ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ โรงพยาบาลสวนปรุ ง จากัด
ว่ าด้ วยเงินกู้โครงการสวัสดิการประกันชีวิตคา้ ประกันเงินกู้
พ.ศ.2554
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 10,12,13 และข้ อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 17 ครัง้ ที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้และ
ดอกเบี ้ยเงินกู้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด ว่าด้ วยเงินกู้โครงการ
สวัสดิการประกันชีวิตค ้าประกันเงินกู้ พ.ศ.2554”
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. การให้ เงินกู้ สหกรณ์ให้ เงินกู้ได้ เฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้
ข้ อ 4. วัตถุประสงค์ของการกู้เ งิ น สมาชิ กอาจกู้เงิ น จากสหกรณ์ ไ ด้ แต่โดยเฉพาะเพื่ อวัต ถุประสงค์
ดังต่อไปนี ้
(1) เงินกู้เพื่อจ่ายค่าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ าสาหรับการสมัครเป็ นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
(2) เงินกู้เพื่อจ่ายค่าเบี ้ยประกันชีวิต สาหรับการประกันหนี ้เงินกู้
สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องใช้ เงินกู้ให้ ตรงวัตถุประสงค์ที่ได้ สญ
ั ญาไว้
ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการดาเนินการ ประธานกลุ่ม ผู้จดั การ และเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ที่เกี่ยวกับ
เงินกู้เป็ นธุระกวดขันให้ สมาชิกผู้ก้ สู ง่ เงินชาระหนี ้ต่อสหกรณ์ ให้ ครบจานวนตามสัญญา
ข้ อ 5. จานวนขันสู
้ งของเงินกู้ จานวนเงินกู้แต่ละรายที่ให้ แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ นันสุ
้ ดแต่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนดตามที่เ ห็นสมควร โดยคานึงถึง ความต้ องการเงิ นกู้ตามวัตถุประสงค์ในข้ อ 4 แต่ไ ม่เกิ น
10,000.- บาท
ข้ อ 6. ระยะเวลาแห่งเงินกู้ ให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดให้ สมาชิกผู้ก้ ชู าระคืนต้ นเงิน
และดอกเบี ้ยให้ เสร็ จภายในวันที่จ่ายเงินปั นผลประจาปี ทัง้ นี ้ ต้ องไม่เกินหกสิบวัน เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุผล
พิเศษให้ กาหนดได้ ไม่เกินหนึง่ ร้ อยยี่สิบวัน นับแต่วนั กาหนดจ่ายเงินปั นผล
ข้ อ 7. หลักประกันเงินกู้ การกู้เงินตามระเบียบนี ้ให้ ใช้ เงินปั นผล และ/หรื อ เงินเฉลี่ยคืนประจาปี
ที่สมาชิกจะได้ รับในปี นันเป็
้ นหลักประกัน

ข้ อ 8. การควบคุมหลักประกัน ให้ คณะกรรมการดาเนินการและผู้จดั การตรวจสอบ เพื่อเงินกู้ทกุ ราย
มีหลักประกันตามที่ระเบียบกาหนดไว้ โดยดูจากสถิติการจ่ายเงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนในปี ก่อน และเมื่อ
คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่ อง ผู้ก้ ตู ้ องจัดการแก้ ไขข้ อบกพร่ อง
ให้ คืนดีภายในเวลาที่กาหนด
ข้ อ 9. วิธีให้ เงินกู้
(1) สมาชิกผู้ขอกู้ต้องทาหนังสือกู้ตามแบบที่กาหนดไว้ เสนอต่อสหกรณ์
(2) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้ สอบสวนพิจารณาเห็นสมควร ก็จะอนุญาตให้ สมาชิก
ผู้ขอกู้ถือใช้ หนังสือกู้ได้ โดยกาหนดวงเงินกู้และกาหนดชาระคืนเสร็จไว้ ด้วย
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการอนุญาตให้ ถือใช้ หนังสือกู้ได้ แล้ ว สมาชิกผู้ก้ จู ึงเบิกรับเงินกู้ได้
ทังนี
้ ้โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกผู้ก้ ตู ามจานวนที่ขอกู้ ในการเบิกรับเงินกู้ผ้ กู ้ ตู ้ องทา
หลักฐานการรับเงินกู้ให้ ไว้ ทกุ ครัง้ สหกรณ์ย่อมคิดดอกเบี ้ยตามจานวนต้ นเงิ นที่เบิกรับไป
จริงเท่านัน้
ข้ อ 10. การชาระหนี ้เงินกู้ เมื่อถึงกาหนดการชาระคืนเงินกู้ สหกรณ์จะออกหนังสือแจ้ งสมาชิกผู้ก้ ูทราบ
โดยสหกรณ์จะมอบให้ กรรมการดาเนินการหรื อเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ดาเนินการหักเงินปั นผล และ/หรื อ เงินเฉลี่ยคืน
ของสมาชิกผู้ก้ เู พื่อนามาชาระคืนเงินกู้ พร้ อมทังดอกเบี
้
้ย
ข้ อ 11. ดอกเบี ้ยเงินกู้ ให้ สหกรณ์เรี ยกดอกเบี ้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 3.00 ต่อปี โดยคานวณ
ตามต้ นเงินคงเหลือเป็ นรายวัน ตังแต่
้ วนั ถัดจากวันรับเงินกู้จนถึงวันชาระคืนเงินกู้เสร็จสิ ้น
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

(นายสุวฒ
ั น์ มหัตนิรันดร์ กลุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด

