
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภูจ ากดั 

 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามญัเจ้าหน้าที่สหกรณ์และ พนักงานราชการ พ.ศ. 2563  

------------------------------------------------------ 

อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู  จ  ากดั พ.ศ. 

2554 ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107 (3)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  26 คร้ังท่ี พิเศษ 3 /2563 

เมื่อวนัท่ี 13  สิงหาคม พ.ศ. 2563ให้ก  าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวดัหนองบวัล  าภู

จ  ากดั ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสามญัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์และพนกังานราชการ  พ.ศ. 2563 ไวด้งัต่อไปน้ี 

              ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดหนองบัวล าภู  จ ากดั ว่า

ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามญัเจ้าหน้าที่สหกรณ์และพนักงานราชการ  พ.ศ. 2563” 

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 14  สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

 ข้อ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู  จ  ากดั  ดงัต่อไปน้ี 

  (1) ระเบียบว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสามญัพนักงานราชการ และดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ. 
2563  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

(2) บรรดาระเบียบ,  ประกาศ,  ค  าสัง่,  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  

และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

                หมวดที่  1 

ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้

 “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั   
            “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามญัประเภท 
                (1) เจา้หน้าท่ีสหกรณ์น้ี  ซ่ึงมีระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บการบรรจุเป็นเจา้หน้าท่ี

ประจ าไม่ถึง 10 ปี 

                (2) พนักงานราชการ สังกดักระทรวงสาธารณสุขในจงัหวดัหนองบวัล  าภู หรือส านักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู  ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานไม่ถึง 10 ปี 

             “ประธานกรรมการด าเนินการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั   



 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

จงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั   

 “คณะกรรมการเงินกู้” หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัด

หนองบวัล  าภู จ  ากดั  

“ผู้จดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู  จ  ากดั   
           “ งวดช าระหนี ้” หมายถึง งวดเดือนท่ีสมาชิกผอ่นช าระหน้ีเป็นรายเดือน  
            “ผู้ประเมนิมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาต” หมายถึง บุคคลผูม้ีใบรับรองวิทยฐานะจากสมาคมผู้
ประเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทยหรือสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 
        “ลูกหนี้เงินกู้” หมายถึง ลูกหน้ีท่ีเกิดจากสญัญาเงินกู ้รวมถึงลกูหน้ีอ่ืนอนัมีมูลหน้ีท่ีเกิดจากการให้
เงินกู ้
 ข้อ 5. สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ   

(1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน คือ เงินกูใ้หส้มาชิกกูย้มืเป็นค่าใชจ่้ายตามความจ าเป็นเร่งด่วน หรือ
ประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิก 
  (2) เงินกูส้ามญั คือ เงินกูใ้หส้มาชิกกูย้มืเพ่ือใชจ่้ายในส่ิงท่ีจ  าเป็น หรือเป็นประโยชน์ต่างๆ 
แก่การด ารงชีพตามอตัภาพของสมาชิก 
  (3) เงินกูพิ้เศษ คือ เงินกูใ้หส้มาชิกกูย้มื  เพ่ือซ้ือ หรือไถ่ถอน หรือปรับปรุง , ต่อเติมท่ีอยู่
อาศยัตามควรแก่ฐานะ หรือเพ่ือซ้ือท่ีดินว่างเปล่าเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต 
             ข้อ 6. จ านวนวงเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 

  (1) จ  านวนวงเงินทุกประเภทเมื่อรวมกันแลว้ตอ้งไม่เกิน 2,000,000.-บาท (สองลา้นบาท
ถว้น) (ใชบุ้คคลค ้าประกนัหรืออสงัหาริมทรัพยห์รือหลกัทรัพยอ่ื์นๆเช่นท่ีดินว่างเปล่า เป็นตน้   
  (2) จ  านวนวงเงินกูเ้งินเฉพาะท่ีใช้บุคคลค ้ าประกันสมาชิกกูไ้ดไ้ม่เกิน 1,200,000.- บาท 

(หน่ึงลา้นสองแสนบาทถว้น) โดยใหค้  านวณวงเงินกูจ้ากหน้ีคงเหลือของประเภทการกูท่ี้ใชบุ้คคลค ้าประกนั   

             ข้อ 7. ผูกู้ต้อ้งแนบขอ้มลูเครดิตจากบริษทัเครดิตแห่งชาติ จ  ากดั (เครดิตบูโร)ส่วนบุคคลเพ่ิมเติม 

ดงัน้ี   

  (1) สมาชิกยื่นกูท่ี้ใช้บุคคลค ้ าประกนัไม่ว่าจะเป็นการยื่นกูค้ร้ังใหม่หรือการยื่นกูเ้พ่ือหัก
กลบลบหน้ีเดิม(รีไฟร์แนนซ)์ ผูกู้ต้อ้งแนบขอ้มลูเครดิตจากบริษทัเครดิตแห่งชาติ จ  ากดั (เครดิตบูโร)ส่วน
บุคคลเพ่ิมเติมทุกคร้ัง  
  (2) สมาชิกยื่นกูท่ี้ใชห้ลกัทรัพย ์เช่น ท่ีดินว่างเปล่า อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ไม่ว่าจะเป็น
การยืน่กูค้ร้ังใหม่หรือการยืน่กูเ้พ่ือหกักลบลบหน้ีเดิม(รีไฟร์แนนซ)์ จ านวนวงเงินกูต้ ั้งแต่ 500,000.- บาท (หา้

แสนบาทข้ึนไปผูกู้ต้อ้งแนบขอ้มลูเครดิตจากบริษทัเครดิตแห่งชาติ จ  ากดั (เครดิตบูโร)ส่วนบุคคลเพ่ิมเติม 



 (3) สมาชิกยืน่กูท่ี้ไม่ไดใ้ชก้ารค ้าประกนัตามขอ้ 7 (1) (2) เช่น ใชเ้งินฝากสหกรณ์ค ้าประกนั  
หรือใชค่้าหุ้นท่ีช าระแลว้ค ้ าประกนั หรือการกูฉุ้กเฉินในวงเงินท่ีไม่ตอ้งมีบุคคลค ้ าประกนั หรือการกูเ้พ่ือ
พฒันาคุณภาพชีวิต เป็นตน้ ไม่ตอ้งแนบขอ้มูลเครดิตจากบริษทัเครดิตแห่งชาติ จ  ากดั (เครดิตบูโร)ส่วน
บุคคลเพ่ิมเติม 
 ทั้งน้ี การพิจารณาเครดิตบูโรตอ้งพิจารณาจากความสามารถในการช าระหน้ีทั้งหมดของผูกู้ท่ี้มี
รายไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิเพื่อประกอบการพิจารณาการใหเ้งินกูด้ว้ย 

             ข้อ 8. กรณีท่ีมีการท าสัญญาเงินกูใ้หม่ส าหรับเงินกูป้ระเภทเดียวกันหรือมีการรวมสัญญาจะตอ้ง
ช าระหน้ีตามสญัญาเดิมมาแลว้ ดงัน้ี             

(1) เงินกูส้ามญัเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนั เดือนละ 1 คร้ัง 
(2) เงินกูส้ามญัค่าหุน้ค  ้าประกนั เดือนละ 1 คร้ัง 

           (3) เงินกูส้ามญับุคคลค ้าประกนัไม่นอ้ยกว่า 6 งวด 
            (4) เงินกูพ้ิเศษไม่นอ้ยกว่า 12 งวด                

 ข้อ 9.  สหกรณ์จะใหเ้งินกูส้ามญัตามความในขอ้บงัคบั  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล  าภู จ  ากดั พ.ศ.2554  ขอ้ 32 (2) (ค) (ง) (เท่านั้น) 
             ข้อ 10. การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกนั้น  จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพ่ือการอนัจ าเป็น หรือเป็นประโยชน์ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
              ข้อ 11.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน  ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว  ้

 ข้อ 12. การให้เงินกูทุ้กประเภทนั้น ผูกู้ ้ตอ้งท าหนังสือกู้ และสมาชิกผูค้  ้ าประกัน (ถา้มี) ตอ้งท า

หนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก  าหนดไว ้ และตอ้งปิดหน้ีเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินก่อนทุกคร้ัง 

 ข้อ 13. การส่งเงินงวดช าระหน้ีทุกประเภท  ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  ใหส่้งต่อโดยวิธีหกัเงินได้

รายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่ายและการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภท

ของสมาชิกเมื่อรวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้นและใหถื้อว่าเงินงวดช าระหน้ี

แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้นๆส าหรับผูท่ี้เงินไดร้ายเดือนจ่ายเขา้บญัชีธนาคารโดยตรงให้

ช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ตามวิธีท่ีไดต้กลงไว ้

 ข้อ 14. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกท่ียงัส่งเงินกูค้ร้ังก่อนไม่เสร็จก็ได ้แต่จะตอ้งปิดหน้ีสญัญาเดิมในวนัท่ี

มีการรับเงินกูค้ร้ังใหม่ทนัที 

หมวดที่  2 
เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

          ขอ้ 15. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน มี 2 ประเภท ดงัน้ี 



(1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
    (2) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) 

ข้อ 16. การใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการ
ด าเนินการหรือรองประธานกรรมการด าเนินการ  หรือกรรมการด าเนินการ  หรือผูจ้ดัการตามท่ีเห็นสมควร
เป็นผูว้ินิจฉยัใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได ้ และใหผู้รั้บมอบอ านาจดงักล่าวนั้น
แสดงรายการอนุมติัจ่ายเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีให้ไปและส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการทราบทุก
เดือน และใหมี้สญัญาเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินไดเ้พียงสญัญาเดียว  ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยงัมีเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน
คา้งอยูเ่มื่อไดรั้บเงินกูใ้หม่ทุกประเภทใหห้กัช าระหน้ีเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีคา้งทั้งหมด 

ส่วนที่ 2  

เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ 17.  จ  านวนวงเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 20 เท่าของ
เงินเดือนของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถว้น) โดยมีหลกัเกณฑ์การพิจารณา
ดงัต่อไปน้ี 

                    (1)  เป็นสมาชิกไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน 

                   (2) ใหส่้งเป็นงวดรายเดือน รวมไม่เกิน 12 งวด/เดือน 
                  (3) ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5 %  ของวงเงินกู ้
                 (4) เมื่อหักจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ
ตามตารางท่ีก  าหนดน้ีของเงินเดือน 

ปี พ.ศ. เงินเดอืนคงเหลอื
(ร้อยละ) 

2563 5 
2564 6 
2565 7 
2566 8 
2567 9 
2568 10 
2569 11 
2570 12 
2571 13 
2572 14 
2573 15 



                 (5) การขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิกผูข้อกูท้  าค  าขอและหนังสือสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุ
ฉุกเฉิน กบัสหกรณ์ตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัค  าขอและหนังสือสญัญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน และผูกู้ต้กลงจะ
ส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก  าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้

                ข้อ 18. ค  าขอกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินของสมาชิกนั้ นต้องเสนอผ่านการพิจารณารับรองของ

ผูบ้งัคบับญัชา 

 ผู้บังคับบัญชา หมายถึง นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั,ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุข

อ าเภอ, หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้างาน, หวัหนา้ฝ่าย,ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือผูท่ี้

ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ังคบับญัชาให้รักษาการในต าแหน่งหรือให้ปฏิบติัราชการแทนในหน่วยงานของ

สมาชิกสงักดัอยู ่แลว้แต่กรณี 

 ข้อ 19. ในการขอกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั(หากมี)จะตอ้งเสนอค าขอกูแ้ละหนงัสือ
ค ้าประกนัพร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และรายละเอียดเงินเดือน 3 เดือนยอ้นหลงั 
 

เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) 

 ข้อ 20.  จ  านวนวงเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) ท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นให้กู้
ได้ไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือนของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถว้น) โดยมี
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัต่อไปน้ี  
                   (1)  เป็นสมาชิกไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน 

                   (2) ใหส่้งเป็นงวดรายเดือน รวมไม่เกิน 12 งวด/เดือน 
                   (3) ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5 %  ของวงเงินกู ้
                   (4) เมื่อหักจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ
ตามตารางท่ีก  าหนดน้ีของเงินเดือน 
 
 
 
 
 
 
 



ปีพ.ศ. เงินเดอืนคงเหลอื
(ร้อยละ) 

2563 5 
2564 6 
2565 7 
2566 8 
2567 9 
2568 10 
2569 11 
2570 12 
2571 13 
2572 14 
2573 15 

                 
   (5) การขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM)  ให้สมาชิกผูข้อกู้ท  าค  าขอและ
หนงัสือสญัญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM)  กบัสหกรณ์ตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัค  าขอและ
หนังสือสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน กระแสรายวนั (ATM)  มีอายหุน่ึงปี เมื่อครบก าหนดเวลาดงักล่าวหาก
สมาชิกมิไดบ้อกเลิกให้ถือว่าค  าขอและหนังสือสญัญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM)  นั้นมีการ
ต่ออายอุอกไปอีกหน่ึงปี    
 
                 ทั้งน้ีเม่ือครบก าหนดเวลาท่ีได้ตกลงให้ต่ออายุค  าขอและหนังสือสัญญาเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน

กระแสรายวนั (ATM) ออกไปไม่ว่าคร้ังใดคราวใดก็ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันเร่ือยไปในกรณีมีเหตุอนั

สมควรสหกรณ์อาจบอกเลิกค าขอและหนงัสือสญัญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) ก็ได ้ และผู ้

กูต้กลงจะส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้

                 ข้อ 21. ค  าขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) ของสมาชิกนั้นต้องเสนอผ่านการ

พิจารณารับรองของผูบ้งัคบับญัชา 

 ผู้บังคบับัญชา หมายถึง นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอ าเภอ
, หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหนา้งาน, หัวหน้าฝ่าย,ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายจากผูบ้งัคบับัญชาให้รักษาการในต าแหน่งหรือให้ปฏิบติัราชการแทนในหน่วยงานท่ีสมาชิก
สงักดัอยู ่แลว้แต่กรณี 



               ข้อ 22. ในการขอกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั(หากมี)จะตอ้งเสนอค าขอกูแ้ละหนังสือ
ค ้าประกนัพร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และรายละเอียดเงินเดือน 3 เดือนยอ้นหลงั 
               ข้อ 23. การเบิกเงินกู ้สมาชิกผูกู้อ้าจเบิกเงินกูต้ามหนังสือกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) 

ตามจ านวนท่ีตอ้งการเมื่อใดก็ได ้แต่รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินวงเงินกูท่ี้ก  าหนดไวใ้นหนงัสือกูเ้งิน 

 การเบิกเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) น้ีเป็นการเบิกผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์ของ

ธนาคารท่ีสหกรณ์ก าหนดวิธีการเบิกเงินกูผ้่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร สมาชิกตอ้งปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และช าระค่าธรรมเนียมการเบิกเงินกูต้ามท่ีธนาคารก าหนดดว้ย  

หมวดที่  3 

เงินกู้สามญั 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อ 24. เงินกู้สามญั  ม ี4 ประเภท ดงันี ้

(1) เงินกูส้ามญัเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนั 
(2) เงินกูส้ามญัค่าหุน้ค  ้าประกนั 
(3) เงินกูส้ามญับุคคลค ้าประกนั 
(4) เงินกูส้ามญัเพื่อการศึกษา 

ข้อ 25. การใหเ้งินกูส้ามญั  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่
สมาชิกโดยคณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
ขอ้ 83. และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกไดต้ามความในขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ขอ้ 84.  และกรณีการใหเ้งินกูส้ามญัจ านวนไม่เกินเงินฝากสหกรณ์ค ้ าประกนัและจ านวนค่าทุนเรือ
หุ้นค ้ าประกนั คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยให้กับประธาน
กรรมการด าเนินการ หรือรองประธานกรรมการด าเนินการ หรือผูจ้ดัการก็ได้   และให้ผูรั้บมอบอ านาจ
ดงักล่าวนั้น แสดงรายการอนุมติัจ่ายเงินกูท่ี้ใหไ้ปและส่งคืน เพ่ือใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน 
และให้มีสญัญาเงินกูไ้ดเ้พียงสญัญาเดียว ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยงัมีเงินกูอ้ยู ่เม่ือไดรั้บเงินกูใ้หม่ของประเภท
นั้น ๆ ใหห้กัช าระหน้ีท่ีคา้งทั้งหมด 
                ข้อ 26. ค  าขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผา่นการพิจารณารับรองของผูบ้งัคบับญัชา 

 ผู้บังคับบัญชา หมายถึง นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุข

อ าเภอ หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชาให้รักษาการในต าแหน่งหรือให้ปฏิบัติราชการแทน 

แลว้แต่กรณี 

 



ส่วนที่ 2 

เงินกู้สามญัเงนิฝาก ค่าหุ้น และบุคคล(ค า้ประกนั) 
 ข้อ 27. จ านวนเงินกูส้ามญัท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นควร ดงัน้ี 
                  (1) เงินกูส้ามญัเงินฝากสหกรณ์ค ้ าประกนั จ  านวน 100 % ของเงินฝากท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ 
(ยกเวน้เงินฝากประเภทออมทรัพยป์ระกนั/เส่ียง) ระยะเวลาใชคื้นเงินกูไ้ม่เกิน 360 งวด  ทั้งน้ีใหพิ้จารณาการ
ส่งคืนในแต่ละงวดตอ้งช าระไดท้ั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย 
                 (2)  เงินกูส้ามญัค่าหุ้นค ้ าประกนั จ  านวน 100 % ของค่าหุ้นท่ีช าระแลว้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ 
ทั้งน้ีสมาชิกท่ีกูเ้งินประเภทสามญัโดยใชบุ้คคลค ้ าประกนัหรือการกูเ้งินประเภทหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัไม่
สามารถกูไ้ด ้ระยะเวลาใชคื้นเงินกูไ้ม่เกิน 360 งวด ทั้งน้ีให้พิจารณาการส่งคืนในแต่ละงวดตอ้งช าระไดท้ั้ง
ตน้เงินและดอกเบ้ีย 
                  (3)  เงินกูส้ามญับุคคลค ้ าประกนัใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น  ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการ

ด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  แต่ตอ้งอยู่ภายในวงเงินจ ากดัไม่เกิน 50 เท่าของเงินไดร้ายเดือนและไม่เกิน 

800,000 บาท (แปดแสนบาทถว้น) โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 

  (3.1) เป็นสมาชิก 12  เดือน วงเงินไม่เกิน 600,000.-บาท(หกแสนบาทถว้น) 

           เป็นสมาชิก 24  เดือน วงเงินไม่เกิน 700,000.-บาท(เจ็ดแสนบาทถว้น) 

            เป็นสมาชิก 36  เดือน วงเงินไม่เกิน 800,000.-บาท(แปดแสนบาทถว้น) 

 (3.2)  ผูกู้ต้อ้งมีทุนเรือนหุน้ ดงัน้ี  
(1) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้ไม่เคยกูย้มืเงินกบัสหกรณ์ฯในประเภทท่ีก  าลงัยืน่กู ้

ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5% ของวงเงินกู ้แต่ ณ วนัยืน่กูม้ีทุนเรือนหุน้มากกว่า 5% หรือหลงัจากหกัทุนเรือนหุน้กนั
ไวค้  ้าประกนัเงินกูป้ระเภทต่างๆตามระเบียบ ฯแลว้สมาชิกยงัมีทุนเรือนหุน้เหลือท่ีไม่ไดค้  ้าประกนัสญัญาใด
อีก  สามารถน ายอดทุนเรือนหุน้มาบวกเพ่ิมในยอดเงินฝากฯท่ีตอ้งฝากเพ่ิมตามระเบียบฯในการกูค้ร้ังน้ีได ้

(2) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกู/้เคยกูย้มืเงินกบัสหกรณ์ฯในประเภทท่ีก  าลงัยืน่กู ้ตอ้งการ
ยืน่กูเ้พ่ือหกักลบลบหน้ีเดิม(รีไฟร์แนนซ)์  ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 25% ของวงเงินกู ้  

(3.3)  ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ดงัน้ี  

(1) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้ไม่เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯในประเภทท่ีก  าลงัยื่นกู้ 
ตอ้งมีเงินฝาก 20% ของวงเงินกู ้  

(2) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกู/้เคยกูย้มืเงินกบัสหกรณ์ฯในประเภทท่ีก  าลงัยืน่กู ้ตอ้งการ
ยืน่กูเ้พ่ือหกักลบลบหน้ีเดิม(รีไฟร์แนนซ)์ จะตอ้งมีเงินฝากไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 2 ของวงเงินท่ีขอกู ้



หมายเหตุ 1. หากผูกู้ย้งัช  าระหน้ีสหกรณ์ฯ ไม่แลว้เสร็จให้ถือว่าตนัเงินและดอกเบ้ียท่ีไดรั้บเป็นเงิน
ฝากสะสม 
  (3.4) ระยะเวลาใชคื้นเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 120 งวด  ทั้งน้ีใหพิ้จารณาอายรุาชการของผูกู้ ้โดย

ตอ้งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ 60  ปีบริบูรณ์ 

                     (3.5) ตอ้งมีหนังสือยนิยอมให้หักเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ หรือตามสิทธ์ิประกนัสังคม 

หรือสิทธ์ิอ่ืนๆ ท่ีจะไดรั้บ 

                       (3.6) เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพ่ือใชจ่้าย ดงัน้ี 
               (1) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้ไม่เคยกูย้มืเงินกบัสหกรณ์ฯ  ผูกู้ต้อ้งมีเงินไดร้ายเดือน
คงเหลือสุทธิหลงัจากหกัช าระหน้ีแลว้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ตลอดอายสุญัญา 
               (2) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกู/้เคยกู้ยืมเงินกบัสหกรณ์ฯให้นิติกรรมนั้นยงัคงอยู่ต่อ
จนกว่าจะส้ินสุดไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีตกลงกนัไว ้เว้นแต่กรณีตอ้งการยืน่กูเ้พ่ือหักกลบลบหน้ีเดิม
(รีไฟร์แนนซ์) ผูกู้ต้ ้องมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิหลงัจากหักช าระหน้ีแลว้ไม่น้อยกว่าตามตารางท่ี
ก  าหนดน้ีตลอดอาย ุ
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                           (3.7) ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 

  (3.8) เมื่อใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบ
ด าเนินการใหผู้กู้ม้ีหลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน 
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 ข้อ 28. ในการให้เงินกูส้ามญันั้นถา้ปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะให้กูไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกู ้ อนั

ลกัษณะพึงใหกู้ร้ายนั้น  ใหถื้อล าดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ ดงัต่อไปน้ี 

                            (1) เงินกูซ่ึ้งถือค่าหุน้เป็นหลกัประกนัพึงใหใ้นล าดบัก่อนเงินกูม้ีหลกัประกนัอยา่งอ่ืน 

   (2) ในระหว่างเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นล  าดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวใน (1) เงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนนอ้ยพึงให้

ก่อนเงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนมากเพ่ือประโยชน์แห่งการน้ี  จ  านวนเงินกูซ่ึ้งน ามาเปรียบเทียบกนันั้น  ใหคิ้ดรวมทั้ง

เงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู่ดว้ย(ถา้มี)  ทั้งน้ีเวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

ด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาเห็นว่ามีเหตุพิเศษจะวินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนได้ 

ส่วนที่ 3 

เงินกู้เพือ่การศึกษา 

 ข้อ 29. เงินกูเ้พ่ือการศึกษาท่ีสมาชิกกูน้ั้น  ตอ้งน าไปเป็นทุนการศึกษาของตนเอง  คู่สมรส  และบุตร

เท่านั้น 

 ข้อ 30. จ  านวนเงินกูเ้พื่อการศึกษาท่ีจะให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยอยูภ่ายในวงเงินต่อไปน้ี 

                            (1) ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี  วงเงินกู้ไม่เกิน 150,000 บาท  ต่อทุนการศึกษาของตนเอง         

คู่สมรส หรือบุตร / 1 คน ระยะเวลาส่งช าระคืนไม่เกิน 60 งวด 

  (2) ระดับปริญญาตรี  วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท บาท  ต่อทุนการศึกษาของตนเอง           
คู่สมรส หรือบุตร / 1 คน ระยะเวลาส่งช าระคืนไม่เกิน  72  งวด 

                            (3) ระดับปริญญาโท  วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท บาท  ต่อทุนการศึกษาของตนเอง              

คู่สมรส หรือบุตร / 1 คน ระยะเวลาส่งช าระคืนไม่เกิน  84 งวด 

  (4) ระดับปริญญาเอก  วงเงินกู้ไม่เกิน 400,000 บาท บาท  ต่อทุนการศึกษาของตนเอง                 

คู่สมรส หรือบุตร / 1 คน ระยะเวลาส่งช าระคืนไม่เกิน 96 งวด 

 ข้อ 31.  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินกูเ้พ่ือการศึกษา  มีดงัน้ี 

  (1)  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า  12 เดือน 

                 (2)  มีหนังสือยินยอมให้หกัเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ  หรือตามสิทธ์ิประกนัสงัคม หรือ

สิทธ์ิอ่ืน ๆ ท่ีจะไดรั้บ 

 (3) ผูกู้้ต้องมีทุนเรือนหุ้น ดังน้ี  สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมและไม่เคยท านิติกรรมเงินกู้
ประเภทสามญับุคคลค ้ าประกนัขอ้27(3) ตอ้งมีทุนเรือนหุ้น 5% ของวงเงินกู ้แต่ ณ วนัยื่นกูม้ีทุนเรือนหุ้น
มากกว่า 5% หรือหลงัจากหกัทุนเรือนหุน้กนัไวค้  ้าประกนัเงินกูป้ระเภทต่างๆตามระเบียบ ฯแลว้สมาชิกยงัมี



ทุนเรือนหุน้เหลือท่ีไม่ไดค้  ้าประกนัสญัญาใดอีก  สามารถน ายอดทุนเรือนหุน้มาบวกเพ่ิมในยอดเงินฝากฯท่ี
ตอ้งฝากเพ่ิมตามระเบียบฯในการกูค้ร้ังน้ีได ้

   (4)  สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ดงัน้ี 
(4.1) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกูป้ระเภทสามญับุคคลค ้ าประกนัขอ้27(3) ตอ้งมีเงินฝาก

ประเภทออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ไม่นอ้ยกว่า 2 % ของวงเงินท่ีขอกู ้  

(4.2) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกูป้ระเภทสามญับุคคลค ้ าประกนัขอ้27(3) ตอ้งมีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ไม่นอ้ยกว่า 10 % ของวงเงินท่ีขอกู ้  

หมายเหตุ 1. หากผูกู้ย้งัช  าระหน้ีสหกรณ์ฯ ไม่แลว้เสร็จใหถื้อว่าตนัเงินและดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ
เป็นเงินฝากสะสม 
                            (5)  เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพ่ือใชจ่้าย ดงัน้ี 
                (5.1) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้ไม่เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯ  ผูกู้ต้อ้งมีเงินไดร้าย
เดือนคงเหลือสุทธิหลงัจากหกัช าระหน้ีแลว้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ตลอดอายสุญัญา 
                    (5.2)สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกู/้เคยกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ฯให้นิติกรรมนั้นยงัคงอยู่ต่อ
จนกว่าจะส้ินสุดไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีตกลงกนัไว ้เว้นแต่กรณีตอ้งการยืน่กูเ้พ่ือหักกลบลบหน้ีเดิม
(รีไฟร์แนนซ์) ผูกู้ต้ ้องมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิหลงัจากหักช าระหน้ีแลว้ไม่น้อยกว่าตามตารางท่ี
ก  าหนดน้ีตลอดอาย ุ
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   (6)  การส่งช าระหน้ีจะตอ้งไม่เกินตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละระดบั และตอ้งส่งช าระหน้ีใหเ้สร็จ
ส้ินภายในอาย ุ 60 ปีบริบูรณ์ 
          (7) ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ  ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 
  (8) เมื่อใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีข้อบกพร่องเก่ียวกับหลกัประกันต้องรีบ

ด าเนินการใหผู้กู้ม้ีหลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน 

 

หมวดที่ 4  
เงินกู้พเิศษ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อ 32.  เงินกู้พเิศษ  ม ี2 ประเภท ดังนี ้

 (1) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ 

 (2) เงินกูพิ้เศษเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต ตามประกาศของสหกรณ์เป็นคร้ังคราว 

                ข้อ 33.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้
พิเศษแก่สมาชิก ส่วนการใหเ้งินกูเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตตามประกาศของสหกรณ์เป็นคร้ังคราว 

 ข้อ 34. สหกรณ์จะให้เงินกู้พิเศษตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั

หนองบวัล  าภู จ  ากดั พ.ศ.2554  ขอ้ 32 (2) (ค) (ง)  เท่านั้น   

               ข้อ 35. เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะนั้น  ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนกรรมการด าเนินการผูเ้ขา้ประชุมพิจารณาค าขอกูเ้งินของสมาชิกรายนั้นๆ 
 ข้อ 36. เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดว้ินิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษแลว้ หนงัสือกูแ้ละเอกสารทาง
กฎหมายอยา่งอ่ืนๆเก่ียวกบัเงินกูน้ั้นไดจ้ดัท าตามแบบท่ีก  าหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบูรณ์แลว้สมาชิกผูกู้จึ้งรับ
เงินจากสหกรณ์ได ้
               ข้อ 37. เมื่อถึงก  าหนดท่ีสมาชิกผูกู้จ้ะจ่ายเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะตามความมุ่งหมายผูกู้ต้อ้งเสนอ

รายงานการใชจ่้ายเงินกูต้ามแบบท่ีก าหนดไวพ้ร้อมหลกัฐานท่ีมีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะกระท า

ไดส้หกรณ์อาจมอบใหก้รรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรท าการสอบสวนการใชจ่้ายเงินกู้

ตามรายงานนั้น ๆ อีกชั้นหน่ึงดว้ย 

  ข้อ 38. ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะไม่เสร็จ  สมาชิกจะตอ้งยินยอมและ

อ านวยความสะดวกใหก้รรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรั้บมอบอ านาจจากสหกรณ์  เขา้ตรวจการ

ก่อสร้าง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงหรือทรัพยสิ์นท่ีใช้เงินกู้นั้น  ในเวลาอนัสมควรไดเ้สมอและต้องช้ีแจง

ขอ้ความท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตรวจใหท้ราบตามความประสงค์ 



              ในกรณีก่อสร้างต่อเติม หรือปรับปรุงเพื่อเป็นทางควบคุมการใชจ่้ายเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามความมุ่ง

หมาย  ใหส้มาชิกผูกู้น้  าเงินกูพิ้เศษซ่ึงไดรั้บเขา้ฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีเพ่ือถอนไปใช้

จ่ายเป็นคราวๆ   

               ข้อ 39. ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูพิ้เศษตามประกาศของสหกรณ์ฯ ว่าดอกเบ้ียเงินกูพิ้เศษ 

               ข้อ 40. ค  าขอกูเ้งินพิเศษของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผา่นการพิจารณารับรองของผูบ้งัคบับญัชา 

  ผู้บังคับบัญชา  หมายถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, 

สาธารณสุขอ าเภอ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาให้รักษาการในต าแหน่งหรือใหป้ฏิบติัราชการ

แทนในหน่วยงานของสมาชิกสงักดัอยู ่แลว้แต่กรณี 

ส่วนที่ 2 

เงินกู้พเิศษเพือ่การเคหะ 

 ข้อ 41.  จ  านวนวงเงินกู้พิ เศษเพ่ือการเคหะซ่ึงให้แก่สมาชิกผู ้กู้คนหน่ึง ๆนั้ น  ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยค านึงถึงลกัษณะของท่ีอยู่อาศยัตามควรแก่ฐานะ  และ
ความสามารถในการช าระหน้ีของสมาชิกรายนั้นๆ แต่ไม่เกิน ขอ้ 6 (1) ในระเบียบน้ี       
               ข้อ 42.  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะ มีดงัน้ี                

                          (1)  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน  

(2)  ผูกู้ต้อ้งมีทุนเรือนหุน้ ดงัน้ี สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกูแ้ละไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้
ไม่เคยกูย้มืเงินกบัสหกรณ์ฯในประเภทท่ีก  าลงัยืน่กู ้ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5% ของวงเงินกู ้ แต่ ณ วนัยืน่
กูม้ีทุนเรือนหุน้มากกว่า 5% หรือหลงัจากหกัทุนเรือนหุน้กนัไวค้  ้าประกนัเงินกูป้ระเภทต่างๆตาม
ระเบียบ ฯแลว้สมาชิกยงัมีทุนเรือนหุน้เหลือท่ีไม่ไดค้  ้าประกนัสญัญาใดอีก  สามารถน ายอดทุนเรือน
หุน้มาบวกเพ่ิมในยอดเงินฝากฯท่ีตอ้งฝากเพ่ิมตามระเบียบฯในการกูค้ร้ังน้ีได ้
  (3)  สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ดงัน้ีสมาชิกท่ีเคยท านิติ

กรรมเงินกูแ้ละไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้ไม่เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯในประเภทท่ีก  าลงัยืน่กู้ ตอ้งมีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินท่ีขอกู ้  

หมายเหตุ 1. หากผูกู้ย้งัช  าระหน้ีสหกรณ์ฯ ไม่แลว้เสร็จใหถื้อว่าตนัเงินและดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ
เป็นเงินฝากสะสม 

                     (4)  มีหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ  หรือตามสิทธ์ิประกนัสงัคม หรือ
สิทธ์ิอ่ืนๆ ท่ีจะไดรั้บ                          
                           (5)  เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพ่ือใชจ่้าย ดงัน้ี                 



                  (5.1) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้ไม่เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯ  ผูกู้ต้อ้งมีเงินไดร้าย
เดือนคงเหลือสุทธิหลงัจากหกัช าระหน้ีแลว้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ตลอดอายสุญัญา 
                 (5.2) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกู/้เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯให้นิติกรรมนั้นยงัคงอยู่ต่อ

จนกว่าจะส้ินสุดไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีตกลงกนัไว ้เว้นแต่กรณีตอ้งการยืน่กูเ้พ่ือหักกลบลบหน้ีเดิม

(รีไฟร์แนนซ์) ผูกู้ต้ ้องมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิหลงัจากหักช าระหน้ีแลว้ไม่น้อยกว่าตามตารางท่ี

ก  าหนดน้ีตลอดอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                (6) เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะการส่งเงินงวดช าระหน้ีในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 240 งวด  

ทั้งน้ีให้พิจารณาอายุราชการผูกู้ ้ท่ีเป็นพนักงานราชการ โดยต้องช าระหน้ีให้เสร็จส้ินภายในอายุ 60  ปี

บริบูรณ์ 

                 (7) มีอสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  จ  านองเป็นหลกัประกนัเต็มจ านวน

เงินกูร้ายนั้นโดยตอ้งเป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการด าเนินการว่าจ  านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ ้ 

ตอ้งไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 

   กรณีกูเ้พื่อไถ่ถอนจ านองบา้นพกัอาศยัของตนเองจากสถาบนัการเงินอ่ืนหรือแหล่งเงินทุน

ใหกู้ไ้ดเ้ท่ากบัวงเงินกูท่ี้ไดรั้บจากสถาบนัการเงินหรือแหล่งเงินทุนนั้นๆและตอ้งไม่เกินร้อยละ 90 ของราคา

ประเมินอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 

ปีพ.ศ. เงินเดอืนคงเหลอื
(ร้อยละ) 

2563 15 
2564 16 
2565 17 
2566 28 
2567 29 
2568 20 
2569 22 
2570 24 
2571 36 
2572 28 
2573 30 



                  (8) มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรือสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการ

ด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกนัเงินกูร้ายนั้นโดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยู่ภายใน

ร้อยละร้อยละ100 แห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 

                            (9) จ  านวนวงเงินกูข้องผูกู้ใ้ห้จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้างของบริษทัประเมินอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากทางราชการ หรือส านักงานท่ีดินกรณีเป็นท่ีดิน
ว่างเปล่า ตอ้งครอบคลุมส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้ ้
                            (10) อสงัหาริมทรัพย(์ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง)หรือท่ีดินว่างเปล่าตอ้งถือกรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้

คู่สมรส หรือบุคคลท่ียนิยอม และปลอดจากภาระผกูพนัใด ๆ  

  (11) ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ  ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 

 ข้อ 43. เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

  (1) เพื่อการก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัของตนเองและ

ครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 

                            (2) เพ่ือซ้ือห้องชุด หรือซ้ืออาคาร หรือซ้ือท่ีดินและอาคาร หรือซ้ือท่ีดินเพ่ือจะไดก่้อสร้าง
อาคารในระยะเวลาอนัสมควรทั้งน้ีส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 
                            (3) เพ่ือไถ่ถอนท่ีดินและอาคารท่ีอยู่อาศยัซ่ึงจ  านองสถาบนัการเงินอ่ืนและช าระหน้ีสิน

อ่ืนๆ 

                            (4) เพ่ือซ้ือท่ีดินว่างเปล่า ซ่ึงมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท า

ประโยชน์ในท่ีดิน(น.ส.3 ก) และมีพ้ืนท่ีติดทางสาธารณะประโยชน์ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 

  (5) เพ่ือช าระหน้ีเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสัญญาเดิมท่ีติดจ านองกับสหกรณ์ โดยการ

ประเมินมูลค่าหลกัทรัพยใ์หม่ทุกคร้ัง รายงานการประเมินมลูค่าหลกัทรัพยมี์ระยะเวลาไม่เกิน 180 วนัต่อใน

การประเมินหน่ึงคร้ัง  

 ข้อ 44. สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกู้เงินตามวตัถุประสงค์ต่างๆ  ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการ

ด าเนินการตามแบบท่ีก  าหนดไว ้ รวมทั้งรายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

                          (1) รายการสินทรัพย ์ หน้ีสิน  รายได ้ และค่าใชจ่้ายของตนและบุคคลในครัวเรือน 

             (2) การอยูอ่าศยัเดิม  และเหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัใหม้ีท่ีอยูอ่าศยัใหม่ 
                           (3) แบบรูปและรายการก่อสร้าง  หรือต่อเติม  หรือปรับปรุงอาคาร 

        (4) รายละเอียดและหลกัฐานแห่งท่ีดินท่ีจะก่อสร้าง  ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร 

                            (5) รายละเอียดแห่งท่ีดินและหรืออาคารท่ีจะซ้ือ 

  (6) ก  าหนดเวลา และราคาสญัญาท่ีท าไวห้รือร่างสญัญาท่ีจะท า 



  (7) รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกู ้ จ  านวนท่ีตนมีอยู ่ ก  าหนดการใชจ่้ายเงินกู้ 

  (8) รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท่ีเสนอเป็นหลกัประกันหรือหลกัฐานการ

จ านองจากสถาบนัการเงินอ่ืน 

 ข้อ 45. แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้นตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตาม

กฎหมายและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการดว้ย 

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบรูปหรือรายการดงักล่าวในวรรคก่อนในสาระส าคญัตอ้งได้รับความ

เห็นชอบของบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือการน้ีและต้องรายงานให้

คณะกรรมการด าเนินการทราบดว้ย 

            ข้อ 46. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนและท า

รายงานเก่ียวกบัค าขอกูเ้งินพิเศษเพื่อการเคหะ เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาให้เป็นหน้าท่ีของ

สมาชิกผูกู้ต้อ้งใหข้อ้ความจริงและความร่วมมือค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเพื่อการดงักล่าวใหส้มาชิกผูกู้เ้ป็น

ผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 

ข้อ 47. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนและท า

รายงานเก่ียวกบัค าขอกูเ้งินพิเศษเพื่อการเคหะ เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาให้เป็นหน้าท่ีของ

สมาชิกผูกู้ต้อ้งใหข้อ้ความจริงและความร่วมมือค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเพื่อการดงักล่าวใหส้มาชิกผูกู้เ้ป็น

ผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 

 ข้อ 48. เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะนั้น  มีความมุ่งหมายเพ่ือใหส้มาชิกใชจ้ดัใหมี้ท่ีอยูอ่าศยัของตนและ

ครัวเรือน  และใชท่ี้ดินว่างเปล่าเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตตามท่ีกล่าวในขอ้ 40.  มิใช่จดัใหมี้ข้ึนส าหรับ

ใหเ้ช่าหรือโอนแก่ผูอ่ื้น 

 ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูเ้พื่อการเคหะไม่เสร็จสมาชิกจะใหเ้ช่าหรือโอนอาคารหรือท่ีดินซ่ึง
ใชเ้งินกูน้ั้น  ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผูอ่ื้นไม่ได ้
 

 

ส่วนที่ 3 

เงินกู้พเิศษเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 

 ข้อ 49. จ  านวนวงเงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ซ่ึงใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น  ยอ่มสุดแต่

คณะกรรมการเนินการพิจารณาเห็นสมควร  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ในการก าหนดรายละเอียด

การใหเ้งินกูต่้อไป 



หมวดที่ 5 

หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ 

 ข้อ 50.  การใหเ้งินกูทุ้กประเภทน้ี ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว  ้

 ข้อ 51.  หลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ั้น  มีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

  (1) เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน ก  าหนด ดงัน้ี 
วงเงินกูต้ ั้งแต่ 50,001.-บาท(หา้หม่ืนหน่ึงบาท) ตอ้งมีสมาชิกสามญัค ้าประกนัเงินกูไ้ม่นอ้ยกว่า 1 คน

                (2) เงินกูส้ามญั พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (2.1) กรณีวงเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 100  ของเงินฝากท่ีมีกับสหกรณ์ ไม่ต้องมีบุคคลหรือ
หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
                            (2.2) กรณีวงเงินกูเ้กินกว่าร้อยละ 100 ของทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแลว้ ไม่ตอ้งมีบุคคลหรือ
หลกัทรัพยค์  ้าประกนั  
                             (2.3)  เงินกูส้ามญับุคคลค ้ าประกนัตอ้งมีบุคคลค ้ าประกนัตามสัดส่วนวงเงินกูร้วม โดย
ก าหนดให้วงเงินกูทุ้ก 200,000.-บาท(สองแสนบาทถว้น) ตอ้งมีบุคคลค ้ าประกนั 1 คน ยกเวน้ กรณีผูค้  ้ า
ประกนัท่ีเป็นพนกังานขา้ราชการ ก  าหนดวงเงินค ้าประกนัคนละ 100,000  บาท 
  ผูค้  ้าประกนัเงินกูเ้พ่ือการศึกษาอาจบุคคลเดียวกนักบัผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั  โดยให้สิทธ์ิ

การค ้าประกนัไม่เกิน 2 สญัญา  

                             (2.4)  ผูค้  ้าประกนัตอ้งเป็นสมาชิกสามญัสหกรณ์  และตอ้งมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้

                             (2.5) เพ่ือความมัน่คงในการใหกู้ส้ามญัคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้

มีอ  านาจวินิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้  ้าประกนัเพ่ิมอีกก็ไดโ้ดยมีหลกัเกณฑส์ าหรับผูค้  ้าประกนัดงัน้ี 

   (1) สมาชิกท่ีมีเงินเดือนไม่เกิน 10,000บาท  สามารถเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  4  

คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากว่า 5% ของเงินเดือน 

                            (2) สมาชิกท่ีมีเงินเดือน 10,001 - 15,000 บาท  สามารถเป็นผูค้  ้ าประกนัส าหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่
เกิน  6  คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากว่า 5% ของเงินเดือน 

                             (3) สมาชิกท่ีมีเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท  สามารถเป็นผูค้  ้ าประกนัส าหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่

เกิน  8  คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากว่า 5% ของเงินเดือน 

                             (4) สมาชิกท่ีมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,001 บาท ข้ึนไป สามารถเป็นผูค้  ้ าประกนัส าหรับผูกู้ไ้ด้
ไม่เกิน 10 คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากว่า 5% ของเงินเดือน 
หมายเหตุ :  หากสมาชิกสามญัค ้าประกนัเต็มสิทธ์ิ ตามขอ้ (2.5) ขอ้ยอ่ย (1), (2), (3), (4) ใหมี้สิทธ์ิในการค ้า
ประกนัสมาชิกไดด้งัต่อไปน้ี 

 (1) ค  ้าประกนัเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ิมไดอี้ก 1 สิทธ์ิ / 1 สญัญา 



                            (2) ค  ้าประกนัเงินกูเ้พ่ือการศึกษา เพ่ิมไดอี้ก 5 สิทธ์ิ / 5 สญัญา                                                          
                             (2.6) เม่ือผูค้  ้ าประกนัคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ  หรือมีเหตุท่ี

คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจเป็นผูค้  ้ าประกนัต่อไปผูกู้ ้ต้องจดัให้สมาชิกอ่ืนท่ี

คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมใหเ้สร็จภายใน 

30 วนั 

                              (2.7) การใหส้มาชิกผูค้  ้ าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุผลใดๆไม่เป็นผลใหผู้น้ั้นหลุด

พน้จากการค ้าประกนัจนกว่าผูกู้ไ้ดจ้ดัให้มีสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้

เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 

                   อน่ึง  ภายหลงัการท าหนงัสือค ้ าประกนัแลว้  ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ ผูกู้ ้
จะตอ้งจดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเป็นผูค้  ้าประกนั
เงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็ว 
                               (2.8) ก  าหนดใหมี้พยานผูค้  ้าประกนัในหนงัสือผูค้  ้าประกนัเงินกู ้2 คน ดงัน้ี 

- พยานผู้ค ้าประกันคนที่ 1 เป็นผูบ้ังคับบัญชาทุกระดับ ไดแ้ก่  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั , 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอ าเภอ, หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้างาน, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้าตึก,
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ,กรรมการด าเนินการ หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชาใหรั้กษาการในต าแหน่งหรือใหป้ฏิบติัราชการแทน แลว้แต่กรณี และ 

- พยานผู้ค า้ประกนัคนที่ 2 เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ทั้งน้ีก  าหนดใหผู้ค้  ้าประกนัลงรายมือ
ช่ือการค ้าประกนัต่อหนา้กรรมการด าเนินการสหกรณ์เท่านั้น 
                               (2.9)  กรณีผู ้กู้มี เ งินฝากกับสหกรณ์  สามารถใช้สมุดเงินรับฝากในสหกรณ์ซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นหลกัประกนั โดยหา้มถอนจนกว่าจะช าระหน้ีครบตามจ านวน
เงินกู ้และจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 100 ของจ านวนเงินฝากนั้น 
                               (2.10) คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้  อาจพิจารณาให้ผูกู้ ้น า

อสงัหาริมทรัพย ์ (ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง) หรือท่ีดินว่างเปล่าท่ีมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ

รับรองการท าประโยชน์ในท่ีดิน(น.ส.3ก) ซ่ึงถือกรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้คู่สมรส หรือบุคคลอ่ืนท่ียินยอม และ

ปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ  มาจ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้รายนั้ น จดทะเบียนจ านองเป็น

หลกัประกนัคลุมหน้ีท่ีมีอยู่ในเวลาจ านองหรือท่ีเกิดข้ึนในอนาคตโดยจ านวนเงินกูข้องผูกู้ใ้ห้จ่ายไดไ้ม่เกิน

ร้อยละ 90 ของราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจากการประเมินของบริษทัประเมินสังหาริมทรัพยท่ี์

ได้รับอนุญาตจากทางราชการ หรือราคาประเมินของส านักงานท่ีดินกรณีเป็นท่ีดินว่างเปล่ าทั้งน้ีต้อง

ครอบคลุมหน้ีส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้ ้



                            อน่ึง  สมาชิกผูกู้ส้ามารถใชห้ลกัประกนัตาม(2.3), (2.9), (2.10) ร่วมกนัได ้ 

(3) เงินกูพิ้เศษ พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
                            (3.1) ในการกูเ้งินพิเศษเพ่ือการเคหะนั้น   ถา้วงเงินกูไ้ม่เกินค่าหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์  ก็

ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก ถา้เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะนั้นมีจ  านวนเกินกว่าค่าหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์  

ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 

                            (1) มีอสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  จ  านองเป็นหลกัประกนัเต็มจ านวน
เงินกูร้ายนั้นๆ  โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าจ  านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้ ้ ให้
เงินกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินของอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 
                            (2) มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสถาบันการเงินท่ีกระทรวงการคลงั

ก  าหนดหรือสมุดเงินรับฝากสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกนัเงินกูร้ายนั้นๆ 

โดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยู่ภายในร้อยละ 100 แห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 

                             (3) อสงัหาริมทรัพย(์ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง)หรือท่ีดินว่างเปล่าตอ้งถือกรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้

คู่สมรส หรือบุคคลอ่ืนท่ียนิยอม และปลอดจากภาระผกูพนัใด ๆ  

                              (3.2) สมาชิกผูกู้ต้ ้องท าประกันภัยส่ิงปลูกสร้างล่วงหน้า 5 ปี  โดยมีสหกรณ์เป็นผูรั้บ
ประโยชน์ สมาชิกตอ้งท าหนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผลและเฉล่ียคืน  เพ่ือต่ออายุประกนัภยัส่ิง
ปลกูสร้าง ก่อนครบก าหนดปีท่ี 5 และต่อเน่ืองในปีต่อๆไป  รวมถึงผูกู้ร้ายเก่าท่ียงัไม่ยืน่หนงัสือยินยอมฯต่อ
สหกรณ์ให้สหกรณ์ถือใชร้ะเบียบน้ี ด  าเนินการหกัเงินปันผลและเฉล่ียคืน  เพ่ือใชใ้นการดงักล่าวขา้งตน้ได้
เลยทั้งน้ีใหถื้อปฏิบติัตามประกาศของสหกรณ์เห็นสมควรเป็นคร้ัง ๆ ไป 

                              (3.3) ในการก าหนดหลกัประกันเงินกู้พิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ให้เป็นไปตาม

ประกาศของสหกรณ์ในการก าหนดรายละเอียดหลกัประกนัเงินกูต่้อไป 

 

 

หมวดที่  6 

ดอกเบีย้เงินกู้ 

                ข้อ 52. ให้เรียกดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด โดยสหกรณ์จะแจง้ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

   ข้อ 53. ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจ านวนเงินตน้คงเหลือ 



                ข้อ 54. ถา้ผูกู้ช้  าระตน้เงินกูท้ั้งหมดก่อนระยะเวลา  1 เดือน  นับจากวนัท่ีลงนามในสัญญาเงินกู ้ 

สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียขั้นต ่า  1  เดือน ยกเวน้เงินกูฉุ้กเฉิน ATM คิดดอกเบ้ียตามความเป็นจริง 

 

หมวดที่  7 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคนืเงนิกู้ 

                ข้อ 55. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก  าหนด
ไวใ้นระเบียบน้ี  และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง  
สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

                ข้อ 56. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลการส่งช าระหน้ีของผูกู้ทุ้กรายเป็นประจ าทุก

เดือน  โดยหากพบปัญหาเก่ียวกับการส่งใช้หน้ีไม่เป็นไปตามก าหนด  ให้คณะกรรมการด าเนินการท า

หนงัสือแจง้เจา้ตวั  เพื่อแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 

               ข้อ 57. ในกรณีผูกู้ไ้ม่สามารถส่งใชเ้งินกูต้ามก าหนดในระเบียบน้ีเน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น 

                          (1)  หมดสมาชิกภาพ  

                          (2)  เมื่อผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์
                          (3)  เม่ือมีขอ้มลูแสดงถึงความไม่มัน่คงทางการเงินของผูกู้ ้

                          (4)  เม่ือผูกู้ ้ไม่สามารถส่งช าระหน้ีได้ติดต่อกันตั้งแต่  2  งวดข้ึนไปให้คณะกรรมการ

ด าเนินการ พิจารณาด าเนินการตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ต่อไป 

                ข้อ 58.  กรณีผูค้  ้าประกนัตอ้งรับภาระใชห้น้ีแทนผูกู้อ้นัเน่ืองมาจากสาเหตุขอ้54.  และไม่สามารถ

ช าระหน้ี โดยส้ินเชิงไดใ้หผู้ค้  ้ าประกนัมาท าหนงัสือขอผ่อนผนัการช าระหน้ีเป็นรายเดือนต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการจนแลว้เสร็จภาระหน้ีตามสญัญาก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร 

               ข้อ 59.  ผูกู้ ้และผูค้  ้ าประกัน  ตอ้งยอมรับภาระผูกพนักรณีท่ีประสงค์จะขอลาออก  หรือยา้ยไป

ปฏิบติัราชการ  หรืองานประจ า  ณ  ท่ีอ่ืน  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ  

และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน  จึงสามารถลาออกหรือยา้ยจากราชการ 

หรืองานประจ าได ้

                 ข้อ 60.  การน าส่งงวดช าระหน้ีเงินกู ้ผูกู้ต้อ้งส่งสหกรณ์โดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ี

จ่าย ใหถื้อว่าเงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ ให้คณะกรรมการด าเนินการ

หรือคณะกรรมการเงินกูพิ้จารณาก าหนดใหผู้กู้ส่้งเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือนพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 




