
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภูจ ากดั 
ว่าด้วยการให้เงินกู้เกษียณสุขใจ และดอกเบีย้เงินกู้ พ.ศ. 2561 

---------------------------------------------------------------- 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั พ.ศ. 
2554ขอ้ 79(8) และขอ้ 107(3)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  25  คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 
27 ธนัวาคม  พ.ศ.2561 ใหก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั  วา่ดว้ย
การใหเ้งินกูเ้กษียณสุขใจ และดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ. 2561 ไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด  ว่า
ด้วยการให้เงินกู้เกษียณสุขใจ  และดอกเบีย้เงินกู้  พ.ศ. 2561” 
             ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 เป็นตน้ไป 
              ข้อ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  ดงัต่อไปน้ี 

    (1) ระเบียบ วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสามญัขา้ราชการบ านาญ พ.ศ.2560 
    (2) บรรดาระเบียบ,  ประกาศ,  ค  าสั่ง,  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  
และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

หมวดที ่ 1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

 ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั   
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามญัประเภทขา้ราชการบ านาญ  ลูกจา้งประจ าบ านาญ สหกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 
  “ประธานกรรมการด าเนินการ” หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั   
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั    
  “คณะกรรมการเงินกู้” หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภู จ  ากดั    
  “ผู้จัดการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั   
 ข้อ 5. สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 
  (1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
                           (2) เงินกูส้ามญั 

                            (3) เงินกูพ้ิเศษ 



 ข้อ 6.  สหกรณ์จะให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกสามญัประเภทขา้ราชการบ านาญ  ลูกจา้งประจ าบ านาญ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั เท่านั้น 
             ข้อ 7. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  จะให้ไดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็น หรือเป็นประโยชน์ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
 ข้อ 8.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน  ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
              ข้อ 9.  การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น   ผูกู้ ้ตอ้งท าหนังสือกู้  และสมาชิกผูค้  ้ าประกนั(ถ้ามี) ตอ้งท า
หนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
              ข้อ 10. การส่งเงินงวดช าระหน้ีทุกประเภท  ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  ให้ส่งต่อโดยวิธีหกัเงินได้
รายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่ายและการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภท
ของสมาชิกเม่ือรวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้นและให้ถือวา่เงินงวดช าระหน้ี
แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้นๆส าหรับผูท่ี้เงินไดร้ายเดือนจ่ายเขา้บญัชีธนาคารโดยตรงให้
ช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ตามวธีิท่ีไดต้กลงไว ้
 

หมวดที ่ 2 
เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

ส่วนที ่1  
ข้อมูลทัว่ไป 

ข้อ 11. เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน มี 1 ประเภท ดังนี้ 
 (1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ 12. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้ประธาน
กรรมการด าเนินการหรือรองประธานกรรมการด าเนินการ  หรือกรรมการด าเนินการ  หรือผูจ้ดัการตามท่ี
เห็นสมควรเป็นผูว้นิิจฉยัใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได ้ และให้ผูรั้บมอบอ านาจ
ดงักล่าวนั้นแสดงรายการอนุมติัจ่ายเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีให้ไปและส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการ
ทราบทุกเดือน และให้มีสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินไดเ้พียงสัญญาเดียว  ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยงัมีเงินกูเ้พื่อ
เหตุฉุกเฉินคา้งอยูเ่ม่ือไดรั้บเงินกูใ้หม่ทุกประเภทใหห้กัช าระหน้ีเพื่อเหตุฉุกเฉินท่ีคา้งทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่2  
เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ 13.  จ  านวนวงเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 5 เท่าของ
เงินเดือนของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 50,000 บาท และตอ้งไม่เกินทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้ของสมาชิกผูกู้ ้โดย
มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณา ดงัต่อไปน้ี 

             (1)  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
  (2) เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ 5% ของ
เงินบ านาญรายเดือน 
  (3) การขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิกผูข้อกูท้  าค  าขอและหนงัสือสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุ
ฉุกเฉิน กบัสหกรณ์ตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัค าขอและหนงัสือสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน และผูกู้ต้กลงจะ
ส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้
 ข้อ 14. ค  าขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิกนั้นสามารถรับรองตนเองได้ตามระเบียบน้ี หรือ
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเป็นอยา่งอ่ืน 
                ข้อ 15. ในการขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผูกู้จ้ะตอ้งเสนอค าขอกู้พร้อมแนบรายละเอียดเงินไดร้าย
เดือนในเดือนสุดทา้ยดว้ย 
 

หมวดที ่ 3 
เงินกู้สามัญ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
  ข้อ 16. เงินกู้สามัญ  มี 1 ประเภท ดังนี ้
 (1) เงินกูเ้กษียณสุขใจ 

                ข้อ 17. การใหเ้งินกูส้ามญั  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่
สมาชิกโดยคณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
ขอ้ 83. และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกไดต้ามความในขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ขอ้ 84.  และกรณีการใหเ้งินกูส้ามญัจ านวนไม่เกินเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนัและจ านวนค่าทุนเรือน
หุ้นค ้ าประกันคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยให้กับประธาน
กรรมการด าเนินการ หรือรองประธานกรรมการด าเนินการ หรือผูจ้ดัการ 
 ข้อ 18.  ค  าขอกู้เ งินสามัญของสมาชิกนั้ น สามารถรับรองตนเองได้ตามระเบียบน้ี หรือ
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเป็นอยา่งอ่ืน 
 
 



ส่วนที ่2 
เงินกู้เกษียณสุขใจ 

 ข้อ 19. จ  านวนวงเงินกูเ้กษียณสุขใจท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น  ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  แต่ตอ้งอยูภ่ายในจ ากดัไม่เกิน  1,000,000 บาทส าหรับเงินกูท่ี้สมาชิกจะกูไ้ด้
เป็นจ านวนเท่าใดจะตอ้งข้ึนกบัระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑอ่ื์นๆต่อไปน้ี 
  (1) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่  12  เดือน  
  (2) ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 25% ของวงเงินกู ้
  (3) ระยะเวลาใชคื้นเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 120 งวด  โดยไม่ให้น าอายุของผูกู้ม้าเป็นเง่ือนไขใน
การพิจารณา  หรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
  (4) เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินบ านาญเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ 10% 
ของเงินบ านาญรายเดือน 
  (5) การขอกูค้ร้ังใหม่ หากมีหน้ีสัญญาเดิมคงเหลือจะตอ้งช าระหน้ีปิดบญัชีหน้ีเดิมก่อนการ
รับเงินกูใ้หม ่
  (6) ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมดงัน้ี 
    (6.1) หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ  
    (6.2) หนงัสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผลและเฉล่ียคืนเขา้ฝากและถอนออก
อตัโนมติัโดยโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์จากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยข์องสมาชิก ช่ือบญัชี ”เงิน
ฝากออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง” เพื่อจ่ายค่าบ ารุงรายปีและค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้าให้สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์หรือประกนัอย่างอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม
ทั้งน้ีรวมถึงผูกู้ร้ายเก่าท่ียงัไม่ยื่นหนงัสือยินยอมฯต่อสหกรณ์ให้สหกรณ์ถือใชร้ะเบียบน้ีด าเนินการหกัเงิน
ปันผลและเฉล่ียคืน  เพื่อใชใ้นการดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้ลย 
  (7) ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ2 ของ
วงเงินท่ีขอกู ้ 
  (8) ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ  ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 
  (9) เ ม่ือใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีข้อบกพร่องเก่ียวกับหลักประกันต้องรีบ
ด าเนินการใหผู้กู้มี้หลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน  
  กรณีท่ีสมาชิกมีหุ้น  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกผูน้ั้นไดไ้ม่เกิน
ร้อยละ  100  ของเงินค่าหุน้ท่ีสมาชิกช าระแลว้อยูใ่นสหกรณ์  โดยไม่ตอ้งน าหลกัเกณฑ์ในขอ้  19 วรรคแรก
มาบงัคบัใช ้ และสามารถกูไ้ดเ้ดือนละ 1  คร้ัง 
 ข้อ 20.  ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัส่งเงินกูเ้กษียณ
สุขใจรายก่อนไม่เสร็จก็ได ้  แต่จะตอ้งปิดหน้ีสามญัเดิมในวนัท่ีมีการรับเงินกูร้ายใหม่ทนัที 



 ข้อ 21.  ในการใหเ้งินกูเ้กษียณสุขใจนั้น ถา้ปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะให้กูไ้ดไ้ม่พอแก่การขอ
กู ้ อนัลกัษณะพึงใหกู้ร้ายนั้น  ใหถื้อล าดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ ดงัต่อไปน้ี 
                   (1) เงินกูซ่ึ้งถือค่าหุน้เป็นหลกัประกนัพึงใหใ้นล าดบัก่อนเงินกูมี้หลกัประกนัอยา่งอ่ืน 
  (2) ในระหวา่งเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นล าดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวใน (1) เงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนนอ้ยพึงให้
ก่อนเงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการน้ี  จ  านวนเงินกูซ่ึ้งน ามาเปรียบเทียบกนันั้น  ให้คิดรวมทั้ง
เงินกู้เกษียณสุขใจและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินของผู ้กู้ท่ีคงเหลืออยู่ด้วย(ถ้ามี)  ทั้ งน้ีเว ้นแต่ในกรณีท่ี
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาเห็นวา่มีเหตุพิเศษ จะวนิิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนได ้

หมวดที ่ 4 
เงินกู้พเิศษ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 ข้อ 22. เงินกู้พเิศษ  มี 1 ประเภท ดังนี้ 
 (1) เงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ  ตามประกาศของสหกรณ์เป็นคร้ังคราว 

 ข้อ 23. กรณีการให้เงินกูเ้งินพิเศษ คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการ
พิจารณาวนิิจฉยัใหก้บัประธานกรรมการด าเนินการ หรือรองประธานกรรมการด าเนินการ หรือผูจ้ดัการก็ได ้
 ข้อ 24. สหกรณ์จะให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกสามญัประเภทข้าราชการบ านาญ  ลูกจ้างประจ า
บ านาญ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั เท่านั้น 
                ข้อ 25. การเรียกดอกเบ้ียเงินกูพ้ิเศษ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ วา่ดอกเบ้ียเงินกูพ้ิเศษ 
 ข้อ 26. ค  าขอกูเ้งินพิเศษของสมาชิกนั้น สามารถรับรองตนเองไดต้ามระเบียบน้ี หรืคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรเป็นอยา่งอ่ืน 

ส่วนที ่2 
เงินกู้พเิศษเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 

 ข้อ 27. จ  านวนวงเงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ ซ่ึงให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆนั้น  ยอ่ม
สุดแต่คณะกรรมการเนินการพิจารณาเห็นสมควร  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ในการก าหนด
รายละเอียดการให้เงินกูต่้อไป 

หมวดที ่5 
หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ 

 ข้อ 28.  การใหเ้งินกูทุ้กประเภทน้ี ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
 ข้อ 29.  หลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ั้น  มีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซ่ึงผูกู้ ้ได้ท  าไวท่ี้สหกรณ์แล้วก็ไม่ต้องมี
หลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
  (2) เงินกูส้ามญั พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 



 (2.1) กรณีวงเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 100  ของทุนเรือนหุน้  ไม่ตอ้งมีบุคคลค ้าประกนั 
  (2.2) กรณีวงเงินกูเ้กินกวา่ร้อยละ 100 ของทุนเรือนหุ้นตอ้งมีบุคคลค ้าประกนัตามสัดส่วน
วงเงินกูร้วมโดยก าหนดใหว้งเงินกูทุ้กๆ 200,000 บาทตอ้งมีบุคคลค ้าประกนั 1คน   
  ผูค้  ้าประกนัเงินกูเ้พื่อการศึกษาอาจบุคคลเดียวกนักบัผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั  โดยให้สิทธ์ิ
การค ้าประกนัไม่เกิน 2 สัญญา  
  (2.3)  ผูค้  ้าประกนัตอ้งเป็นสมาชิกสามญัสหกรณ์  และตอ้งมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้
         (2.4) เพื่อความมัน่คงในการใหกู้ส้ามญัคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูมี้
อ  านาจวนิิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้  ้าประกนัเพิ่มอีกก็ไดโ้ดยมีหลกัเกณฑส์ าหรับผูค้  ้าประกนัดงัน้ี 
                                          (2.4.1) สมาชิกท่ีมีเงินเดือนไม่เกิน 10,000บาท  สามารถเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผู ้
กูไ้ดไ้ม่เกิน  4  คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากวา่ 5%  
   (2.4.2) สมาชิกท่ีมีเงินเดือน 10,001 - 15,000 บาท  สามารถเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับ
ผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  6  คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากวา่ 5% 
   (2.4.3) สมาชิกท่ีมีเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท  สามารถเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับ
ผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  8  คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากวา่ 5% 
                                          (2.4.4) สมาชิกท่ีมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,001 บาท ข้ึนไป สามารถเป็นผูค้  ้ าประกนั
ส าหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 10 คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากวา่ 5% 
    หากสมาชิกสามญัค ้ าประกันเต็มสิทธ์ิ ตามข้อ (2.4) ข้อย่อย (2.4.1), (2.4.2), 
(2.4.3), (2.4.4) ใหมี้สิทธ์ิในการค ้าประกนัสมาชิกสมทบเพิ่มได ้1 สิทธ์ิ 
                (2.5) เม่ือผู ้ค  ้ าประกันคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ  หรือมีเหตุท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจเป็นผูค้  ้ าประกนัต่อไปผูกู้ ้ตอ้งจดัให้สมาชิกอ่ืนท่ี
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จภายใน 
30 วนั 
                 (2.6) การให้สมาชิกผูค้  ้ าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุผลใดๆไม่เป็นผลให้ผูน้ั้นหลุดพน้
จากการค ้ าประกนัจนกว่าผูกู้ ้ได้จดัให้มีสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 
  อน่ึง  ภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้  ถา้สมาชิกผูค้  ้ าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ 
ผูกู้ ้จะต้องจดัให้มีสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผูค้  ้ า
ประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็ว 
 (2.7) ก าหนดให้พยานผูค้  ้ าประกนัในหนังสือผูค้  ้ าประกันเงินกู้เป็นผูบ้งัคบับญัชาทุกระดับ 
ได้แก่  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอ าเภอ, หัวหน้ากลุ่มงาน, 
หวัหนา้งาน, หวัหนา้ฝ่าย, หวัหนา้ตึก, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล,กรรมการด าเนินการ 



หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาให้รักษาการในต าแหน่งหรือให้ปฏิบติัราชการแทน แลว้แต่กรณี
  
                          (2.8) กรณีผูกู้มี้เงินฝากกบัสหกรณ์  สามารถใชส้มุดเงินรับฝากในสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นหลกัประกนั โดยห้ามถอนจนกว่าจะช าระหน้ีครบตามจ านวนเงินกู ้และ
จ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 100 ของจ านวนเงินฝากนั้น 
                          (2.9)  คณะกรรมการด า เนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้  อาจพิจารณาให้ผู ้กู้น า
อสังหาริมทรัพย์  (ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง) หรือท่ีดินว่างเปล่าท่ีมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดิน ซ่ึงถือ
กรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้ และปลอดจากภาระผูกพนัใด ๆ  มาจ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้รายนั้น จด
ทะเบียนจ านองเป็นหลกัประกนัคลุมหน้ีท่ีมีอยูใ่นเวลาจ านองหรือท่ีเกิดข้ึนในอนาคตโดยจ านวนเงินกูข้องผู ้
กูใ้ห้จ่ายไดไ้ม่เกินราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจากการประเมินของบริษทัประเมินสังหาริมทรัพยท่ี์
ได้รับอนุญาตจากทางราชการ หรือราคาประเมินของส านักงานท่ีดินกรณีเ ป็นท่ีดินว่างเปล่าทั้งน้ีต้อง
ครอบคลุมหน้ีส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้
         อน่ึง  สมาชิกผูกู้ส้ามารถใชห้ลกัประกนัตาม(2.4), (2.8), (2.9) ร่วมกนัได ้

  (2.10) ในกรณีท่ีสมาชิกกูเ้งินเกินทุนเรือนหุ้นตอ้งมีหลกัประกนัเงินกู ้ไม่เกิน 1,000,000
บาท ตอ้งสมคัรสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย(สสธท.)ถา้สมาชิกผูกู้ ้
ยงัไม่สมคัรสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย(สสธท.) ตอ้งท าประกนั
สินเช่ือ(ประกนัชีวิต)ตามวงเงินกูส่้วนเกินหลงัจากหกัทุนเรือนหุ้น หากสมาชิกผูกู้มี้ความประสงคจ์ะขอท า
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย(สสธท.) หรือกองทุนสวสัดิการ
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (กสธท.) ก็สามารถท าได ้
เม่ือใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีข้อบกพร่องเก่ียวกับหลักประกันต้องรีบด าเนินการให้ผู ้กู้มี
หลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน                              
                      (3) เงินกูพ้ิเศษ พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   (3.1) ในการก าหนดหลกัประกนัเงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ให้เป็นไปตามประกาศ
ของสหกรณ์ในการก าหนดรายละเอียดหลกัประกนัเงินกูต่้อไป 

หมวดที ่ 6 
เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้ 

 ข้อ 30.  การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูน้ั้น  ใหก้ าหนดไวด้งัน้ี 
 (1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน การส่งเงินช าระหน้ีส าหรับเงินกูมี้รายละเอียดดงัน้ี 
  (1.1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ใหส่้งเป็นงวดรายเดือนรวมไม่เกิน 5 งวด 
 (2) เงินกูส้ามญั การส่งเงินช าระหน้ีส าหรับเงินกูมี้รายละเอียดดงัน้ี 



  (2.1) เงินกูเ้กษียณสุขใจ การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญัให้สมาชิกผูกู้ใ้ชคื้นใน
ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 120 งวด  โดยไม่ให้น าอายุของผูกู้ม้าเป็นเง่ือนไขในการพิจารณา  หรือในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการด าเนินการ  
 (3) เงินกูพ้ิเศษ การส่งเงินช าระหน้ีส าหรับเงินกูมี้รายละเอียดดงัน้ี 
  (3.2) เงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูพ้ิเศษเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวติ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ต่อไป 
                     (4) การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู ้ผูกู้ต้อ้งส่งสหกรณ์โดยวธีิหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ี
จ่าย ใหถื้อวา่เงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ  
ให้คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาก าหนดให้ผูกู้ส่้งคืนเงินตน้เป็นงวดรายเดือน
เท่ากนัทุกเดือนพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย (แบบสหกรณ์) หรือ  ส่งคืนเงินตน้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน
เท่ากนัทุกเดือน  ยกเวน้งวดสุดทา้ย (แบบธนาคาร)  เป็นจ านวนสุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของ
สมาชิกผูกู้ ้ ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
 ในกรณีผูกู้มี้เหตุจ าเป็นท่ีไม่สามารถส่งช าระหน้ีไดต้ามก าหนดให้สามารถยื่นค าร้องขอผ่อนผนั
การช าระหน้ีต่อคณะกรรมการด าเนินการ ทั้งน้ีโดยผ่อนช าระหน้ีได้คร้ังละไม่เกิน 3 เดือน  ภายใตค้วาม
เห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการเป็นราย ๆ ไป 

หมวดที ่ 7 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

 ข้อ 31. ให้เรียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ15 ต่อปี หรือตามกฎหมายก าหนด 
โดยสหกรณ์จะแจง้ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ 32. ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจ านวนเงินตน้คงเหลือ 
 ข้อ 33. ถา้ผูกู้ช้  าระตน้เงินกูท้ ั้งหมดก่อนระยะเวลา  1 เดือน  นบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญา 

หมวดที ่ 8 
การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ 34. ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนด
ไวใ้นระเบียบน้ี  และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกนัส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  
สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ 35. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลการส่งช าระหน้ีของผูกู้ทุ้กรายเป็นประจ าทุก
เดือน  โดยหากพบปัญหาเก่ียวกับการส่งใช้หน้ีไม่เป็นไปตามก าหนด  ให้คณะกรรมการด าเนินการท า
หนงัสือแจง้เจา้ตวั  เพื่อแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ข้อ 36.ในกรณีผูกู้ไ้ม่สามารถส่งใชเ้งินกูต้ามก าหนดในระเบียบน้ีเน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆเช่น 
 (1)  หมดสมาชิกภาพ 
 (2)  เม่ือผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์



 (3)  เม่ือมีขอ้มูลแสดงถึงความไม่มัน่คงทางการเงินของผูกู้ ้
 (4)  เม่ือผูกู้ไ้ม่สามารถส่งช าระหน้ีไดติ้ดต่อกนัตั้งแต่  2  งวดข้ึนไป 
  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาด าเนินการตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ต่อไป 

 ข้อ 37.  กรณีผูค้  ้าประกนัตอ้งรับภาระใชห้น้ีแทนผูกู้อ้นัเน่ืองมาจากสาเหตุขอ้31.  และไม่สามารถ
ช าระหน้ีโดยส้ินเชิงไดใ้ห้ผูค้  ้าประกนัมาท าหนงัสือขอผอ่นผนัการช าระหน้ีเป็นรายเดือนต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการจนแลว้เสร็จภาระหน้ีตามสัญญาก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ 38.  ผูกู้ ้และผูค้  ้ าประกนั  ตอ้งยอมรับภาระผูกพนักรณีท่ีประสงค์จะขอลาออก  หรือยา้ยไป
ปฏิบติัราชการ  หรืองานประจ า  ณ  ท่ีอ่ืน  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบ  
และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน  จึงสามารถลาออกหรือยา้ยจากราชการ 
หรืองานประจ าได ้
 ข้อ 39.  ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ.  2561 
   
                                                            ศรายทุธ   สมศรี 

 (นายศรายทุธ   สมศรี) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภูจ  ากดั 
 


