
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 

ว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกสามญัข้าราชการและลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2565       

………………………………………………….. 

        อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ ากดั พ.ศ. 2554 

ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (3) โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  28 คร้ังท่ี 4/2565  เม่ือวนัท่ี                          

28 มกราคม พ.ศ. 2565 ใหก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั วา่ดว้ยการให้

เงินกูแ้ก่สมาชิกสามญัขา้ราชการและลกูจา้งประจ า พ.ศ. 2565  ไวด้งัต่อไปน้ี 

        ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั จ ากดั ว่า

ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสามญัขา้ราชการและลกูจา้งประจ า พ.ศ. 2564” 

        ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป 

         ข้อ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั หนองบวัล าภู  จ ากดั  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมาชิกสามัญข้าราชการและลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2564   ลงวนัท่ี 3 

กรกฎาคม พ.ศ. 2564   

(2) บรรดาระเบียบ, ประกาศ, ค าสั่ง, มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  และให้ใช้

ระเบียบน้ีแทน 

หมวดที่  1 

ข้อก าหนดทั่วไป 

      ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้

              “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั 

              “สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสามัญตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด

หนองบวัล าภู  จ ากดั พ.ศ.2554 ขอ้ 32 

              “ประธานกรรมการด าเนินการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

จงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั 

              “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั

หนองบวัล าภู จ ากดั 

              “คณะกรรมการเงนิกู้” หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู 

จ ากดั 

               “ผู้จดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ ากดั 

               “ งวดช าระหนี ้” หมายถึง งวดเดือนท่ีสมาชิกผอ่นช าระหน้ีเป็นรายเดือน 

               “ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาต” หมายถึง บุคคลผูมี้ใบรับรองวิทยาฐานะจากสมาคมผูป้ระเมินค่า

ทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทยหรือสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 



              “ลูกหนีเ้งนิกู้” หมายถึง ลกูหน้ีท่ีเกิดจากสญัญาเงินกู ้รวมถึงลกูหน้ีอ่ืนอนัมีมลูหน้ีท่ีเกิดจากการใหเ้งินกู ้

                  ข้อ 5. สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 

             (1) เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน คือ เงินกูใ้ห้สมาชิกกูย้ืมเป็นค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นเร่งด่วน หรือ

ประโยชนต่์างๆ ของสมาชิก 

              (2) เงินกูส้ามญั คือ เงินกูใ้หส้มาชิกกูย้ืมเพ่ือใชจ่้ายในส่ิงท่ีจ าเป็น หรือเป็นประโยชนต่์างๆ แก่การ

ด ารงชีพตามอตัภาพของสมาชิก 

              (3) เงินกูพิ้เศษ คือ เงินกูใ้หส้มาชิกกูย้ืม  เพ่ือซ้ือ หรือไถ่ถอน หรือปรับปรุง , ต่อเติมท่ีอยู่อาศยัตาม

ควรแก่ฐานะ หรือเพ่ือซ้ือท่ีดินวา่งเปล่าเพ่ือประกอบอาชีพในอนาคต 

       ข้อ 6. จ านวนวงเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 

  (1) จ านวนวงเงินทุกประเภทเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 5,000,000.-บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) (ใช้

บุคคลค ้าประกนัหรืออสงัหาริมทรัพยห์รือหลกัทรัพยอ่ื์นๆเช่นท่ีดินวา่งเปล่า เป็นตน้)   

  (2) จ านวนวงเงินกูเ้ฉพาะท่ีใชบุ้คคลค ้าประกนั สมาชิกกูไ้ดไ้ม่เกิน 4,000,000.- บาท (ส่ีลา้นบาท

ถว้น) โดยใหค้ านวณวงเงินกูจ้ากหน้ีคงเหลือของประเภทการกูท่ี้ใชบุ้คคลค ้าประกนั   

               ข้อ 7. การพิจารณาผูกู้ต้อ้งแนบหรือไม่ตอ้งแนบขอ้มูลเครดิตจากบริษทัเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (เครดิตบู

โร)ส่วนบุคคลเพ่ิมเติม ดงัน้ี   

     (1) สมาชิกยื่นกูท่ี้ใชบุ้คคลค ้าประกนัหรือใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั เช่น ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

ท่ีดินว่างเปล่า เป็นตน้ ไม่วา่จะเป็นการยื่นกูค้ร้ังใหม่หรือการยื่นกูเ้พ่ือหกักลบลบหน้ีเดิม(รีไฟร์แนนซ์) ผูกู้ต้อ้งแนบ

ขอ้มลูเครดิตจากบริษทัเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (เครดิตบูโร)ส่วนบุคคลเพ่ิมเติมกต่็อเม่ือวงเงินกูค้ร้ังใหม่รวมกบัวงเงิน

กูเ้ดิมทุกประเภทท่ีสมาชิกยื่นกูร้วมกนัภายในปีบญัชีเดียวกนัมีวงเงินกูร้วมกนัแลว้ตั้งแต่ 1,000,000.-(หน่ึงลา้นบาท

ถว้น) ข้ึนไป    
(2)คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูมี้มติใหผู้กู้ต้อ้งแนบเอกสารขอ้มูลเครดิตส่วน

บุคคลจากบริษทัเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (เครดิตบูโร) เพ่ิมเติมเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการใหกู้เ้งิน 
(3)ผูค้  ้ าประกนัอย่างน้อยหน่ึงคนยื่นเอกสารค าร้องมายงัสหกรณ์เพ่ือขอให้ผูกู้ต้อ้งแนบเอกสาร

ขอ้มลูเครดิตส่วนบุคคลจากบริษทัเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (เครดิตบูโร)  
 (4)การกู้ฉุกเฉินทุกประเภทผูกู้ ้ไม่ต้องแนบเอกสารข้อมูลเครดิตส่วนบุคคลจากบริษทัเครดิต

แห่งชาติ จ ากดั (เครดิตบูโร)  
            (5) สมาชิกยื่นกูท่ี้ไม่ไดใ้ชก้ารค ้ าประกนั เช่น ใชเ้งินฝากสหกรณ์ค ้าประกนั  หรือใชค่้าหุน้ท่ีช าระ

แลว้ค ้าประกนั หรือการกูฉุ้กเฉินในวงเงินท่ีไม่ตอ้งมีบุคคลค ้าประกนั หรือการกูเ้พ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต เป็นตน้  ไม่
ตอ้งแนบขอ้มลูเครดิตจากบริษทัเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (เครดิตบูโร)ส่วนบุคคลเพ่ิมเติม 

 ทั้งน้ี การพิจารณาเครดิตบูโรตอ้งพิจารณาจากความสามารถในการช าระหน้ีทั้งหมดของผูกู้ท่ี้มีรายไดร้าย

เดือนคงเหลือสุทธิเพ่ือประกอบการพิจารณาการใหเ้งินกูด้ว้ย 

 ข้อ 8. กรณีท่ีมีการท าสญัญาเงินกูใ้หม่ส าหรับเงินกูป้ระเภทเดียวกนัหรือมีการรวมสัญญาจะตอ้งช าระหน้ี

ตามสญัญาเดิมมาแลว้ ดงัน้ี 



            (1) เงินกูส้ามญัเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนั เดือนละ 1 คร้ัง 

                          (2) เงินกูส้ามญัไม่เกินจ านวนหุน้ไม่ตอ้งมีผูค้  ้าประกนั เดือนละ 1 คร้ัง 

                           (3) เงินกูส้ามญับุคคลค ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 งวด/เดือน 

                           (4) เงินกูพิ้เศษไม่นอ้ยกวา่ 12 งวด/เดือน 

หมายเหตุ : ขอ้ 8 (3)(4) ยกเวน้กรณีผูกู้ข้อกูย้งัไม่เต็มสิทธิท่ีตนจะไดรั้บ สามารถขอกูเ้พ่ิมจนเต็มสิทธิของตนได้

ทนัที ทั้งน้ี จ านวนเงินท่ีขอกูเ้พ่ิมจะค านวณตามสิทธิท่ีสามารถกูไ้ดใ้นวนัท่ีขอกูย้งัไม่เต็มสิทธินั้น 

  ข้อ 9.  สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสามญัตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั

หนองบวัล าภู จ ากดั พ.ศ.2554  ขอ้ 32 (2) (ก) (ข) ส่วน(ค)และ(ง)มีเง่ือนไขใหกู้ไ้ดต้ามระเบียบน้ีได ้ดงัน้ี 

 สมาชิกขอ้ 32 (ค) เป็นเจา้หน้าท่ีสหกรณ์น้ีและท่ีไดรั้บการบรรจุเป็นเจา้หน้าท่ีประจ าตั้งแต่ 2ปีข้ึนไป

สามารถกูย้ืมเงินกูส้ามญัเพ่ือสวสัดิการได ้ส่วนเงินกูป้ระเภทอ่ืนๆในระเบียบน้ีใหต้อ้งไดรั้บการบรรจุฯ ตั้งแต่ 10 ปี

ข้ึนไปจึงมีสิทธิกูย้ืมได ้

               สมาชิกขอ้ 32 (ง) เป็นพนกังานราชการ สังกดักระทรวงสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภูตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป

สามารถกูย้ืมเงินกูส้ามญัเพ่ือสวสัดิการได ้ส่วนเงินกูป้ระเภทอ่ืนๆในระเบียบน้ีใหต้อ้งไดรั้บการบรรจุฯ ตั้งแต่ 10 ปี

ข้ึนไปจึงมีสิทธิกูย้ืมได ้  

หากสมาชิกขอ้32 (ค) และ (ง) ท่ีมีอายกุารปฏิบติังานนอ้ยกว่า 10 ปี (ตามวรรคขา้งตน้) ใหกู้ไ้ดต้ามระเบียบ

สหกรณ์ฯ วา่ดว้ยการใหกู้เ้งินแก่สมาชิกสามญัพนกังานราชการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์หรือตามประกาศสหกรณ์ฯ 

             ข้อ 10. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์ตามท่ี

คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

             ข้อ 11.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน  ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้

             ข้อ 12.  การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น   ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกู ้ และสมาชิกผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) ตอ้งท าหนงัสือค ้า

ประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้ และตอ้งปิดเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินก่อนทุกคร้ัง ยกเว้นการเงนิกู้สามัญ

สวสัดกิารเพือ่ ท าประกนัชีวติ/ประกนัภัย                

               ข้อ 13.  การส่งเงินงวดช าระหน้ีทุกประเภท  ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  ใหส่้งต่อโดยวิธีหักเงินไดร้าย

เดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่ายและการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทของสมาชิก

เม่ือรวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้นและใหถื้อวา่เงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนด

ส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้นๆส าหรับผูท่ี้เงินไดร้ายเดือนจ่ายเขา้บญัชีธนาคารโดยตรงให้ช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

วิธีท่ีไดต้กลงไว ้

             ข้อ 14. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกท่ียงัส่งเงินกูค้ร้ังก่อนไม่เสร็จกไ็ด ้แต่จะตอ้งปิดหน้ีสัญญาเดิมในวนัท่ีมีการ

รับเงินกูค้ร้ังใหม่ทนัที 

 

 

 



หมวดที่ 2 

เงนิกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อ 15. เงนิกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน ม ี2 ประเภท ดงันี ้

                       (1) เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 

                       (2) เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) 

              ข้อ 16. การใหเ้งินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน เอกสารยื่นกูเ้ป็นไปตามแบบท่ีสหกรณ์ฯก าหนดและเง่ือนไขเป็นไป

ตามระเบียบ  คณะกรรมการด าเนินการมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการด าเนินการหรือรองประธานกรรมการ

ด าเนินการ  กรรมการด าเนินการ  หรือผูจ้ดัการ  เป็นผูวิ้นิจฉยัใหเ้งินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการ

ได ้ และใหผู้รั้บมอบอ านาจดงักล่าวนั้นแสดงรายการอนุมติัจ่ายเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีใหไ้ปและส่งคืน เพ่ือให้

คณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน และใหมี้สัญญาเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินไดเ้พียงสญัญาเดียว  ในกรณีท่ีสมาชิก
นั้นยงัมีเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินคา้งอยูเ่ม่ือไดรั้บเงินกูใ้หม่ทุกประเภทใหห้กัช าระหน้ีเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีคา้งทั้งหมด   

ส่วนที่ 2 

เงนิกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

           ข้อ 17.  จ านวนวงเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน

ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถว้น) โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

                   (1) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

                   (2) ใหส่้งเป็นงวดรายเดือน รวมไม่เกิน 12 งวด/เดือน    

                   (3) ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5 %  ของวงเงินกู ้

                   (4) เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพ่ือใชจ่้ายไม่นอ้ยกว่าร้อยละตามตารางท่ี
ก าหนดน้ีของเงินเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

(5) การขอกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินใหส้มาชิกผูข้อกูท้  าค าขอและหนงัสือสญัญาเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน กบั

สหกรณ์ตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัค าขอและหนงัสือสญัญาเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน และผูกู้ต้กลง จะส่งคืนตน้เงินกู้

พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้

              ข้อ 18. ค าขอกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผา่นการพิจารณารับรองของผูบ้งัคบับญัชา 

           ผู้ บังคับบัญชา หมายถึง นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั ,ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอ าเภอ, 

หวัหนา้กลุ่มงาน,หวัหนา้งาน, หวัหนา้ฝ่าย, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

จากผูบ้งัคบับญัชาให้รักษาการในต าแหน่งหรือให้ปฏิบติัราชการแทน ในหน่วยงานของสมาชิกสังกดัอยู่ แลว้แต่

กรณี 

            ข้อ 19. ในการขอกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั(หากมี)จะตอ้งเสนอค าขอกูแ้ละหนงัสือค ้ า

ประกนัพร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และรายละเอียดเงินเดือน 3 เดือนยอ้นหลงั 

ส่วนที่ 3 

เงนิกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) 

             ข้อ 20.  จ านวนวงเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) ท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นใหกู้ไ้ดไ้ม่

เกิน 20 เท่าของเงินเดือนของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 200,000.-บาท(สองแสนบาทถว้น) โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณา

ดงัต่อไปน้ี 

  (1) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

                (2) ใหส่้งเป็นงวดรายเดือน รวมไม่เกิน 12 งวด/เดือน 

                (3) ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5 %  ของวงเงินกู ้        

                  (4) เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพ่ือใชจ่้ายไม่นอ้ยกว่าร้อยละตามตารางท่ี
ก าหนดน้ีของเงินเดือน 

ปี พ.ศ. เงนิเดอืนคงเหลอื
(ร้อยละ) 

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

2573 เป็นตน้ไป 15 



ปี พ.ศ. เงนิเดอืนคงเหลอื 
(ร้อยละ) 

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

2573 เป็นตน้ไป 15 
(5) การขอกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) ให้สมาชิกผูข้อกูท้  าค าขอและหนงัสือสัญญาเงินกู้

เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM)  กบัสหกรณ์ตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัค าขอและหนงัสือสัญญาเงินกูเ้พ่ือเหตุ

ฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM)  มีอายหุน่ึงปีเม่ือครบก าหนดเวลาดงักล่าวหากสมาชิกมิไดบ้อกเลิกใหถื้อวา่ค าขอและ

หนงัสือสญัญาเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM)  นั้นมีการต่ออายอุอกไปอีกหน่ึงปี   

               ทั้งน้ีเม่ือครบก าหนดเวลาท่ีไดต้กลงใหต่้ออายุค าขอและหนงัสือสญัญาเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั 

(ATM)ออกไป ไม่วา่คร้ังใดคราวใดก็ใหถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกนัเร่ือยไปในกรณีมีเหตุอนัสมควรสหกรณ์อาจบอกเลิก

ค าขอและหนงัสือสัญญาเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) ก็ได ้ และผูกู้ต้กลงจะส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมทั้ง

ดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้

                 ข้อ 21. ค าขอกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) ของสมาชิกนั้นต้องเสนอผ่านการพิจารณา

รับรองของผูบ้งัคบับญัชา 

            ผู้บังคับบัญชา หมายถึง นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอ าเภอ, 

หวัหนา้กลุ่มงาน,หวัหนา้งาน, หวัหนา้ฝ่าย, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

จากผูบ้งัคบับญัชา ใหรั้กษาการในต าแหน่งหรือใหป้ฏิบติัราชการแทนในหน่วยงานท่ีสมาชิกสงักดัอยูแ่ลว้แต่กรณี 

               ข้อ 22. ในการขอกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั(หากมี)จะตอ้งเสนอค าขอกูแ้ละหนังสือค ้ า

ประกนัพร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และรายละเอียดเงินเดือน 3 เดือนยอ้นหลงั 

               ข้อ 23. การเบิกเงินกู ้สมาชิกผูกู้อ้าจเบิกเงินกูต้ามหนงัสือกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) ตาม

จ านวนท่ีตอ้งการเม่ือใดกไ็ด ้แต่รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินวงเงินกูท่ี้ก าหนดไวใ้นหนงัสือกูเ้งิน 

                  การเบิกเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) น้ีเป็นการเบิกผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์ของ

ธนาคารท่ีสหกรณ์ก าหนดวิธีการเบิกเงินกู้ผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร สมาชิกต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และช าระค่าธรรมเนียมการเบิกเงินกูต้ามท่ีธนาคารก าหนดดว้ย 



 หมวดที่  3 

เงนิกู้สามญั 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อ 24. เงนิกู้สามญั  ม ี7 ประเภท ดงันี ้

(1) เงินกูส้ามญัเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนั 

(2) เงินกูส้ามญัไม่เกินจ านวนหุน้ไม่ตอ้งมีผูค้  ้าประกนั 

(3) เงินกูส้ามญับุคคลค ้าประกนั 

(4) เงินกูส้ามญัเพ่ือการศึกษา 

              (5) เงินกูส้ามญัเพ่ือสวสัดิการ 5 ประเภท 

                (5.1) สวสัดิการเพ่ือการท่องเท่ียว 

                (5.2) สวสัดิการเพ่ืออุปโภค 

        (5.3) สวสัดิการเพ่ือธุรกิจขนาดยอ่ม 

     (5.4) สวสัดิการเพ่ือซ้ือหุน้สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

     (5.5) สวสัดิการเพ่ือท าประกนัภยั/ประกนัชีวิต 

(6) เงินกูส้ามญัเพ่ือรวมหน้ีเพ่ือชีวีเป็นสุข 

 (7) เงินกูส้ามญัเพ่ือเร่งรัดคุณภาพชีวิต 

            ข้อ 25. การให้เงินกูส้ามญั  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกโดย

คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 83. และมอบอ านาจ

หน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกไดต้ามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 84.  และกรณีการให้

เงินกูส้ามญัจ านวนไม่เกินเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนัและจ านวนค่าทุนเรือหุ้นค ้ าประกนั คณะกรรมการด าเนินการ

มอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยให้กับประธานกรรมการด าเนินการ หรือรองประธานกรรมการ

ด าเนินการ หรือผูจ้ดัการก็ได ้ และให้ผูรั้บมอบอ านาจดงักล่าวนั้นแสดงรายการอนุมติัจ่ายเงินกูท่ี้ให้ไปและส่งคืน 

เพ่ือใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน และให้มีสัญญาเงินกูไ้ดเ้พียงสัญญาเดียว ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยงัมี

เงินกูอ้ยู ่เม่ือไดรั้บเงินกูใ้หม่ของประเภทนั้น ๆ ใหห้กัช าระหน้ีท่ีคา้งทั้งหมด               

ข้อ 26. ค าขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผา่นการพิจารณารับรองของผูบ้งัคบับญัชา 

ผู้บังคับบัญชา หมายถึง นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอ าเภอ หรือผูท่ี้ไดรั้บ

มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหรั้กษาการในต าแหน่งหรือใหป้ฏิบติัราชการแทน แลว้แต่กรณี                

ส่วนที่ 2 

เงนิกู้สามญัเงินฝาก เงนิกู้สามัญไม่เกนิจ านวนหุ้นไม่ต้องมผีู้ค า้ประกนั และบุคคล(ค า้ประกนั) 

               ข้อ 27. จ านวนวงเงินกู้สามญัท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ ้คนหน่ึง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ

พิจารณาเห็นสมควร ดงัน้ี 



                (1) เงินกูส้ามญัเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนั จ านวน 100 % ของเงินฝากท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ (ยกเวน้เงินฝาก
ประเภทออมทรัพยป์ระกนั/เส่ียง) ระยะเวลาใชคื้น ตามตารางดา้นล่างท่ีก าหนด  ทั้งน้ีใหพิ้จารณาการส่งคืนในแต่ละ
งวดตอ้งช าระไดท้ั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย 
 

 

 

 

 

 

 

              

 

  (2)  เงินกูส้ามญัไม่เกินจ านวนหุ้นไม่ตอ้งมีผูค้  ้ าประกนั จ านวน 100 % ของค่าหุ้นท่ีช าระแลว้ท่ีมีอยู่ใน

สหกรณ์ ทั้งน้ีสมาชิกท่ีกูเ้งินประเภทสามญัโดยใชบุ้คคลค ้าประกนัหรือการกูเ้งินประเภทหลกัทรัพยค์  ้าประกนัไม่

สามารถกูไ้ด ้ระยะเวลาใชคื้นตามตารางดา้นล่างท่ีก าหนด ทั้งน้ีใหพิ้จารณาการส่งคืนในแต่ละงวดตอ้งช าระไดท้ั้ง
ตน้เงินและดอกเบ้ีย     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี พ.ศ. ระยะเวลาช าระ
คืนเงนิกู้(งวด) 

2564 360 
2565 335 
2566 310 
2567 285 
2568 260 
2569 235 
2570 210 
2571 185 
2572 160 

2573 เป็นตน้ไป 150 

ปี พ.ศ. ระยะเวลาช าระ
คืนเงนิกู้(งวด) 

2564 360 
2565 335 
2566 310 
2567 285 
2568 260 
2569 235 
2570 210 
2571 185 
2572 160 

2573 เป็นตน้ไป 150 



               (3)  เงินกูส้ามญับุคคลค ้าประกนั จ านวนไม่เกิน 2,000,000.-บาท (สองลา้นบาทถว้น) ส าหรับเงินกูท่ี้

สมาชิกจะกูไ้ดเ้ป็นจ านวนเท่าใดจะตอ้งข้ึนกบัระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑอ่ื์นๆต่อไปน้ี 

                (3.1) วงเงินกูสู้งสุดท่ีสมาชิกสามารถกูไ้ด ้พิจารณาจาก ระยะเวลาการเป็นสมาชิกประกอบกบัอายกุารรับ

ราชการของสมาชิก ดงัน้ี 

                 - เป็นสมาชิก 6-12  เดือน              วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,000,000.-บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) 

 - เป็นสมาชิก 13-24  เดือน             วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,500,000.-บาท (หน่ึงลา้นหา้แสนบาทถว้น) 

                 - เป็นสมาชิกมากกวา่ 36  เดือน วงเงินกูไ้ม่เกิน  2,000,000.-บาท (สองลา้นบาทถว้น) 

                กรณีท่ีสมาชิกตอ้งการวงเงินกูม้ากกวา่สิทธ์ิท่ีจะไดรั้บ ตอ้งมีอายกุารรับราชการของสมาชิก ประกอบ ดงัน้ี 

                 - เป็นสมาชิก 6-12  เดือน ตอ้งมีอายกุารรับราชการ 10 ปี ข้ึนไป หรือ 

  - เป็นสมาชิก 36-60  เดือน ตอ้งมีอายกุารรับราชการ 5 ปี ข้ึนไป   

(3.2)  ผูกู้ต้อ้งมีทุนเรือนหุน้ ดงัน้ี  

(1) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกูใ้นประเภทท่ีก าลงัยื่นกูก้บัสหกรณ์ฯ ตอ้งมีทุนเรือนหุ้น 5% ของ

วงเงินกู ้ แต่ ณ วนัยื่นกูมี้ทุนเรือนหุน้มากกว่า 5% หรือหลงัจากหกัทุนเรือนหุน้กนัไวค้  ้าประกนัเงินกูป้ระเภทต่างๆ

ตามระเบียบ ฯแลว้สมาชิกยงัมีทุนเรือนหุน้เหลือท่ีไม่ไดค้  ้าประกนัสัญญาใดอีก  สามารถน ายอดทุนเรือนหุน้มาบวก

เพ่ิมในยอดเงินฝากฯท่ีตอ้งฝากเพ่ิมตามระเบียบฯในการกูค้ร้ังน้ีได ้

                (2) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกูใ้นประเภทท่ีก าลงัยื่นกูก้บัสหกรณ์ฯ ตอ้งการยื่นกูเ้พ่ือหักกลบลบหน้ี

เดิม(รีไฟร์แนนซ์)  ส าหรับเงินกูว้งเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 25% ของ

วงเงินกู ้ กรณีวงเงินกูเ้กิน 1,000,000.-บาท(หน่ึงลา้นบาทถว้น) ข้ึน ไปตอ้งมีทุนเรือนหุน้เพ่ิมอีก 10%  ของวงเงินกู้

ในส่วนท่ีเกิน 

  (3.3)  ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ดงัน้ี  

(1) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกูใ้นประเภทท่ีก าลงัยื่นกูก้บัสหกรณ์ฯ   ส าหรับเงินกูว้งเงินไม่เกิน 

1,000,000.- บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) ตอ้งมีเงินฝาก 20% ของวงเงินกู ้ กรณีวงเงินกูเ้กิน 1,000,000.-บาท(หน่ึงลา้น

บาทถว้น) ข้ึน ไปตอ้งมีเงินฝากเพ่ิมอีก 10%  ของวงเงินกูใ้นส่วนท่ีเกิน 

(2) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกูใ้นประเภทท่ีก าลงัยื่นกูก้บัสหกรณ์ฯ ตอ้งการยื่นกูเ้พ่ือหกักลบลบหน้ีเดิม

(รีไฟร์แนนซ์) จะตอ้งมีเงินฝากไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 2 ของวงเงินท่ีขอกู ้

หมายเหตุ : หากผูกู้ย้งัช าระหน้ีสหกรณ์ฯ ไม่แลว้เสร็จให้ถือว่าตนัเงินและดอกเบ้ียท่ีไดรั้บเป็นเงินฝาก

สะสม 

               (3.4) ระยะเวลาใชคื้นเงินกูสู้งสุดก าหนดดงัน้ี 

               (1) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้ไม่เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯ  ระยะเวลาใชคื้นเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 

150 งวด 

        (2) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกู/้เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯให้นิติกรรมนั้นยงัคงอยู่ต่อจนกว่าจะ

ส้ินสุดไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีตกลงกนัไว ้เว้นแต่กรณีตอ้งการยื่นกูเ้พ่ือหักกลบลบหน้ีเดิม(รีไฟร์แนนซ์) 

ระยะเวลาใชคื้นเงินกูสู้งสุดตามตารางท่ีก าหนดน้ีตลอดอายสุญัญา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทั้งน้ีใหพิ้จารณาอายรุาชการของผูกู้โ้ดยตอ้งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ 60  ปีบริบูรณ์ 

               (3.5) ตอ้งมีหนงัสือยินยอมเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ 

               (3.6)  เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้ ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพ่ือใชจ่้าย ดงัน้ี 

                  (1) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้ไม่เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯ  ผูกู้ต้อ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิ

หลงัจากหกัช าระหน้ีแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ตลอดอายสุญัญา 

                  (2) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกู/้เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯใหนิ้ติกรรมนั้นยงัคงอยู่ต่อจนกว่าจะส้ินสุด

ไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีตกลงกนัไว ้เว้นแต่กรณีตอ้งการยื่นกูเ้พ่ือหกักลบลบหน้ีเดิม(รีไฟร์แนนซ์) ผูกู้ต้อ้งมี

เงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิหลงัจากหกัช าระหน้ีแลว้ไม่นอ้ยกวา่ตามตารางท่ีก าหนดน้ีตลอดอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี พ.ศ. ระยะเวลาช าระ
คืนเงนิกู้(งวด) 

2563 276 
2564 264 
2565 252 
2566 240 
2567 228 
2568 215 
2569 202 
2570 189 
2571 176 
2572 163 

2573 เป็นตน้ไป 150 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (3.7)  ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 

               (3.8) เม่ือใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบด าเนินการให้ผูกู้มี้

หลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน 

                ข้อ 28.  ในการใหเ้งินกูส้ามญันั้นถา้ปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกู ้อนัลกัษณะ
พึงใหกู้ร้ายนั้น  ใหถื้อล าดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ ดงัต่อไปน้ี 
               (1) เงินกูส้ามญัเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนัและเงินกูส้ามญัไม่เกินจ านวนหุน้ไม่ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัพึงใหใ้น

ล าดบัก่อนเงินกูมี้หลกัประกนัอยา่งอ่ืน 

               (2) ในระหว่างเงินกูซ่ึ้งอยู่ในล าดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวใน (1) เงินกูซ่ึ้งมีจ านวนนอ้ยพึงใหก่้อนเงินกูซ่ึ้งมี

จ านวนมากเพ่ือประโยชน์แห่งการน้ี  จ านวนเงินกูซ่ึ้งน ามาเปรียบเทียบกนันั้น  ให้คิดรวมทั้งเงินกูส้ามญัและเงินกู้

เพ่ือเหตุฉุกเฉินของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู่ดว้ย(ถา้มี)  ทั้งน้ีเวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูพิ้จารณาเห็นวา่มีเหตุพิเศษจะวินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนได ้

ส่วนที่ 3 

เงนิกู้เพือ่การศึกษา 

              ข้อ 29. เงินกูเ้พ่ือการศึกษาท่ีสมาชิกกูน้ั้น  ตอ้งน าไปเป็นทุนการศึกษาของตนเอง  คู่สมรส  หรือบุตรเท่านั้น 

              ข้อ 30. จ านวนเงินกูเ้พ่ือการศึกษาท่ีจะใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆนั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ

พิจารณาเห็นสมควร  โดยอยูภ่ายในวงเงินต่อไปน้ี 

              (1) ระดับต ่ากว่าปริญญาตรี(ต ่ากว่าอุดมศึกษา)  วงเงินกู้ไม่เกิน 400,000.-บาท(ส่ีแสนบาทถว้น) ต่อ
ทุนการศึกษาของตนเอง คู่สมรส หรือบุตร ต่อ 1 คน          

ปีพ.ศ. เงนิเดอืนคงเหลอื
(ร้อยละ) 

2563 10 
2564 12 
2565 12 
2566 13 
2567 14 
2568 18 
2569 20 
2570 22 
2571 24 
2572 27 

2573 เป็นตน้ไป 30 



                         (2)ระดบัตั้งแต่ปริญญาตรี ปริญญาโท ถึงปริญญาเอก(ตั้งแต่อุดมศึกษา) วงเงินกูไ้ม่เกิน 600,000.-

บาท(หกแสนบาทถว้น)ต่อทุนการศึกษาของตนเอง คู่สมรส หรือบุตร ต่อ 1 คน 

 (3)ระยะเวลาส่งช าระคืนไม่เกิน 150 งวด 

                กรณีท่ีผูกู้ ้ใชสิ้ทธ์ิในการขอกูร้ะดบัการศึกษาท่ีต่างกนัให้ยื่นค าขอกูโ้ดยแยกประเภทสัญญา ตามระดบั
การศึกษาและระยะเวลาส่งช าระคืนในระดบันั้น ๆ 
                ข้อ 31.  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินกูเ้พ่ือการศึกษา  มีดงัน้ี 

               (1)  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่  6 เดือน 

               (2)  มีหนงัสือยินยอมใหห้กัเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ 

(3)  ผูกู้ต้อ้งมีทุนเรือนหุน้ ดงัน้ี  สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมและไม่เคยท านิติกรรมเงินกูป้ระเภทสามญับุคคล

ค ้าประกนัขอ้24(3) ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5% ของวงเงินกู ้ แต่ ณ วนัยื่นกูมี้ทุนเรือนหุ้นมากกว่า 5% หรือหลงัจากหัก

ทุนเรือนหุน้กนัไวค้  ้าประกนัเงินกูป้ระเภทต่างๆตามระเบียบ ฯแลว้สมาชิกยงัมีทุนเรือนหุน้เหลือท่ีไม่ไดค้  ้าประกนั

สญัญาใดอีก  สามารถน ายอดทุนเรือนหุน้มาบวกเพ่ิมในยอดเงินฝากฯท่ีตอ้งฝากเพ่ิมตามระเบียบฯในการกูค้ร้ังน้ีได ้

 (4)  สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ดงัน้ี 

(4.1) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกูป้ระเภทสามญับุคคลค ้าประกนัขอ้24(3) ตอ้งมีเงินฝากประเภทออม

ทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ไม่นอ้ยกวา่ 2 % ของวงเงินท่ีขอกู ้  

    (4.2) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกูป้ระเภทสามญับุคคลค ้าประกนัขอ้24(3) ตอ้งมีเงินฝากประเภท

ออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ไม่นอ้ยกวา่ 10 % ของวงเงินท่ีขอกู ้  

หมายเหตุ : หากผูกู้ย้งัช าระหน้ีสหกรณ์ฯ ไม่แลว้เสร็จให้ถือว่าตน้เงินและดอกเบ้ียท่ีไดรั้บเป็นเงินฝาก

สะสม 

                 (5)  เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพ่ือใชจ่้าย ดงัน้ี 

                    (5.1) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้ไม่เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯ  ผูกู้ต้อ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือ
สุทธิหลงัจากหกัช าระหน้ีแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ตลอดอายสุญัญา 

                     (5.2) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกู/้เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯให้นิติกรรมนั้นยงัคงอยู่ต่อจนกว่าจะ

ส้ินสุดไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีตกลงกนัไว ้เว้นแต่กรณีตอ้งการยื่นกูเ้พ่ือหกักลบลบหน้ีเดิม(รีไฟร์แนนซ์) ผูกู้ ้

ตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิหลงัจากหกัช าระหน้ีแลว้ไม่นอ้ยกวา่ตามตารางท่ีก าหนดน้ีตลอดอาย ุ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (6)  การส่งช าระหน้ีจะตอ้งไม่เกินตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละระดบั และตอ้งส่งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอายุ  

60 ปี 

              (7) ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ  ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 

              (8) เม่ือใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีขอ้บกพร่องเก่ียวกับหลกัประกนัตอ้งรีบด าเนินการให้ผูกู้ ้มี

หลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน 

 ส่วนที่ 4 

เงนิกู้สามญัเพือ่สวัสดกิาร 

    ข้อ 32.  ส าหรับเงินกู้ท่ีสมาชิกจะกู้ได้เป็นจ านวนเท่าใดจะตอ้งข้ึนกบัวตัถุประสงค์ของการขอกู้ของ

สมาชิก โดยสามารถน าหน้ีกูฉุ้กเฉินท่ีมีอยูเ่ดิมและ เงินประกนัเส่ียง2%ในการกูท่ี้ใชบุ้คคลค ้าประกนั  จ านวนเงินหุน้

ท่ีตอ้งหกัเพ่ิมเติมตามระเบียบและวงเงินประกนัวงเงินกูแ้ละในกรณีท่ีหักเงินเพ่ือช าระหน้ีส้ินเดือนมารวมกบัยอด

หน้ีท่ีตอ้งการกูไ้ดแ้ต่ตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีใหกู้ใ้นแต่ละประเภทท่ีก าหนดและอยูใ่นวงเงินต่อไปน้ี 

               (1) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพ่ือการท่องเท่ียว เป็นการท่องเท่ียวหรือ ทศันะศึกษาทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศของตนเอง คู่สมรส หรือ บุตร  

วงเงินกูไ้ม่เกิน 100,000.-บาท(หน่ึงแสนบาทถว้น)ระยะเวลาส่งช าระคืน ไม่เกิน 36 งวด 

หมายเหตุ:เม่ือมีการกูส้ามญัสวสัดิการเพ่ือการท่องเท่ียวไม่ตอ้งปิดเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 

                (2) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพ่ือการอุปโภค  หมายถึง การกูเ้พ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต ์รถยนต ์เคร่ืองจกัรหรือ

รถท่ีใชใ้นการเกษตร เพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือส่ือสาร อุปกรณ์เทคโนโลยี เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน การช าระหน้ี

สถาบันการเงินบตัรเครดิต  ไฟแนนซ์  หรือวสัดุอุปกรณ์อ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินชีวิตท่ีคณะกรรมการ

ด าเนินการเห็นสมควร 

ปีพ.ศ. เงนิเดอืนคงเหลอื
(ร้อยละ) 

2563 10 
2564 12 
2565 12 
2566 13 
2567 14 
2568 18 
2569 20 
2570 22 
2571 24 
2572 27 

2573 เป็นตน้ไป 30 



                วงเงินกูไ้ม่เกิน 1,000,000.-บาท(หน่ึงลา้นบาทถว้น) โดยวงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท(หา้แสนบาทถว้น) 

ส่งช าระไม่เกิน 72 งวด และวงเงินกูต้ ั้งแต่ 500,001-1,000,000.-  บาท ระยะเวลาส่งช าระคืน ไม่เกิน 96 งวด 

หมายเหตุ : (1) ส าหรับการไถ่ถอนทรัพย์สินมค่ีาต้องมมูีลค่าไม่เกนิ 200,000.-บาท(สองแสนบาทถ้วน) 

(2) ส าหรับการซ้ือรถ ไถ่ถอนรถ ต้องมีการน าเอาสมุดคู่มือทะเบียนรถหรือส าเนาสัญญาการ

ซ้ือขาย มาแนบในสัญญาเงนิกู้ภายใน 30 วนั 

(3) การกู้เพือ่ช าระบัตรเครดติสามารถกู้ได้เพยีง 1 คร้ัง 

               (3) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพ่ือธุรกิจขนาดย่อม  หมายถึง การส่งเสริมใหส้มาชิกไดเ้ป็นเจา้ของธุรกิจขนาด

ยอ่ม ท่ีเป็นธุรกิจใหส้มาชิกมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน  ประเภทธุรกิจขนาดยอ่มประกอบไปดว้ย 

-  ธุรกิจดา้นการผลิต  เช่น การผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เป็นตน้ 

- ธุรกิจดา้นการคา้ส่ง เช่น พ่อคา้ขายส่ง   พ่อคา้ส่งรวบรวมสินคา้ทางการเกษตร นายหนา้และตวัแทน เป็น

ตน้ 

- ธุรกิจดา้นการคา้ปลีก เช่น การคา้ปลีกแบบมีร้านคา้ทัว่ไป(ร้านคา้ขายสินคา้)การคา้ปลีกแบบไม่มีร้านคา้

(การขายตรง ออนไลน)์ เป็นตน้ 

               - ธุรกิจดา้นการใหบ้ริการ เช่น ร้านตดัผม ร้านตดัเส้ือผา้ ร้านซกัรีด ร้านเสริมสวย สถานบริการดา้นสุขภาพ 

เป็นตน้ 

               วงเงินกูไ้ม่เกิน 200,000.-บาท(สองแสนบาทถว้น) ระยะเวลาส่งช าระคืน ไม่เกิน 36 งวด 

 หมายเหตุ : มีใบประกอบการ(ในกรณีร้านค้า อนุโลมให้ใช้ใบประกอบการของคู่สมรสได้)มีหนังสือ

โครงการประกอบการกู้   

               (4) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพ่ือซ้ือทุนเรือนหุน้สหกรณ์ฯ  หมายถึง การส่งเสริมใหส้มาชิกมีทุนเรือนหุน้และ

เป็นการใหส้มาชิกไดรั้บความมัน่คง 
                วงเงินกูไ้ม่เกิน 1,500,000.-บาท(หน่ึงลา้นหา้แสนบาทถว้น) ระยะเวลาส่งช าระคืนใหเ้ป็นไปตามขอ้ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

              (5) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพ่ือท าประกนัภยั/ประกนัชีวิต หมายถึง  การส่งเสริมให้สมาชิกมีหลกัประกนั

ชีวิต/ประกนัภยั เพ่ือเป็นสวสัดิการใหแ้ก่ครอบครัวของสมาชิก รวมถึงทรัพยสิ์นของสมาชิก เช่นการท าประกนัชีวิต 

การท าประกนัภยัรถยนต ์การท าประกนัอคัคีภยั และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นตน้ 

               วงเงินกูไ้ม่เกิน 100,000.- บาท(หน่ึงแสนบาทถว้น) ระยะเวลาส่งช าระคืน ไม่เกิน 120  งวด 

               กรณีท่ีผูกู้ใ้ชสิ้ทธ์ิในการขอกูท่ี้วตัถุประสงคต่์างกนั ใหย้ื่นขอกูโ้ดยแยกสัญญาตามวตัถุประสงคแ์ละ

ระยะเวลาส่งช าระคืนในวตัถุประสงคน์ั้น ๆ    

 ข้อ 33.  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินกูส้ามญัเพ่ือสวสัดิการ มีดงัน้ี 

               (1)  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่  6 เดือน 

               (2)  มีหนงัสือยินยอมใหห้กัเงินเดือน /บ าเหน็จ /บ านาญ 

(3)  ผูกู้ต้อ้งมีทุนเรือนหุน้ ดงัน้ี  สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมและไม่เคยท านิติกรรมเงินกูป้ระเภทสามญับุคคล

ค ้าประกนัขอ้24(3) ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5% ของวงเงินกู ้แต่ ณ วนัยื่นกูมี้ทุนเรือนหุน้มากกว่า 5% หรือหลงัจากหัก

ทุนเรือนหุน้กนัไวค้  ้าประกนัเงินกูป้ระเภทต่างๆตามระเบียบ ฯแลว้สมาชิกยงัมีทุนเรือนหุน้เหลือท่ีไม่ไดค้  ้าประกนั

สญัญาใดอีก  สามารถน ายอดทุนเรือนหุน้มาบวกเพ่ิมในยอดเงินฝากฯท่ีตอ้งฝากเพ่ิมตามระเบียบฯในการกูค้ร้ังน้ีได ้

(4)  สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ดงัน้ี 

(4.1) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกูป้ระเภทสามญับุคคลค ้าประกนัขอ้24(3) ตอ้งมีเงินฝากประเภทออม

ทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ไม่นอ้ยกวา่ 2 % ของวงเงินท่ีขอกู ้  

(4.2) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกูป้ระเภทสามญับุคคลค ้าประกนัขอ้24(3) ตอ้งมีเงินฝากประเภทออม

ทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ไม่นอ้ยกวา่ 10 % ของวงเงินท่ีขอกู ้  

หมายเหตุ 1. หากผูกู้ย้งัช าระหน้ีสหกรณ์ฯ ไม่แลว้เสร็จให้ถือว่าตน้เงินและดอกเบ้ียท่ีไดรั้บเป็นเงินฝาก

สะสม 
              (5) เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพ่ือใชจ่้าย ดงัน้ี 

ปี พ.ศ. ระยะเวลาช าระ
คืนเงนิกู้(งวด) 

2564 360 
2565 335 
2566 310 
2567 285 
2568 260 
2569 235 
2570 210 
2571 185 
2572 160 

2573 เป็นตน้ไป 150 



               (5.1) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้ไม่เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯ  ผูกู้ต้อ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิ

หลงัจากหกัช าระหน้ีแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ตลอดอายสุญัญา 

(5.2) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกู/้เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯใหนิ้ติกรรมนั้นยงัคงอยูต่่อจนกวา่จะส้ินสุด

ไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีตกลงกนัไว ้

               เว้นแต่กรณีต้องการยื่นกู้เพ่ือหักกลบลบหน้ีเดิม(รีไฟร์แนนซ์)ผูกู้ต้ ้องมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิ

หลงัจากหกัช าระหน้ีแลว้ไม่นอ้ยกวา่ตามตารางท่ีก าหนดน้ีตลอดอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) การส่งช าระหน้ีจะตอ้งส่งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ60 ปี 

              (7) ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 

               (8) เม่ือใดท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบด าเนินการใหผู้กู้มี้
หลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน 

 ส่วนที่ 5 

เงนิกู้สามญัรวมหนีเ้พือ่ชีวเีป็นสุข 

            ข้อ 34. ส าหรับเงินกูท่ี้สมาชิกจะกูไ้ดเ้ป็นจ านวนเท่าใดจะตอ้งข้ึนกบัวตัถุประสงคข์องการขอกูข้องสมาชิก 

ทั้งน้ี ตอ้งเป็นหน้ีจากสถาบนัการเงินเท่านั้น  โดยสหกรณ์ฯจะออกเช็คช าระหน้ีใหส้ถาบนัการเงินต่างๆท่ีสมาชิกยื่น

กูร้วมหน้ี  ทั้งน้ีหากมีเงินคงเหลือหลงัจากช าระหน้ีสถาบนัการเงินทั้งหมดแลว้สมาชิกสามารถรับเงินส่วนต่างได ้ 

และการค านวณเงินกูส้ามารถน าหน้ีกูฉุ้กเฉินท่ีมีอยู่เดิมและ  เงินฝากประเภทออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง  จ านวนเงิน

หุน้ท่ีตอ้งหกัเพ่ิมเติมตามระเบียบ และวงเงินประกนัวงเงินกู ้และในกรณีท่ีหกัเงินเพ่ือช าระหน้ีส้ินเดือนมาบวกกลบั

ในวงเงินกูไ้ด ้ 

ปีพ.ศ. เงนิเดอืนคงเหลอื
(ร้อยละ) 

2563 10 
2564 12 
2565 12 
2566 13 
2567 14 
2568 18 
2569 20 
2570 22 
2571 24 
2572 27 

2573 เป็นตน้ไป 30 



          ข้อ 35.  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินกูส้ามญัรวมหน้ีเพ่ือชีวีเป็นสุข มีดงัน้ี 

                 (1) วงเงินกูสู้งสุดท่ีสมาชิกสามารถกูไ้ด ้พิจารณาจาก ระยะเวลาการเป็นสมาชิกประกอบกบัอายุการรับ

ราชการของสมาชิก ดงัน้ี 

                 -เป็นสมาชิก 6 - 12  เดือน                วงเงินกูไ้ม่เกิน    2,000,000.-บาท(สองลา้นบาทถว้น) 

                 -เป็นสมาชิก 13-24  เดือน                วงเงินกูไ้ม่เกิน    3,000,000.-บาท(สามลา้นบาทถว้น) 

                 -เป็นสมาชิก 25  เดือนข้ึนไป  วงเงินกูไ้ม่เกิน    3,600,000.-บาท(สามลา้นหกแสนบาทถว้น) 

                 กรณีท่ีสมาชิกตอ้งการวงเงินกูม้ากกว่าสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บ ตอ้งมีอายุการรับราชการของสมาชิก ประกอบ 

ดงัน้ี 

                -เป็นสมาชิก 6 – 12  เดือน ตอ้งมีอายกุารรับราชการ 15 ปี ข้ึนไป หรือ 

                -เป็นสมาชิก 13 – 24  เดือน ตอ้งมีอายกุารรับราชการ 10 ปี ข้ึนไป 

 (2)  มีหนงัสือยินยอมใหห้กัเงินเดือน /บ าเหน็จ /บ านาญ 

 (3) ผูกู้ต้อ้งมีทุนเรือนหุน้ ดงัน้ี  สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมและไม่เคยท านิติกรรมเงินกูป้ระเภทสามญับุคคล

ค ้าประกนัขอ้24(3) ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5% ของวงเงินกู ้แต่ ณ วนัยื่นกูมี้ทุนเรือนหุน้มากกวา่ 5% หรือหลงัจากหกัทุน

เรือนหุ้นกนัไวค้  ้ าประกนัเงินกูป้ระเภทต่างๆตามระเบียบ ฯแลว้สมาชิกยงัมีทุนเรือนหุ้นเหลือท่ีไม่ไดค้  ้ าประกนั

