ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
ว่าด้ วยเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้
พ.ศ.2559
.........................................
โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดระเบียบเพื่อให้ การช่วยเหลือสมาชิกผู้ค ้าประกันเงินกู้ที่ต้องรับ ชาระ
หนี ้ เงินกู้แทนผู้ก้ ู อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จากัด พ.ศ.2558 ข้ อ
10 ข้ อ 79 (8) ข้ อ 107 (3) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครังที
้ ่ 2/60 เมื่อ 3 ธันวาคม 2559 จึง
วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด ว่าด้ วยเงินกู้สามัญ
เพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้ พ.ศ.2559”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
“สมาชิกผู้ค ้าประกัน ” หมายถึง สมาชิกที่เป็ นผู้ค ้าประกันหนี ้ เงินกู้ตามหนังสือ ค ้าประกันที่ทาไว้ กับสหกรณ์
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จากัด
“คณะกรรมการเงินกู้” หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จากัด
ข้ อ 4 ให้ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด รักษาการตามระเบียบนี ้
หมวด 1
ข้ อกำหนดทั่วไป
ข้ อ 5 เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้นนั ้ สหกรณ์จะให้ ก้ ไู ด้ เฉพาะสมาชิก ผู้ค ้าประกันที่
ต้ องชาระหนี ้ แทนผู้ก้ ใู นฐานะผู้ค ้าประกันเท่านัน้
ข้ อ 6 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้ ต้ องเสนอ คาขอกู้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้ อ 7 คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายมีอานาจวินิจฉัยให้ เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือ ผู้ค ้า
ประกันเงินกู้ตามระเบียบนี ้ และกรณีผ้ ไู ด้ รับมอบหมายใช้ อานาจวินิจฉัยให้ เงินกู้สามัญเพื่อการดังกล่าว
จะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการคราวถัดไป

หมวด 2
สิทธิกำรกู้และวงเงินกู้
ข้ อ 8 จานวนเงินให้ ก้ แู ก่สมาชิกผู้ค ้าประกันเงินกู้ สหกรณ์จะพิจารณาให้ เงินกู้เท่ากับหนี ้ ที่ต้องชาระ
แทนผู้ก้ ใู นฐานะผู้ค ้าประกัน หนี ้ที่ต้องชาระแทนผู้ก้ ใู นฐานะผู้ค ้าประกันจะต้ องเป็ นหนี ้หลังจากที่ผ้ กู ้ ู หรือ
ทายาท ได้ นาเงินที่พึงได้ รับจากส่วนราชการ(ถ้ ามี) และหรือเงินสวัสดิการสงเคราะห์ใดๆ (ถ้ ามี) และหรือเงิน
ประกันชีวิต (ถ้ ามี) ชาระหนี ้แล้ ว คงเหลือเป็ นจานวนเงินเท่าใด สหกรณ์จะพิจารณาให้ ก้ ตู ามส่วนของเงินกู้ที่
สมาชิก ผู้ค ้าประกันเงินกู้ต้องรับผิดชอบชาระหนี ้แทนผู้ก้ ู เว้ นแต่มีความจาเป็ นอื่นใด และมีเหตุผลสมควร
ให้ อยู่ในอานาจการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
กรณีผ้ คู ้าประกันมีหนี ้เงินกู้สามัญรายอื่นอยู่แล้ ว ให้ นาหนี ้เงินกู้สามัญรายนันน
้ ามารวมเป็ นเงินกู้
สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้ได้ ทังนี
้ ้จานวนเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้กรณีนี ้ให้
เท่ากับจานวนเงินตามวรรคสองรวมกับหนี ้เงินกู้สามัญรายเดิม
หมวด 3
หลักประกันสำหรั บเงินกู้
ข้ อ 9 สมาชิกผู้ก้ เู งินสามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้ ต้ องทาสัญญากู้ไว้ ต่อสหกรณ์ ตามแบบ
ที่กาหนด
ข้ อ 10 หลักประกันสาหรับเงินกู้นนั ้ ถ้ าเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้รายนันโดยเฉพาะ
้
รายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้ก้ ทู ี่คงเหลืออยู่(ถ้ ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่
ผู้ก้ มู ีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้ าเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้รายนันโดยเฉพาะรายเดี
้
ยวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้
สามัญรายก่อนของผู้ก้ ทู ี่คงเหลืออยู(่ ถ้ ามี) ก็ดี มีจานวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้ก้ มู ีอยู่ ในสหกรณ์ก็ต้องมี
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้
10.1 มีสมาชิกที่มิได้ เป็ นคู่สมรสของผู้ก้ ู ซึ่งคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรอย่างน้ อย 2 คนค ้าประกัน เพื่อหนี ้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือ ผู้ค ้าประกันเงินกู้รายนัน้
ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้ก้ ู
10.2 เพื่อความมัน่ คงในการให้ เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้ คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการเงินกู้มีอานาจวินิจฉัยเรียกให้ มีผ้ คู ้าประกันมากกว่าสองคนได้
10.3 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผู้ค ้าประกันสาหรับผู้ก้ สู ามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้
มากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้
10.4 เมื่อผู้ค ้าประกันตายหรือออกจากสหกรณ์หรือมีเหตุ ที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควร
หรือไม่อาจที่จะให้ เป็ นผู้ค ้าประกันต่อไป สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องจัดให้ สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้ า
เป็ นผู้ค ้าประกันแทนคนเดิมให้ เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด

10.5 การที่สมาชิกผู้ค ้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ นู นหลุ
ั้ ด
พ้ นจากการค ้าประกันจนกว่าสมาชิกผู้ก้ ไู ด้ จดั ให้ สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร เข้ าเป็ นผู้ค ้าประกัน
แทน
10.6 สมาชิกที่ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือค้ างส่งเงินงวดชาระหนี ้ ไม่ว่าเงินต้ น หรือ
ดอกเบี ้ย ไม่มีสิทธิค ้าประกัน เว้ นแต่คณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
10.7 มีบญ
ั ชีเงินฝากในสหกรณ์จานาเป็ นหลักประกัน ร้ อยละ ๙๐ ของเงินฝากที่มีอยู่ใน
ขณะนัน้
หมวด 4
เงินงวดชำระหนี ้
ข้ อ 11 เงินงวดชาระหนี ้สาหรับเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้นนั ้ ให้ คณะกรรมการ
พิจารณากาหนดให้ ผ้ กู ้ สู ่งคืนเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้เป็ นเงินต้ นและดอกเบี ้ยรวมกันเท่ากันทุก
งวด (เว้ นแต่งวดสุดท้ าย) รวมไม่เกิน 240 งวด และผ่อนชาระได้ ไม่เกินอายุ 65 ปี บริบรู ณ์
ข้ อ 12 การส่งเงินงวดชาระหนี ้ ซึ่งผู้ก้ ตู ้ องส่งสหกรณ์นนให้
ั ้ ส่งโดยวิธีหกั จากเงินได้ รายเดือนของผู้ก้ ู
ณ ที่จ่าย และให้ ถือว่าเงินงวดชาระหนี ้ แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ ้นเดือน หรือวันทาการสุดท้ ายของ
เดือน
หมวด 5
ดอกเบียเงิ
้ นกู้
ข้ อ 13 ให้ คิดดอกเบี ้ยเงินกู้ดงั นี ้
13.1 กรณีสมาชิกผู้ค ้าประกันกู้เงินตามจานวนที่ต้องรับผิดชอบช ้าระหนี ้แทนผู้ก้ ู ให้ คิด
ดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 0.10 ไม่มีเฉลี่ยคืน
13.2 กรณีสมาชิกผู้ค ้าประกันนาหนี ้เงินกู้สามัญของตนเองมารวมเป็ นเงินกู้สามัญ เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้ ให้ คิดดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 2.85 ไม่มีเฉลี่ยคืน
หมวด 6
กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรี ยกคืนเงินกู้
ข้ อ 15 ให้ คณะกรรมการตรวจตราควบคุมให้ เงินกู้ทกุ รายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบ
นี ้ และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้ก้ จู ะต้ องจัดการแก้ ไขให้ คืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อ 16 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าเงินกู้เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิง พร้ อมดอกเบี ้ย
ในทันทีโดยมิพักคานึงกาหนดเวลาที่ให้ ไว้ และให้ คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชกั ช้ า
16.1 เมื่อผู้ก้ อู อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ

16.2 เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้ก้ มู ิได้ จดั การแก้ ไขให้
คืนดีในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
16.3 เมื่อผู้ก้ คู ้ างส่งเงินงวดชาระหนี ้ ไม่ว่าต้ นเงินหรือดอกเบี ้ยติดต่อกันเป็ นเวลา ถึงสอง
งวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ ดังกล่าวนันถึ
้ งสามงวดสาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ข้ อ 17 ผู้ก้ ู ผู้ค ้าประกัน ต้ องรับผูกพันว่าถ้ าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ ายจากราชการ หรือ งาน
ประจาตามข้ อบังคับของสหกรณ์จะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี ้ สินซึ่งตนมีอยู่
ต่อสหกรณ์ให้ เสร็จสิ ้นเสียก่อนแล้ วจึงขอออกหรือย้ ายจากราชการหรืองานประจานันได้
้ เว้ นแต่สมาชิกที่
ออกจากราชการโดยไม่มีความผิดและมิได้ ลาออกจากสหกรณ์
ข้ อ 18 ในกรณีที่เงินกู้เป็ นอันต้ องส่งคืนโดยสิ ้นเชิงตามข้ อ 15 และ ข้ อ 16 ถ้ าผู้ค ้าประกันต้ องรับผิด
ชาระหนี ้ แทนผู้ก้ ู และไม่สามารถชาระหนี ้ โดยสิ ้นเชิงได้ ให้ เรียกเก็บจากผู้ค ้าประกันเป็ นงวดรายเดือนจน
ชาระหนี ้ เสร็จสิ ้น
หมวด 7
กำรอนุมัติให้เงินกู้และกำรจ่ ำยเงินกู้แก่สมำชิก
ข้ อ 19 ให้ คณะกรรมการเงินกู้ มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้แก่สมาชิกได้ ตามที่กาหนดไว้ ใน
ระเบียบนี ้ ในกรณีมีการกู้นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในระเบียบนี ้ ให้ เป็ นอานาจของคณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัย
ข้ อ 20 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้วินิจฉัย ชี ้ขาด
คาวินิจฉัยชี ้ ขาดของคณะกรรมการถือว่าเป็ นการสิ ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559

(นายนรเทพ อัศวพัชระ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด

