ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จากัด
ว่าด้ วยการให้ เงินกู้พเิ ศษแก่ สมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด พ.ศ. 2560 ข้อ 79 (8)
และข้อ 107 (11) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติ
กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.
2564 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
พิเศษแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561
และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

หมวด 1
ข้ อกาหนดทั่วไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
ข้อ 5. สหกรณ์จะให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบประเภทเงินกูพ้ ิเศษประเภทเดียวเท่านั้น
ข้อ 6. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณี เพื่อการอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้ พื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรื อการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ 7. สมาชิกสมทบผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 8. การให้เงินกูพ้ ิเศษนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสือกู้ และหนังสือค้ าประกัน (ถ้ามี) ให้ไว้ต่อสหกรณ์
ตามแบบที่กาหนดไว้
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หมวด 2
เงินกู้พเิ ศษ
ข้อ 9. การให้เงินกูพ้ ิเศษ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษแก่
สมาชิกสมทบ
ข้อ 10. สมาชิกสมทบซึ่งอาจได้รับเงินกูพ้ ิเศษ ต้องได้เป็ นสมาชิกสมทบในสหกรณ์น้ ีติดต่อกันมา
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน
ข้อ 11. จานวนเงินกูพ้ เิ ศษที่ให้แก่สมาชิกสมทบผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้ งอยูภ่ ายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 95 ของจานวนเงินฝากรวมกับทุนเรื อนหุน้ ที่ตน
มีอยูใ่ นสหกรณ์ ทั้งนี้ ต้องอยูภ่ ายในจากัดไม่เกิน.......................บาท
ข้อ 12. ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกสมทบที่ยงั ส่งคืนเงินกู้
พิเศษรายก่อนไม่เสร็ จก็ได้ แต่สมาชิกสมทบต้องชาระเงินกูพ้ ิเศษรายก่อนมาไม่นอ้ ยกว่าสามงวด จึงจะมีสิทธิ
ยืน่ กูใ้ หม่ได้โดยหักกลบลบหนี้เงินกูเ้ ดิมก่อน และจะต้องมีเงินคงเหลือร้อยละ 7 หลังจากหักเงินที่ตอ้ งชาระ
ให้สหกรณ์และรายจ่ายต่าง ๆ ที่หกั ณ ที่จ่ายจากต้นสังกัด
ข้อ 13. ในการให้เงินกูพ้ ิเศษนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กไู้ ด้ไม่พอแก่การขอกูอ้ นั มี
ลักษณะพึงให้กนู้ ้นั ทุกรายให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ โดยพิจารณาตามลาดับการเสนอคาขอกูก้ ่อน - หลัง
ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้

หมวด 3
เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้
ข้อ 14. การส่งเงินงวดชาระหนี้คืน ให้สมาชิกสมทบส่งเงินคืนเป็ นงวดรายเดือนเท่า ๆ กันพร้อมด้วย
ดอกเบี้ย เว้นแต่งวดสุดท้ายชาระเท่าจานวนหนี้ที่คงเหลือพร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหาก กาหนดระยะเวลาการผ่อน
เงินงวดชาระหนี้ แต่ไม่เกิน 240 เดือน
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ้ นเดือนนั้น ๆ

หมวด 4
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 15. ให้เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูพ้ ิเศษ ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดไว้
โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้คิดเป็ นรายวันตามจานวนเงินต้นคงเหลือ
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หมวด 5
การเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 16. ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการ
เรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่า ผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า เงินกูม้ คี วามบกพร่ องและผูก้ มู้ ิได้จดั การแก้ไขให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบี้ย) เป็ นเวลาสามเดือนติดต่อกัน
ข้อ 17. เอกสารที่ใช้ประกอบในการกูเ้ งินพิเศษสาหรับผูก้ ู้
(1) สาเนาบัตรประชาชนของผูก้ ู้ และคู่สมรส
(2) สาเนาทะเบียนสมรสหรื อใบสาคัญการหย่าของผูก้ ู้
(3) หนังสือเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล
(4) หนังสือยินยอมให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือน แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกูส้ ถาบันการเงิน
อื่นที่จะต้องหักเงินงวดชาระหนี้ รายเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากเงินได้รายเดือนของตนเองต่อสหกรณ์
ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

(นางสาววณิ ชา ลิ่มศิลา)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด

