพย์กบั สหกรณ์อย่างน้อยร้อยละ10 ของวงเงิน

ที่ขอกูส้ ามัญโดยจานวนเงินฝากดังกล่าวจะสามารถถอนได้กต็ ่อเมือ่ มีมูลค่าหุ้นเท่ากับร้อยละ 10 ของวงเงินกู ้
โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนินงาน
ข้อ21.สมาชิกที่กเู ้ งินสามัญ จะต้องทาประกันสิ นเชื่อหรื อทาประกันชีวติ กลุ่มกับบริษทั ประกันที่
สหกรณ์จดั หาให้ตามระยะเวลาแห่งสัญญา ซึ่งสมาชิกผูก้ ตู ้ อ้ งชาระเบี้ยประกันเอง โดยจานวนเงินทุนประกัน
จะต้องเท่ากับวงเงินที่สมาชิกขอกูห้ กั กับทุนเรื อนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ ณ ขณะนั้น สาหรับสมาชิกรายใดที่บริ ษทั
ประกันปฏิเสธการทาประกันชีวติ คณะกรรมการเงินกูอ้ าจพิจารณาให้กเู ้ งินได้ แต่ตอ้ งอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้
21.1.ให้กไู ้ ด้ภายในจากัดไม่เกิน 1,000,000 บาท
21.2. สมาชิกต้องจัดหาผูค้ ้าประกัน โดยใช้เกณฑ์ผคู้ ้าประกัน 1 คนต่อวงเงินกู ้ 200,000 บาท
เกินกึ่งหนึ่งของผูค้ ้าประกันจะต้องมีสุขภาพดี
ข้อ22.ในการให้เงินกูส้ ามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กไู ้ ด้ไม่พอแก่การขอกูอ้ นั มี
ลักษณะกูน้ ้นั ทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาในการยื่นคาขอกู ้ ก่อน-หลัง เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ23.หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ต้องมีหลักประกันค้าประกัน คือ มีสมาชิกที่มิได้เป็ นคูส่ มรส
ของผูก้ ู ้ ซึ่งคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนค้าประกันอย่างไม่จากัดเพื่อหนี้สินเกีย่ วกับเงินกู ้
สามัญรายนั้น เพื่อความมัน่ คงในการให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการเงินกูม้ ีอานาจวินิจฉัยเรี ยกให้มผี คู้ ้าประกัน
มากกว่าที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้กไ็ ด้
ข้อ24.สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้าประกันได้จะต้องเป็ นสมาชิกอย่างน้อย 6 เดือน และค้าประกัน
ได้ไม่เกิน 4 คน ในเวลาเดียวกันโดย
24.1.วงเงินกูไ้ ม่เกิน 1,000,000 บาท ให้มีผคู้ ้าประกันที่ไม่ใช่สมาชิกสมทบอย่างน้อย 2 คน
24.2.วงเงินกูก้ ว่า 1,000,000 บาทขึ้นไปถึง 2,000,000 บาท ให้มีผคู้ ้าประกันที่ไม่ใช่สมาชิก
สมทบอย่างน้อย 3 คน
24.3.วงเงินกูก้ ว่า 2,000,000 บาทขึ้นไปถึง 2,500,000 บาท ให้มีผคู้ ้าประกันที่ไม่ใช่สมาชิก
สมทบอย่างน้อย 4 คน
เมื่อผูค้ ้าประกันคนใดเสี ยชีวติ หรื อออกจากสหกรณ์ ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ หรื อมีเหตุที่
คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ ้าประกันต่อไป ผูก้ ตู ้ อ้ งจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
การให้สมาชิกผูค้ ้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู้ ้นั หลุดพ้นจาก
การค้าประกันจนกว่าผูก้ ไู ้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือค้าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ ้าประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู ้
ผูก้ ตู ้ อ้ งจัดให้สมาชิกผูอ้ ื่น ซึ่งคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเป็ นผูค้ ้าประกันของผูก้ โู ้ ดยเร็วด้วย

ข้อ25.การส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญ ให้ผกู้ สู ้ ่ งคืนเงินกูส้ ามัญเป็ นยอดจานวนเงินราย
เดือนเท่ากัน (ต้นเงิน+ดอกเบี้ย) ภายในวันสิ้ นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก เว้นแต่งวดสุ ดท้ายชาระเท่าจานวน
หนี้ที่คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหาก รวมกันไม่เกิน 240 งวด ทัง้ นี้โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก
ในกรณีที่ผกู้ มู ้ ีคาขอเป็ นหนังสื อ คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผันเป็ นพิเศษ
คณะกรรมการอาจจะผ่อนเวลาการส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญที่กาหนดไว้ตามความในวรรคก่อน
นั้น ให้แก่ผกู้ คู ้ ราวละหนึ่งหรื อหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสาหรับเงินกูส้ ามัญราย
หนึ่ง ๆ ต้องไม่เกิน 6 เดือน
หมวด 4
เงินกู้พเิ ศษ
ข้อ26.คาขอกูพ้ ิเศษของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี้ คือ
คาขอกูข้ องสมาชิกผูซ้ ่ึงผ่านการรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาและผ่านเจ้าหน้าที่เงินกูข้ องสหกรณ์ตรวจสอบ
ข้อ27.การอนุมตั ิให้เงินกูพ้ เิ ศษ ต้องมีมติเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนคณะกรรมการเงินกู ้
ข้อ28.ในการกูเ้ งินพิเศษนั้น ผูก้ ตู ้ อ้ งทาหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ ถ้าเงินกูพ้ ิเศษ
นั้นมีจานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นซึ่งผูก้ มู ้ อี ยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก ถ้าเงินกู ้
พิเศษนั้น มีจานวนเกินกว่าร้อยละ 90 ของค่าหุ้นซึ่งผูก้ มู ้ อี ยู่ในสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์
ซึ่งคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรจานาเป็ นประกันเงินกูร้ ายนั้น โดยจานวนเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่าร้อยละ 90
ของค่าหุ้นของผูก้ ตู ้ อ้ งอยู่ภายในร้อยละ 90 แห่งค่าของหลักทรัพย์น้นั
ข้อ29.การส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูพ้ ิเศษ ให้ผกู้ สู ้ ่ งคืนเงินกูพ้ ิเศษเป็ นยอดจานวนเงินราย
เดือนเท่ากัน (ต้นเงิน+ดอกเบี้ย) ภายในวันสิ้ นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก เว้นแต่งวดสุ ดท้ายชาระเท่าจานวน
หนี้ที่คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหาก รวมกันไม่เกิน 240 งวด โดยไม่ตอ้ งคานวณอายุการทางานที่เหลือ
ข้อ30.ในกรณีใด ๆ ดังกาหนดตามข้อบังคับข้อ 14 เงินกูพ้ ิเศษเป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
หมวด 5
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ31.ให้เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุ ดที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกาหนดไว้ โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ32.ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนเงินต้นคงเหลือ

หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ33.ให้คณะกรรมการตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกราย มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ผูก้ จู ้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ34.ในกรณีใด ๆ ต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการจัดการเรี ยกคืนโดย
มิชกั ช้า
34.1.เมื่อผูก้ อู ้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
34.2.เมื่อปรากฎแก่คณะกรรมการว่าผูก้ นู ้ าเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้นั
34.3.เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ อง และผูก้ มู ้ ิได้จดั การ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
34.4.เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย) เป็ นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน
หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ35.ในกรณีที่เงินกูส้ ามัญเป็ นอันต้องส่งคืนโดยสิ้ นเชิง ตามที่กล่าวแล้วในข้อ 34 ถ้าผูค้ ้าประกัน
ต้องรับผิดชอบชาระหนี้แทนผูก้ แู ้ ละไม่สามารถชาระหนี้น้นั โดยสิ้ นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้าประกันร้องขอ
คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ ้าประกันเป็ นงวดรายเดือนจนแล้วเสร็จ ตามที่ผกู้ ไู ้ ด้ทาหนังสื อกู ้
ให้ไว้ต่อสหกรณ์กไ็ ด้ สุ ดแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ36.ผูก้ กู ้ ด็ ี ผูค้ ้าประกันก็ดี มีหน้าที่ตอ้ งรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออก หรื อย้ายจากราชการ
หรื องานประจาตามระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิก และขาดจากสมาชิกภาพ ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้
สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สินและภาระผูกพันซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้ นเสียก่อนแล้วจึงขอ
ออก หรื อย้ายจากราชการ หรืองานประจานั้นได้
ข้อ 37.กรณีสมาชิกหลายคนค้าประกันสมาชิกผูก้ รู ้ ายเดียวกัน เมื่อผูค้ ้าประกันตกเป็ นลูกหนี้แทนผูก้ ู ้
ผูค้ ้าประกันมีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน แม้วา่ จะมิได้เข้าค้าประกันในฉบับเดียวกัน
ข้อ 38. เอกสารที่ใช้ประกอบในการกูเ้ งินสาหรับผูก้ แู ้ ละผูค้ ้าประกัน
-สาเนาบัตรประชาชนของผูก้ แู ้ ละผูค้ ้าประกัน และคู่สมรส
-สาเนาทะเบียนสมรส / ใบสาคัญการหย่า ของผูก้ แู ้ ละผูค้ ้าประกัน
-หนังสื อเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล
-ใบรับเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์เดือนสุ ดท้าย
- สมัครใจและยินยอมให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับ

เงินกูส้ ถาบันการเงินอื่นที่จะต้องหักเงินงวดชาระหนี้รายเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากเงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้าต่อสหกรณ์ได้
-สลิปเงินเดือนฉบับจริ ง ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาล พร้อมประทับตรา
(สาหรับผูก้ )ู ้

ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

( นายนรเทพ อัศวพัชระ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด

