
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
ว่าด้วยการให้สหกรณอ์ื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2565  

************************* 
       อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ข้อ 41 ข้อ 72 (5) และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ข้อ 99    
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 49  ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 ได้มี
มติให้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน      
พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการให้
สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่  นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ เป็นต้นไป 
  ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด  ว่าด้วยการให้สหกรณ ์  
ออมทรัพย์กู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใด  ซึ่งขัด 
หรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ์”             หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
“สหกรณ์ผู้ขอกู้" หมายถึง  สหกรณ์ทุกประเภทรวมถึงชุมนุมสหกรณ์ด้วย 
"คณะกรรมการ"      หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

            วชิรพยาบาล จ ากัด 
"คณะอนุกรรมการอ านวยการ 
และการลงทุน"   

หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็น  
             คณะอนุกรรมการอ านวยการและการลงทุน 

“ประธานกรรมการ”           หมายถึง  ประธานคณะกรรมการด าเนินการของ               
             สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด 

"ผู้จัดการ"                        หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
ข้อ 5.  สหกรณ์ผู้ขอกู้ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

5.1  ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชี หรือถ้ามีต้องได้รับการแก้ไข 
      จนเป็นที่พอใจของสหกรณ์แล้ว 
5.2  มีความม่ันคงทางการเงิน และมีความสามารถในการช าระหนี้ 
5.3  มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับระเบียบ 
      ของสหกรณ์และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสม่ าเสมอ 
5.4  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่สหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 6.  สหกรณ์จะให้กู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ท่ีมีวัตถุประสงค์จะใช้เงินที่กู้เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนให้
สมาชิกกู้ตามข้อบังคับ และระเบียบเงินกู้อันเหมาะสมเท่านั้น 
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ข้อ 7.  จ านวนเงินกู้ที่ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึ่งๆ เมื่อรวมกับจ านวนเงินฝากท่ีสหกรณ์
ผู้ให้กู้ฝากไว้กับสหกรณ์ผู้ขอกู้ (ถ้ามี) แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง
ของสหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน ทั้งนี้เมื่อรวมหนี้เงินกู้ทุกรายและเงินรับฝากของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้ว จะต้องไม่
เกินวงเงินกู้ยืมและค้ าประกันประจ าปีที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อ 8.  หลักประกันเงินกู้ สหกรณ์อาจให้สหกรณ์ขอกู้จัดท าหลักประกันเงินกู้ดังต่อไปนี้ 
       8.1  ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะค้ าประกันเป็นรายบุคคล 
หรือ 

8.2  ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้มีอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 
จ านวนเงินกู้ จ านองเป็นประกัน  หรือ 

8.3  ให้ใช้ทั้ง 8.1 และ 8.2 
                ในกรณีผู้ค้ าประกันคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผู้ขอกู้จะช าระหนี้เสร็จให้
สหกรณ์ผู้ขอกู้จัดให้กรรมการด าเนินการคนใหม่เป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิม 
 ข้อ 9.  การก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้สหกรณ์ที่ขอ
กู้เงินช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้ แต่ต้อง
ไม่เกินหกสิบงวด 
                  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือความจ าเป็นเกิดขึ้น อันท าให้สหกรณ์ผู้กู้ไม่สามารถช าระ
คืนเงินกู้ได้ตามก าหนด ให้สหกรณ์ผู้กู้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันเลื่อนก าหนดเวลาช าระคืนเงินกู้ต่อสหกรณ์ 
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนผ่อนผันให้ขยายเวลาช าระคืนเงินกู้ และระงับการเสียเบี้ยปรับ 
ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันได้ตามที่เห็นสมควร 
        ข้อ 10.  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสมกับภาวะ
การเงินโดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน 
        ข้อ 11.  สหกรณ์ผู้กู้ไม่ช าระคืนเงินกู้เมื่อถึงก าหนด โดยไม่ได้รับผ่อนผันจากคณะกรรมการ
หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดช าระหนี้เป็นรายวัน ในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุด
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ของต้นเงินที่ผิดนัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงก าหนดช าระจนถึงวันที่สหกรณ์      
ผู้ขอกู้ช าระเงินกู้เสร็จสิ้น 

ข้อ 12.  การขอกู้ ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นหนังสือแสดงความจ านงพร้อมระบุวัตถุประสงค์       
ในการใช้เงินกู้ จ านวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาช าระหนี้ พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสารประกอบค าขอกู้
ดังต่อไปนี้ 

12.1  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่มีมติเรื่องการขอ   
        กู้ยืมเงินและการมอบอ านาจให้ท านิติกรรมจากสหกรณ์ 
12.2  งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจ าปีล่าสุด พร้อมด้วยรายงานกิจการ   
        ประจ าปีย้อนหลัง 3 ปี 
12.3  งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจ านงขอกู้  และ 
       ย้อนหลัง  2 เดือน 
12.4  ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ 
12.5  ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์ 
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12.6  รายนามคณะกรรมการ ต าแหน่งในคณะกรรมการและต าแหน่งใน  
        หน่วยงานที่สังกัด  พร้อมทั้งวาระของการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
        ด าเนินการและ ผู้จัดการ 
12.7  ส าเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการก าหนดวงเงิน 
        กู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีของสหกรณ์ผู้ขอกู้ปีหลังสุด 2 ฉบับ 
12.8  ส าเนาหลักฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลที่สหกรณ์ได้กู้ยืมไว้ 
12.9  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณ์ 1 ฉบับ 
12.10  เอกสารอ่ืนๆ ที่สหกรณ์ อาจก าหนดเพ่ิมเติม 

ข้อ 13.  การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการท าสัญญากู้ 
ให้สามารถกระท าได้ โดยจ านวนเงินกู้ให้เป็นไปตามข้อ 7 ของระเบียบนี้  ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติอื่นๆให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่สหกรณ์ 

ข้อ 14.  ให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความม่ันคง ความสามารถ
ในการช าระหนี้และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะอนุกรรมการ
อ านวยการและการลงทุน หรือกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ 15.  การอนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้แต่ละราย  คณะอนุกรรมการอ านวยการและ
การลงทุน  หรือคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติในวงเงินกู้ ดังนี้ 

15.1  วงเงินกู้ไม่เกิน 200.00 ล้านบาท อยู่ในดุลยพินิจของ 
        คณะอนุกรรมการอ านวยการและการลงทุน 
15.2  วงเงินกู้เกิน 200.00 ล้านบาท อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

                             การอนุมัติเงินกู้ของคณะอนุกรรมการอ านวยการและการลงทุน 
                             จะต้องเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบทุกครั้ง 
 ข้อ 16.  ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้จะกู้เงินจากผู้อ่ืนในระหว่างที่ยังมีหนี้เงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์ต้อง
แจ้งให้สหกรณท์ราบ 
         ข้อ 17.  ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ และให้สหกรณ์ผู้ขอกู้
ช าระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยังไม่ถึงก าหนดตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม 

        17.1  เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ต้องเลิกกิจการไปไม่ว่าเพราะเหตุใด 
        17.2  เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ฝ่าฝืนข้อก าหนดตามข้อ 16 แห่ง 
                ระเบียบนี้ 
        17.3  เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
                ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ 
 17.4  เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินกูต้ามก าหนด และ 
       คณะกรรมการไม่ได้ผ่อนเวลาให้ 
        17.5  เมื่อมีเหตุที่คณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้นั้นไม่สมควรกู้เงิน   
                สหกรณ์ต่อไป 
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 ข้อ 18.  เมื่อคณะอนุกรรมการอ านวยการและการลงทุน หรือคณะกรรมการอนุมัติ
เงินกู้แล้ว ให้ผู้จัดการแจ้งให้ สหกรณ์ผู้ขอกู้ทราบโดยเร็ว เพ่ือจัดท าสัญญาค้ าประกันและสัญญาเงินกู้ 
                         การท าสัญญาค้ าประกัน ให้คณะกรรมการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งชุดลงลายมือ
ชื่อค้ าประกันเงินกู้ พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตร ข้าราชการของทุกท่าน 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องมาด้วยทุกราย 
 ข้อ 19.  การท าสัญญาเงินกู้  ให้จัดท าตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  และให้ผู้มีอ านาจ
ลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ตามข้อบังคับของสหกรณ์และสหกรณ์ผู้ขอกู้เป็นผู้ลงชื่อในสัญญาที่ท ากับ
สหกรณ์ และสหกรณ์ จะรีบด าเนินการจัดส่งเงินกู้ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้โดยเร็ว หลังจากการจัดท าสัญญา
ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 

        ข้อ 20.  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่  25  เมษายน  2565 
 

 

      
              (ผศ.นพ.ณัฐพล  สันตระกูล) 
                                                                      ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

 


