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ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
วาดวยการใหเงินกูแ กสมาชิกโครงการเพื่อซื้อสินคา พ.ศ. 2557
*******************************************************
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด ขอ
74 (8) และขอ 101 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 8
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกโครงการเพื่อซื้อสินคา
พ.ศ.2557 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด วาดวย
การใหเงินกูโ ครงการการเพื่อซื้อสินคา พ.ศ. 2557”
ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณ
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณ
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 4 สมาชิก ประสงคขอกู โครงการเพื่อซื้อสินคา จะตองยื่นคําขอกูตามแบบที่สหกรณ
กําหนด รวมทั้งยื่นหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของตอการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ขอ 5 สมาชิกตองใหความสะดวกแกคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู ใน
การตรวจสอบการขอกู การตรวจสอบการค้ําประกันเงินกู สมาชิกจะตองใหขอมูลตางๆ อันเปนความ
จริง
ขอ 6 คณะกรรมการเงิน กู มีอํานาจวินิ จ ฉัย การใหเงิน กูแกสมาชิก ตามระเบียบนี้ เมื่ อ
คณะกรรมการเงินกู ไดใชอํานาจวินิจฉัยแลว จะตองรายงานใหคณะกรรมการดําเนินการรับทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคราวถัดไป
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สิทธิการกู วงเงินกูแ ละหลักประกันเงินกู
ขอ 7 สมาชิกทีข่ อกูโครงการนี้จะตองเปนสมาชิกสหกรณติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน หรือ
อยูในระยะเวลาที่กรรมการดําเนินการพิจารณาแลวแตกรณีเปนราย ๆ ไป
ขอ 8 สมาชิกที่ข าดสงคาหุนรายเดือน หรือคางสงงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย
สหกรณจะไมรับพิจารณา เวนแตไดชําระหนี้เรียบรอยแลว
ขอ 9 สมาชิกตองมีมูลคาของทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนเงินกูในคราว
นั้น ๆ
ขอ 10 วงเงินกู โครงการเพื่อซื้อสินคา พ.ศ.2557 กําหนดวงเงินกูสูงสุดไมเกิน 100,000.00
บาท
ขอ 11 หลัก ประกันสําหรับเงินกูโครงการเพื่อซื้อสิน คา พ.ศ.2557 เปนไปตามขอกําหนด
ดังนี้
(1) สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา ใชบุคคลค้ําประกัน 1 คน โดยผูค้ําประกัน
จะตองเปนสมาชิกของสหกรณ และเปนขาราชการ หรือลูกจางประจําก็ได
(2) วงเงินค้ําประกันจะตองไมเกินสิทธิ์ของผูค้ําประกันที่มีวงเงินเหลืออยู
(3) สมาชิกที่เปนพนักงานราชการ ลูกจางเงินบํารุงใหมีหลักประกันดังนี้
ก. ใชบุคคลค้ําประกัน 1 คน โดยผูค้ําประกันจะตองเปนสมาชิกของสหกรณ
และขาราชการ หรือ ลูกจางประจํา
ข. สมาชิก ซึ่ งเปน พนั ก งานราชการ หรือ ลูก จางเงิ น บํา รุง สามารถค้ํ า
ประกัน ดว ยกัน ได โดยทุน เรือนหุน ของผู กูและผูค้ําประกัน จะตองปลอดตอ การค้ําประกันเงิน กู
ประเภทอื่นๆ และมีจํานวนไมนอยกวาเงินกู
ค. สามารถใชหลักทรัพย ค้ําประกันได
ง. สิทธิเรียกรองในคาหุนเปนประกันไมเกินมูลคาหุนที่สมาชิกชําระแลว
หมวด 3
เงินงวดชําระหนี้
ขอ 12 การสงเงินงวดชําระหนี้ ซึ่งผูก ูตองสงตอสหกรณนั้น ใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดราย
เดือนของผูกู ณ ที่จาย ทั้งนี้ ตองมีเงินเดือนคงเหลือตามที่สหกรณกําหนด
ขอ 13 กําหนดระยะเวลาการผอนชําระคืนเงินกู ผอนชําระคืนไดไมเกิน 6 ป (72 งวด)
ขอ 14 การผอนชําระคืนเงินกู เปนแบบเงินตนและดอกเบี้ยรวมกันเทากันทุกงวด
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ดอกเบีย้ เงินกู
ขอ 15 ใหคิดดอกเบีย้ เงินกูอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 15 ตอป ตามประกาศของสหกรณ
ขอ 16 ดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวัน ตามจํานวนตนเงินคงเหลือ เงินงวดชําระหนี้รายเดือน
หัก ณ ที่จายในวันที่รับเงินเดือน อนึ่ง หากสมาชิกขอชําระหนี้กอนกําหนด หรือชําระหนี้ทั้งหมด
สหกรณคํานวณดอกเบี้ยจนถึงวันกอนวันชําระหนี้เงินกูน ั้น
หมวด 5
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู
ขอ 17 ใหคณะกรรมการดําเนินการ ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ เห็นวาหลักประกัน สําหรับเงินกูร ายใดบกพรอง ผูกู
จะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด 6
การอนุมัตเิ งินกูใหแกสมาชิก
ขอ 18 ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู แกสมาชิก ไดตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ 19 คณะกรรมการดําเนินการ อาจมอบหมายใหคณะกรรมการเงินกู พิจารณาวินิจฉัยให
เงินกูส มาชิกได ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ ตลอดจนมติและคําสั่งของคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกประการ
ขอ 20 ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(ลงชื่อ)
(นายชัชวาล กอสุกล)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด

