
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จ ากดั 
ว่าด้วยเงินกู้สามญัเพ่ือช่วยเหลือผู้ค า้ประกนัเงินกู้ 

พ.ศ.2559 
......................................... 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดระเบียบเพ่ือให้การช่วยเหลือสมาชิกผู้ค า้ประกนัเงินกู้ ท่ีต้องรับ ช าระ
หนี ้เงินกู้แทนผู้กู้  อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จ ากดั พ.ศ.2558 ข้อ 
10 ข้อ 79 (8) ข้อ 107 (3) และมติท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ครัง้ท่ี  2/60 เม่ือ  3 ธนัวาคม 2559 จึง
วางระเบียบไว้ ดงัต่อไปนี ้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี ้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จ ากดั ว่าด้วยเงินกู้สามญั 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ค า้ประกนัเงินกู้  พ.ศ.2559”  
 ข้อ 2 ระเบียบนี ้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3 ในระเบียบนี ้ 
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จ ากดั  
“สมาชิกผู้ค า้ประกนั” หมายถึง สมาชิกท่ีเป็นผู้ค า้ประกนัหนี  ้เงินกู้ตามหนงัสือ ค า้ประกนัท่ีท าไว้กับสหกรณ์  
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จ ากัด  
“คณะกรรมการเงินกู้ ” หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จ ากดั  
 ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จ ากดั รักษาการตามระเบียบนี ้ 
 

หมวด 1 
ข้อก ำหนดทั่วไป 

 ข้อ 5 เงินกู้สามญัเพ่ือช่วยเหลือผู้ค า้ประกนัเงินกู้นัน้ สหกรณ์จะให้กู้ ได้เฉพาะสมาชิก ผู้ค า้ประกนัท่ี
ต้องช าระหนี ้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค า้ประกนัเท่านัน้  
 ข้อ 6 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้ เงินสามญัเพ่ือช่วยเหลือผู้ค า้ประกนัเงินกู้  ต้องเสนอ ค าขอกู้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว้  
 ข้อ 7 คณะกรรมการหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายมีอ านาจวินิจฉยัให้เงินกู้สามญัเพ่ือช่วยเหลือ  ผู้ค า้
ประกนัเงินกู้ตามระเบียบนี ้และกรณีผู้ได้รับมอบหมายใช้อ านาจวินิจฉยัให้เงินกู้สามัญเพ่ือการดงักล่าว 
จะต้องรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในการประชมุคณะกรรมการด าเนินการคราวถดัไป  



หมวด 2 
สิทธิกำรกู้และวงเงนิกู้ 

 ข้อ 8 จ านวนเงินให้กู้แก่สมาชิกผู้ค า้ประกนัเงินกู้  สหกรณ์จะพิจารณาให้เงินกู้ เท่ากบัหนี  ้ท่ีต้องช าระ
แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค า้ประกนั หนีท่ี้ต้องช าระแทนผู้กู้ในฐานะผู้ค า้ประกนัจะต้องเป็นหนีห้ลงัจากท่ีผู้กู้  หรือ
ทายาท ได้น าเงินท่ีพึงได้รับจากส่วนราชการ(ถ้ามี) และหรือเงินสวสัดิการสงเคราะห์ใดๆ (ถ้ามี) และหรือเงิน
ประกนัชีวิต (ถ้ามี) ช าระหนีแ้ล้ว คงเหลือเป็นจ านวนเงินเท่าใด สหกรณ์จะพิจารณาให้กู้ตามส่วนของเงินกู้ ท่ี
สมาชิก ผู้ค า้ประกนัเงินกู้ ต้องรับผิดชอบช าระหนีแ้ทนผู้กู้  เว้นแต่มีความจ าเป็นอื่นใด และมีเหตผุลสมควร 
ให้อยู่ในอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
 กรณีผู้ค า้ประกนัมีหนีเ้งินกู้สามัญรายอื่นอยู่แล้ว ให้น าหนีเ้งินกู้สามญัรายนัน้น ามารวมเป็นเงินกู้
สามญัเพ่ือช่วยเหลือผู้ค า้ประกนัเงินกู้ได้ ทัง้นีจ้ านวนเงินกู้สามญัเพ่ือช่วยเหลือผู้ค า้ประกนัเงินกู้กรณีนีใ้ห้
เท่ากบัจ านวนเงินตามวรรคสองรวมกบัหนีเ้งินกู้สามญัรายเดิม   
 

หมวด 3 
หลักประกันส ำหรับเงนิกู้  

 ข้อ 9 สมาชิกผู้กู้ เงินสามญัเพ่ือช่วยเหลือผู้ค า้ประกนัเงินกู้  ต้องท าสญัญากู้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบ
ท่ีก าหนด  
 ข้อ 10 หลกัประกนัส าหรับเงินกู้นัน้ ถ้าเงินกู้สามญัเพ่ือช่วยเหลือผู้ค า้ประกนัเงินกู้รายนัน้โดยเฉพาะ
รายเดียวก็ด ีหรือเม่ือรวมกบัเงินกู้สามญัรายก่อนของผู้กู้ ท่ีคงเหลืออยู่(ถ้ามี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นท่ี
ผู้กู้ มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก  
 ถ้าเงินกู้สามญัเพ่ือช่วยเหลือผู้ค า้ประกนัเงินกู้รายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเม่ือรวมกบัเงินกู้
สามญัรายก่อนของผู้กู้ ท่ีคงเหลืออยู(่ถ้ามี) ก็ดี มีจ านวนเกินกว่าค่าหุ้นซ่ึงผู้กู้ มีอยู่ ในสหกรณ์ก็ต้องมี
หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใดดงัตอ่ไปนี ้ 

            10.1 มีสมาชิกท่ีมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้  ซ่ึงคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรอย่างน้อย 2 คนค า้ประกนั เพ่ือหนีสิ้นเกี่ยวกบัเงินกู้สามญัเพ่ือช่วยเหลือ ผู้ค า้ประกนัเงินกู้รายนัน้
ในส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้   
  10.2 เพ่ือความมัน่คงในการให้เงินกู้สามญัเพ่ือช่วยเหลือผู้ค า้ประกนัเงินกู้  คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการเงินกู้ มีอ านาจวินิจฉยัเรียกให้มีผู้ค า้ประกนัมากกว่าสองคนได้  
  10.3 สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค า้ประกนัส าหรับผู้กู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค า้ประกนัเงินกู้
มากกว่าส่ีคนในเวลาเดียวกนัไม่ได้  
  10.4 เม่ือผู้ค า้ประกนัตายหรือออกจากสหกรณ์หรือมีเหตุ ท่ีคณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควร
หรือไม่อาจท่ีจะให้เป็นผู้ค า้ประกนัต่อไป สมาชิกผู้กู้ ต้องจดัให้สมาชิกอื่น ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรเข้า
เป็นผู้ค า้ประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด   



   10.5 การท่ีสมาชิกผู้ค า้ประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ ไม่เป็นเหตใุห้ผู้นัน้หลดุ
พ้นจากการค า้ประกนัจนกว่าสมาชิกผู้กู้ ได้จดัให้สมาชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควร  เข้าเป็นผู้ค า้ประกนั
แทน  
  10.6 สมาชิกท่ีขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือค้างส่งเงินงวดช าระหนี ้ไม่ว่าเงินต้น หรือ
ดอกเบีย้ ไม่มีสิทธิค า้ประกนั เว้นแต่คณะกรรมการ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร  
  10.7 มีบญัชีเงินฝากในสหกรณ์จ าน าเป็นหลกัประกนั ร้อยละ ๙๐ ของเงินฝากท่ีมีอยู่ใน
ขณะนัน้  

หมวด 4 
เงนิงวดช ำระหนี ้

 ข้อ 11 เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้สามญัเพ่ือช่วยเหลือผู้ค า้ประกนัเงินกู้นัน้  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ ส่งคืนเงินกู้ เพ่ือช่วยเหลือผู้ค า้ประกนัเงินกู้ เป็นเงินต้นและดอกเบีย้รวมกนัเท่ากนัทกุ
งวด (เว้นแต่งวดสดุท้าย) รวมไม่เกิน  240 งวด และผ่อนช าระได้ไม่เกินอาย ุ 65 ปีบริบรูณ์   
 ข้อ 12 การส่งเงินงวดช าระหนี ้ซ่ึงผู้กู้ ต้องส่งสหกรณ์นัน้ให้ส่งโดยวิธีหกัจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้  
ณ ท่ีจ่าย และให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี ้แต่ละงวดถงึก าหนดส่งภายในวนัสิน้เดือน หรือวนัท าการสดุท้ายของ
เดือน  
 

หมวด 5 
ดอกเบีย้เงนิกู้  

 ข้อ 13 ให้คิดดอกเบีย้เงินกู้ดงันี ้ 
  13.1 กรณีสมาชิกผู้ค า้ประกนักู้ เงินตามจ านวนท่ีต้องรับผิดชอบช า้ระหนีแ้ทนผู้กู้  ให้คิด
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 0.10  ไม่มีเฉล่ียคืน 
  13.2 กรณีสมาชิกผู้ค า้ประกนัน าหนีเ้งินกู้สามญัของตนเองมารวมเป็นเงินกู้สามญั เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ค า้ประกนัเงินกู้  ให้คิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 2.85 ไม่มีเฉล่ียคืน 
  

หมวด 6 
กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงนิกู้ 

 ข้อ 15 ให้คณะกรรมการตรวจตราควบคมุให้เงินกู้ทกุรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไว้  ในระเบียบ
นี ้และเม่ือคณะกรรมการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจดัการแก้ไขให้คืนดี
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด  
 ข้อ 16 ในกรณีใดๆ ดงัต่อไปนี ้ให้ถือว่าเงินกู้ เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยสิน้เชิง พร้อมดอกเบีย้
ในทนัทีโดยมิพักค านึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้และให้คณะกรรมการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัช้า  
  16.1 เม่ือผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ  
 
 



  16.2 เม่ือคณะกรรมการเห็นว่าหลกัประกนัเงินกู้ เกิดบกพร่อง และผู้กู้ มิได้จดัการแก้ไขให้
คืนดีในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด  
  16.3 เม่ือผู้กู้ ค้างส่งเงินงวดช าระหนี ้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ติดต่อกนัเป็นเวลา ถึงสอง
งวด หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหนี ้ดงักล่าวนัน้ถึงสามงวดส าหรับเงินกู้รายหน่ึงๆ  
 ข้อ 17 ผู้กู้ ผู้ค า้ประกนั ต้องรับผกูพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ หรือ งาน
ประจ าตามข้อบงัคบัของสหกรณ์จะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบและจดัการช าระหนี  ้สินซ่ึงตนมีอยู่
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อนแล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ านัน้ได้ เว้นแต่สมาชิกท่ี
ออกจากราชการโดยไม่มีความผิดและมิได้ลาออกจากสหกรณ์  
 ข้อ 18 ในกรณีท่ีเงินกู้ เป็นอนัต้องส่งคืนโดยสิน้เชิงตามข้อ 15 และ ข้อ 16 ถ้าผู้ค า้ประกนัต้องรับผิด
ช าระหนี ้แทนผู้กู้  และไม่สามารถช าระหนี  ้โดยสิน้เชิงได้ ให้เรียกเก็บจากผู้ค า้ประกนัเป็นงวดรายเดือนจน
ช าระหนี ้เสร็จสิน้  
 

หมวด 7 
กำรอนุมัติให้เงนิกู้และกำรจ่ำยเงนิกู้แก่สมำชิก 

 ข้อ 19 ให้คณะกรรมการเงินกู้  มีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี ้ในกรณีมีการกู้นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี  ้ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉยั  
 ข้อ 20 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามระเบียบนี ้ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉยั ชีข้าด 
ค าวินิจฉยัชี ้ขาดของคณะกรรมการถือว่าเป็นการสิน้สดุ  
 
 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่   6  ธนัวาคม 2559 
 
 

(นายนรเทพ  อศัวพชัระ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั 
 
 
 

 
 