สญัญาใดอีก  สามารถน ายอดทุนเรือนหุน้มาบวกเพ่ิมในยอดเงินฝากฯท่ีตอ้งฝากเพ่ิมตามระเบียบฯในการกูค้ร้ังน้ีได ้

 (4)  สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ดงัน้ี 

(4.1) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกูป้ระเภทสามญับุคคลค ้าประกนัขอ้24(3) ตอ้งมีเงินฝากประเภทออม

ทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ไม่นอ้ยกวา่ 2 % ของวงเงินท่ีขอกู ้  

(4.2) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกูป้ระเภทสามญับุคคลค ้าประกนัขอ้24(3) ตอ้งมีเงินฝากประเภทออม

ทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ไม่นอ้ยกวา่ 10 % ของวงเงินท่ีขอกู ้ 

หมายเหตุ : หากผูกู้ย้งัช าระหน้ีสหกรณ์ฯ ไม่แลว้เสร็จใหถื้อวา่ตน้เงินและดอกเบ้ียท่ีไดรั้บเป็นเงินฝากสะสม 

    (5)  เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพ่ือใชจ่้าย ดงัน้ี 

                (5.1) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้ไม่เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯ  ผูกู้ต้อ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิ

หลงัจากหกัช าระหน้ีแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ตลอดอายสุญัญา 

                (5.2) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกู/้เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯใหนิ้ติกรรมนั้นยงัคงอยูต่่อจนกว่าจะส้ินสุด

ไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีตกลงกนัไว ้เว้นแต่กรณีตอ้งการยื่นกูเ้พ่ือหกักลบลบหน้ีเดิม(รีไฟร์แนนซ์) ผูกู้ต้อ้งมี

เงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิหลงัจากหกัช าระหน้ีแลว้ไม่นอ้ยกวา่ตามตารางท่ีก าหนดน้ีตลอดอาย ุ

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (6)  การส่งช าระหน้ีจะตอ้งส่งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ60 ปี 

 (7)  ระยะเวลาใชคื้นเงินกูสู้งสุดก าหนดดงัน้ี 

               (7.1) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้ไม่เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯ ระยะเวลาใชคื้นเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 150 

งวด 

               (7.2) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกู/้เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯใหนิ้ติกรรมนั้นยงัคงอยู่ต่อจนกว่าจะส้ินสุด

ไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีตกลงกนัไว ้เว้นแต่กรณีตอ้งการยื่นกูเ้พ่ือหกักลบลบหน้ีเดิม(รีไฟร์แนนซ์)ระยะเวลา

ใชคื้นเงินกูสู้งสุดตามตารางท่ีก าหนดน้ี 

ปี พ.ศ. สามญัรวมหนี้
ระยะเวลาช าระ
คืนเงนิกู้(งวด) 

2563 240 
2564 235 
2565 230 
2566 220 
2567 210 
2568 200 
2569 190 
2570 180 
2571 170 
2572 160 

2573 เป็นตน้ไป 150 

ปี พ.ศ. เงนิเดอืนคงเหลอื
(ร้อยละ) 

2563 10 
2564 12 
2565 12 
2566 14 
2567 16 
2568 18 
2569 20 
2570 22 
2571 24 
2572 27 

2573 เป็นตน้ไป 30 



(8) เม่ือใดท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบด าเนินการใหผู้กู้มี้
หลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน 

ส่วนที่ 6 

เงนิกู้สามญัเพือ่เร่งรัดคุณภาพชีวติ 

 ข้อ 36. ส าหรับเงินกูท่ี้สมาชิกจะกูไ้ดเ้ป็นจ านวนเท่าใดจะตอ้งข้ึนกบัวตัถุประสงคข์องการขอกูข้องสมาชิก 

ทั้งน้ี ตอ้งเป็นหน้ีจากสถาบนัการเงินเท่านั้น  โดยสามารถน าหน้ีกูฉุ้กเฉินท่ีมีอยู่เดิมและ  เงินฝากประเภทออม

ทรัพย-์ประกนั/เส่ียง  จ านวนเงินหุน้ท่ีตอ้งหกัเพ่ิมเติมตามระเบียบ และวงเงินประกนัวงเงินกู ้และในกรณีท่ีหกัเงิน

เพ่ือช าระหน้ีส้ินเดือนมาบวกกลบัในวงเงินกูไ้ดแ้ต่ตอ้งไม่เกินวงเงินใหกู้ ้ดงัน้ี  
(1) เงินกูส้ามญัเพ่ือเร่งรัดคุณภาพชีวิต (กรณีผูค้  ้ าประกันรับช าระหน้ีแทนผูกู้)้ หมายถึง  ผูย้ื่นกู้ตาม

ระเบียบเงินกูป้ระเภทน้ี  ตอ้งเป็นผูค้  ้าประกนัท่ีรับช าระหน้ีแทนผูกู้ท่ี้ตนค ้าประกนัเงินกูไ้วไ้ม่วา่จะเป็นเงินกูป้ระเภท
ใดก็ตาม  แต่ภายหลงัตอ้งมารับช าระหน้ีแทนผูกู้ด้งักล่าวไวข้า้งตน้  ทั้งน้ีสหกรณ์ฯก็ไม่สามารถติดต่อผูกู้เ้งินและผู ้
ค  ้าประกนัส่งช าระหน้ีแทนโดยใหส้หกรณ์ฯหกัเงินเดือน ณ ท่ีจ่ายหรือน าส่งเงินรายเดือน 

-วงเงินกูไ้ม่เกิน 200,000. -บาท(สองแสนบาทถว้น) กรณีรับช าระหน้ีแทนผูกู้ ้1 คน ช าระไม่เกิน 150 งวด 

-วงเงินกูไ้ม่เกิน 400,000. -บาท(ส่ีแสนบาทถว้น) กรณีรับช าระหน้ีแทนผูกู้ ้2 คนช าระไม่เกิน 150 งวด 

                 (2)  เงินกูส้ามญัเพ่ือเร่งรัดคุณภาพชีวิต (กรณีไดรั้บผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ) หมายถึง สมาชิกท่ีเคยกูเ้งิน

กบัสหกรณ์ฯประเภทสามญับุคคลค ้าประกนัหรือใชห้ลกัทรัพยค์  ้ าประกนัหรือกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะ  ต่อมาไดรั้บ

ความเดือดร้อน วงเงินกูไ้ม่เกิน 800,000.-บาท (แปดแสนบาทถว้น) ช าระไม่เกิน 150 งวด 

ข้อ 37.  หลกัเกณฑก์ารพิจารณามี ดงัน้ี 

(1)เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

(2)  ผูกู้ต้อ้งมีทุนเรือนหุน้ ดงัน้ี  

- สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกูใ้นประเภทท่ีก าลงัยื่นกูก้บัสหกรณ์ฯ ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5% ของวงเงินกู ้ 

แต่ ณ วนัยื่นกูมี้ทุนเรือนหุ้นมากกว่า 5% หรือหลงัจากหักทุนเรือนหุ้นกนัไวค้  ้ าประกนัเงินกูป้ระเภทต่างๆตาม

ระเบียบ ฯแลว้สมาชิกยงัมีทุนเรือนหุน้เหลือท่ีไม่ไดค้  ้าประกนัสัญญาใดอีก  สามารถน ายอดทุนเรือนหุน้มาบวกเพ่ิม

ในยอดเงินฝากฯท่ีตอ้งฝากเพ่ิมตามระเบียบฯในการกูค้ร้ังน้ีได ้

- สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกูใ้นประเภทท่ีก าลงัยื่นกูก้บัสหกรณ์ฯ ตอ้งการยื่นกูเ้พ่ือหกักลบลบหน้ีเดิม(รี

ไฟร์แนนซ์)  ส าหรับเงินกูว้งเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 25% ของวงเงินกู ้ 

กรณีวงเงินกูเ้กิน 1,000,000.-บาท(หน่ึงลา้นบาทถว้น) ข้ึน ไปตอ้งมีทุนเรือนหุน้เพ่ิมอีก 10%  ของวงเงินกูใ้นส่วนท่ี

เกิน 

 (3)  ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ดงัน้ี  

- สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกู้ในประเภทท่ีก าลงัยื่นกู้กับสหกรณ์ฯ   ส าหรับเงินกู้วงเงินไม่เกิน 

1,000,000.- บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) ตอ้งมีเงินฝาก 20% ของวงเงินกู ้ กรณีวงเงินกูเ้กิน 1,000,000.-บาท(หน่ึงลา้น

บาทถว้น) ข้ึน ไปตอ้งมีเงินฝากเพ่ิมอีก 10%  ของวงเงินกูใ้นส่วนท่ีเกิน 



- สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกูใ้นประเภทท่ีก าลงัยื่นกูก้บัสหกรณ์ฯ ตอ้งการยื่นกูเ้พ่ือหกักลบลบหน้ีเดิม(รี

ไฟร์แนนซ์)จะตอ้งมีเงินฝากไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 2 ของวงเงินท่ีขอกู ้

หมายเหตุ : หากผูกู้ย้งัช าระหน้ีสหกรณ์ฯ ไม่แลว้เสร็จให้ถือว่าตน้เงินและดอกเบ้ียท่ีไดรั้บเป็นเงินฝาก

สะสม 

(4)  เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพ่ือใชจ่้าย ดงัน้ี 

                (4.1) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้ไม่เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯ  ผูกู้ต้อ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิ

หลงัจากหกัช าระหน้ีแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ตลอดอายสุญัญา 

 (4.2) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกู/้เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯใหนิ้ติกรรมนั้นยงัคงอยูต่่อจนกวา่จะส้ินสุด

ไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีตกลงกนัไว ้เว้นแต่กรณีตอ้งการยื่นกูเ้พ่ือหกักลบลบหน้ีเดิม(รีไฟร์แนนซ์) ผูกู้ต้อ้งมี

เงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิหลงัจากหกัช าระหน้ีแลว้ไม่นอ้ยกวา่ตามตารางท่ีก าหนดน้ีตลอดอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ตอ้งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ 60  ปีบริบูรณ์ 

  (6) ตอ้งมีหนงัสือยินยอมเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ 

                             (7)  ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 

                             (8) เม่ือใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบด าเนินการใหผู้ ้
กูมี้หลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน 

 หมวดที่  4 
เงนิกู้พเิศษ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อ 38. เงินกูพิ้เศษ  มี 2 ประเภท ดงัน้ี 
              (1) เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะ 

ปี พ.ศ. เงนิเดอืนคงเหลอื
(ร้อยละ) 

2564 12 
2565 12 
2566 13 
2567 14 
2568 18 
2569 20 
2570 22 
2571 24 
2572 27 

2573 เป็นตน้ไป 30 



              (2) เงินกูพิ้เศษเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตตามประกาศของสหกรณ์เป็นคร้ังคราว 

ส่วนที่ 2 
เงนิกู้พเิศษเพือ่การเคหะ 

                ข้อ 39. การให้เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้
พิเศษแก่สมาชิก ส่วนกรณีการใหเ้งินกูเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตตามประกาศของสหกรณ์เป็นคร้ังคราว 
               ข้อ 40. สหกรณ์จะใหเ้งินกูพิ้เศษตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู 
จ ากดั  

ข้อ 41. การให้เงินกูพิ้เศษนั้น  ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการ

ด าเนินการผูเ้ขา้ประชุมพิจารณาค าขอกูเ้งินของสมาชิกรายนั้นๆ 

 ข้อ 42. เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดวิ้นิจฉยัใหเ้งินกูพิ้เศษแลว้ หนงัสือกูแ้ละเอกสารทางกฎหมายอย่าง

อ่ืนๆเก่ียวกบัเงินกูน้ั้นไดจ้ดัท าตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบูรณ์แลว้สมาชิกผูกู้จึ้งรับเงินจากสหกรณ์ได ้

ข้อ 43.  เม่ือถึงก าหนดท่ีสมาชิกผูกู้จ้ะจ่ายเงินกูพิ้เศษตามความมุ่งหมายผูกู้ต้อ้งเสนอรายงานการใชจ่้าย

เงินกูต้ามแบบท่ีก าหนดไวพ้ร้อมหลกัฐานท่ีมีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะกระท าไดส้หกรณ์อาจมอบให้

กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรท าการสอบสวนการใชจ่้ายเงินกูต้ามรายงานนั้น ๆ อีกชั้นหน่ึง

ดว้ย 

ข้อ 44. ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูพิ้เศษไม่เสร็จ  สมาชิกจะตอ้งยินยอมและอ านวยความสะดวกให้

กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรั้บมอบอ านาจจากสหกรณ์  เขา้ตรวจการก่อสร้าง  ต่อเติม  หรือปรับปรุง

หรือทรัพยสิ์นท่ีใชเ้งินกูน้ั้น  ในเวลาอนัสมควรไดเ้สมอและตอ้งช้ีแจงขอ้ความท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตรวจใหท้ราบตาม

ความประสงค ์

             ในกรณีก่อสร้างต่อเติม หรือปรับปรุงเพ่ือเป็นทางควบคุมการใชจ่้ายเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามความมุ่งหมาย  ให้

สมาชิกผูกู้น้  าเงินกูพิ้เศษซ่ึงไดรั้บเขา้ฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีเพ่ือถอนไปใชจ่้ายเป็นคราวๆ 

              ข้อ 45. ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูพิ้เศษตามประกาศของสหกรณ์ฯ วา่ดอกเบ้ียเงินกูพิ้เศษ 

ข้อ 46. ค าขอกูเ้งินพิเศษของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผา่นการพิจารณารับรองของผูบ้งัคบับญัชา 

             ผู้บังคับบัญชา หมายถึง นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอ าเภอ หรือผู ้
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหรั้กษาการในต าแหน่งหรือใหป้ฏิบติัราชการแทนในหน่วยงานของสมาชิก
สงักดัอยู ่แลว้แต่กรณี 
 

               ข้อ 47. จ านวนวงเงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะซ่ึงใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆนั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการเนิน
การพิจารณาเห็นสมควร โดยค านึงถึงลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยัตามควรแก่ฐานะและความสามารถในการช าระหน้ีของ
สมาชิกรายนั้นๆ ตามขอ้ 6 (1) ของระเบียบน้ี โดยพิจารณาเกณฑ ์ดงัน้ี     

             (1) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่  6  เดือน 
             (2)  ผูกู้ต้อ้งมีทุนเรือนหุน้ ดงัน้ี สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกูใ้นประเภทท่ีก าลงัยื่นกูแ้ละไม่เคยท านิติกรรม

เงินกู/้ไม่เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯ ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5% ของวงเงินกู ้ แต่ ณ วนัยื่นกูมี้ทุนเรือนหุน้มากกวา่ 5% หรือ



หลงัจากหกัทุนเรือนหุน้กนัไวค้  ้าประกนัเงินกูป้ระเภทต่างๆตามระเบียบ ฯแลว้สมาชิกยงัมีทุนเรือนหุน้เหลือท่ีไม่ได้

ค ้าประกนัสัญญาใดอีก  สามารถน ายอดทุนเรือนหุน้มาบวกเพ่ิมในยอดเงินฝากฯท่ีตอ้งฝากเพ่ิมตามระเบียบฯในการ

กูค้ร้ังน้ีได ้

(3)  สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ดงัน้ีสมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกูใ้น

ประเภทท่ีก าลงัยื่นกูแ้ละไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้ไม่เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯ ตอ้งมีเงินฝากประเภทออมทรัพย์-

ประกนั/เส่ียง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของวงเงินท่ีขอกู ้  

หมายเหตุ : หากผูกู้ย้งัช าระหน้ีสหกรณ์ฯ ไม่แลว้เสร็จให้ถือว่าตน้เงินและดอกเบ้ียท่ีไดรั้บเป็นเงินฝาก

สะสม 

              (4) ตอ้งมีหนงัสือยินยอมใหห้กัเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ 

              (5)  เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพ่ือใชจ่้าย ดงัน้ี 

              (5.1) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้ไม่เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯ  ผูกู้ต้อ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิ

หลงัจากหกัช าระหน้ีแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ตลอดอายสุญัญา 

              (5.2) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกู/้เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯใหนิ้ติกรรมนั้นยงัคงอยู่ต่อจนกว่าจะส้ินสุด

ไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีตกลงกนัไว ้เว้นแต่กรณีตอ้งการยื่นกูเ้พ่ือหกักลบลบหน้ีเดิม(รีไฟร์แนนซ์) ผูกู้ต้อ้งมี

เงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิหลงัจากหกัช าระหน้ีแลว้ไม่นอ้ยกวา่ตามตารางท่ีก าหนดน้ีตลอดอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ปีพ.ศ. เงนิเดอืนคงเหลอื
(ร้อยละ) 

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

2573 เป็นตน้ไป 30 



               (6) การส่งช าระหน้ีจะตอ้งส่งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายใน 65 ปี ส่งไม่เกิน 300 งวด 

              (7) มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  จ านองเป็นหลกัประกนัเต็มจ านวนเงินกูร้ายนั้น

โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการด าเนินการว่าจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ ้ ตอ้งไม่เกินราคา

ประเมินของอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 

กรณีกูเ้พ่ือไถ่ถอนจ านองบา้นพกัอาศยัของตนเองจากสถาบนัการเงินอ่ืนหรือแหล่งเงินทุนใหกู้ไ้ดเ้ท่ากบั

วงเงินกูท่ี้ไดรั้บจากสถาบนัการเงินหรือแหล่งเงินทุนนั้นๆและตอ้งไม่เกินราคาประเมินของอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 

               (8) มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรือสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ

เห็นสมควรจ าน าเป็นประกนัเงินกูร้ายนั้นโดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยู่ภายในร้อยละ100 แห่งค่า

ของหลกัทรัพยน์ั้น 

               (9) จ านวนวงเงินกู้ของผูกู้ ้ให้จ่ายได้ไม่เกินราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษัทประเมิน

อสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากทางราชการ หรือส านกังานท่ีดินกรณีเป็นท่ีดินว่างเปล่า ตอ้งครอบคลุมส่วนท่ี

เกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้

                (10) อสงัหาริมทรัพย(์ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง)หรือท่ีดินวา่งเปล่า ตอ้งถือกรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้ คู่สมรส 

หรือบุคคลอ่ืนท่ียินยอม  และปลอดจากภาระผกูพนัใด ๆ          

(11) ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ  ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 

ข้อ 48.  เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

              (1) เพ่ือการก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครัวเรือนตามควร
แก่ฐานะ 

              (2) เพ่ือซ้ือห้องชุด หรือซ้ืออาคาร หรือซ้ือท่ีดินและอาคาร หรือซ้ือท่ีดินเพ่ือจะได้ก่อสร้างอาคารใน

ระยะเวลาอนัสมควรส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 

              (3) เพ่ือไถ่ถอนท่ีดินและอาคารท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงจ านองสถาบนัการเงินอ่ืนและช าระหน้ีสินอ่ืนๆ 

              (4) เพ่ือซ้ือท่ีดินว่างเปล่า ซ่ึงมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดินหรือ หนงัสือรับรองการท าประโยชน์ในท่ีดิน

(น.ส.3 ก) และมีพ้ืนท่ีติดทางสาธารณประโยชนส์ าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 

               (5) เพ่ือช าระหน้ีเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสัญญาเดิมท่ีติดจ านองกับสหกรณ์ โดยการประเมินมูลค่า

หลกัทรัพยใ์หม่ทุกคร้ัง รายงานการประเมินมลูค่าหลกัทรัพยมี์ระยะเวลาไม่เกิน 180 วนัต่อในการประเมินหน่ึงคร้ัง 

            ข้อ 49. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินตามวตัถุประสงคต่์างๆ  ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งคณะกรรมการด าเนินการตาม

แบบท่ีก าหนดไว ้ รวมทั้งรายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

               (1) รายการสินทรัพย ์ หน้ีสิน  รายได ้ และค่าใชจ่้ายของตนและบุคคลในครัวเรือน 

               (2) การอยูอ่าศยัเดิม  และเหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัใหมี้ท่ีอยูอ่าศยัใหม่ 

               (3) แบบรูปและรายการก่อสร้าง  หรือต่อเติม  หรือปรับปรุงอาคาร 

(4) รายละเอียดและหลกัฐานแห่งท่ีดินท่ีจะก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร 

               (5) รายละเอียดแห่งท่ีดินและหรืออาคารท่ีจะซ้ือ 

               (6) ก าหนดเวลา และราคาสญัญาท่ีท าไวห้รือร่างสญัญาท่ีจะท า 



               (7) รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกู ้ จ านวนท่ีตนมีอยู ่ ก าหนดการใชจ่้ายเงินกู ้

(8) รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท่ีเสนอเป็นหลกัประกนัหรือหลกัฐานการจ านองจากสถาบนั

การเงินอ่ืน 

ข้อ 50. แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้นตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย

และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการดว้ย 

               การแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบรูปหรือรายการดงักล่าวในวรรคก่อนในสาระส าคญัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ

ของบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือการน้ีและตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการด าเนินการ

ทราบดว้ย 

ข้อ 51. สหกรณ์จะมอบใหก้รรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนและท ารายงาน

เก่ียวกบัค าขอกูเ้งินพิเศษเพ่ือการเคหะ เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสมาชิกผูกู้ต้อ้งให้

ขอ้ความจริงและความร่วมมือค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเพ่ือการดงักล่าวใหส้มาชิกผูกู้เ้ป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 

               ข้อ 52.  เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะนั้น  มีความมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกใช้จดัให้มีท่ีอยู่อาศยัของตนและ

ครัวเรือน  และใชท่ี้ดินว่างเปล่าเพ่ือประกอบอาชีพในอนาคตตามท่ีกล่าวในขอ้ 44.มิใช่จดัให้มีข้ึนส าหรับให้เช่า

หรือโอนแก่ผูอ่ื้น ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูเ้พ่ือการเคหะไม่เสร็จสมาชิกจะใหเ้ช่าหรือโอนอาคารหรือท่ีดินซ่ึง
ใชเ้งินกูน้ั้น ไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผูอ่ื้นไม่ได ้

ส่วนที่ 3 

เงนิกู้พเิศษเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 

ข้อ 53. จ านวนวงเงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงให้แก่สมาชิกผูกู้ ้คนหน่ึง ๆนั้น  ย่อมสุดแต่

คณะกรรมการเนินการพิจารณาเห็นสมควร  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ในการก าหนดรายละเอียดการให้

เงินกูต่้อไป 

หมวดที่ 5 

หลกัประกนัส าหรับเงนิกู้ 

ข้อ 54. การใหเ้งินกูทุ้กประเภทน้ี ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้

ข้อ 55. หลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ั้น  มีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

               (1) เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน ก าหนด ดงัน้ี 

วงเงินกูต้ ั้งแต่ 50,001.-บาท(หา้หม่ืนหน่ึงบาท) ตอ้งมีสมาชิกสามญัค ้าประกนัเงินกูไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 คน                                               

(2) เงินกูส้ามญั พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (2.1) กรณีวงเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 100 ของเงินฝากท่ีมีกบัสหกรณ์ ไม่ตอ้งมีบุคคลหรือหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

 (2.2) กรณีวงเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 100 ของทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแลว้ ไม่ตอ้งมีบุคคลหรือหลกัทรัพย์ค ้ า

ประกนั  



(2.3) เงินกูส้ามญับุคคลค ้าประกนั  ตอ้งมีบุคคลค ้าประกนัตามสดัส่วนวงเงินกูร้วมโดยก าหนดใหว้งเงินกู้

ทุก 200,000.-บาท(สองแสนบาทถว้น ) ตอ้งมีบุคคลค ้าประกนั 1 คน ยกเวน้เงินกูส้ามญัเพ่ือสวสัดิการเพ่ือซ้ือหุน้

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั ไม่ตอ้งมีบุคคลค ้าประกนั 

               (2.4)  ผูค้  ้าประกนัตอ้งเป็นสมาชิกสามญัสหกรณ์  และตอ้งมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้

               (2.5)  เพ่ือความมัน่คงในการใหกู้ส้ามญัคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูมี้อ  านาจวินิจฉยั

เรียกใหมี้ผูค้  ้าประกนัเพ่ิมอีกกไ็ดโ้ดยมีหลกัเกณฑส์ าหรับผูค้  ้าประกนัดงัน้ี 

                (2.5.1) สมาชิกท่ีมีเงินเดือนไม่เกิน10,000บาท  สามารถเป็นผูค้  ้ าประกนัส าหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 4  

คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากวา่ 5% ของเงินเดือน 

                (2.5.2) สมาชิกท่ีมีเงินเดือน 10,001 - 15,000 บาท  สามารถเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  

6  คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากวา่ 5% ของเงินเดือน 
                (2.5.3) สมาชิกท่ีมีเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท  สามารถเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  8  
คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากวา่ 5% ของเงินเดือน 
                 (2.5.4) สมาชิกท่ีมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,001 บาท ข้ึนไป สามารถเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่
เกิน 10 คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากวา่ 5% ของเงินเดือน 
หมายเหตุ :  หากสมาชิกสามญัค ้าประกนัเตม็สิทธ์ิ ตามขอ้ (2.5) ขอ้ยอ่ย (2.5.1), (2.5.2), (2.5.3), (2.5.4) ใหมี้สิทธ์ิใน
การค ้าประกนัสมาชิกไดด้งัต่อไปน้ี 
           (1) ค ้าประกนัเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ิมไดอี้ก 1 สิทธ์ิ / 1 สญัญา 

          (2) ค ้าประกนัเงินกูเ้พ่ือการศึกษา เพ่ิมไดอี้ก 5 สิทธ์ิ / 5 สญัญา                                                         

            (3) ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัเพ่ือสวสัดิการเพ่ิมไดอี้ก 5 สิทธ์ิ / 5 สญัญา 

          (4) ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัรวมหน้ีเพ่ือชีวีเป็นสุข   เพ่ิมไดอี้ก 10 สิทธ์ิ / 10 สญัญา 

(5) ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัเพ่ือเร่งรัดคุณภาพชีวิตเพ่ิมไดอี้ก 2 สิทธ์ิ / 2 สญัญา 

(6) ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัเพ่ือเร่งรัดคุณภาพชีวิต(กรณีไดรั้บผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ)เพ่ิมไดอี้ก 2 สิทธ์ิ / 2 สญัญา 

(2.6) เม่ือผูค้  ้ าประกนัคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ  หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการ

ด าเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไปผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกอ่ืนท่ีคณะกรรมการด าเนินการ

หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมใหเ้สร็จภายใน 30 วนั 

                (2.7) การใหส้มาชิกผูค้  ้ าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุผลใดๆไม่เป็นผลให้ผูน้ั้นหลุดพน้จากการค ้า

ประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้า

ประกนัแทนแทนคนเดิมใหเ้สร็จภายใน 30 วนั 

                 อน่ึง  ภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้  ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ ผูกู้จ้ะตอ้งจดั

ใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ีเกิน

กวา่ค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็ว 

                (2.8) ก าหนดใหมี้พยานผูค้  ้าประกนัในหนงัสือผูค้  ้าประกนัเงินกู ้2 คน ดงัน้ี 

                 - พยานผู้ ค ้าประกันคนที่  1 เป็นผู ้บังคับบัญชาทุกระดับ ได้แก่  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด , 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอ าเภอ,หัวหนา้กลุ่มงาน, หวัหนา้งาน, หวัหนา้ฝ่าย, หวัหนา้ตึก,ผูอ้  านวยการ



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล,กรรมการด าเนินการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหรั้กษาการใน

ต าแหน่งหรือใหป้ฏิบติัราชการแทน แลว้แต่กรณี และ 

                  - พยานผู้ค ้าประกันคนที่ 2 เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ทั้งน้ีก าหนดให้ผูค้  ้ าประกนัลงรายมือช่ือ

การค ้าประกนัต่อหนา้กรรมการด าเนินการสหกรณ์เท่านั้น 
    (2.9) กรณีผูกู้มี้เงินฝากกบัสหกรณ์  สามารถใชส้มุดเงินรับฝากในสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควรจ าน าเป็นหลกัประกนั โดยห้ามถอนจนกว่าจะช าระหน้ีครบตามจ านวนเงินกู ้และจ านวนเงินกูส่้วนท่ี
เกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 100 ของจ านวนเงินฝากนั้น 
                 (2.10) คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู ้ อาจพิจารณาใหผู้กู้น้  าอสังหาริมทรัพย(์ท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลกูสร้าง) หรือท่ีดินวา่งเปล่าท่ีมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชนใ์นท่ีดิน

(น.ส.3 ก) ซ่ึงถือกรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้ คู่สมรส หรือบุคคลอ่ืนท่ียินยอม และปลอดจากภาระผกูพนัใด ๆ  มาจ านองเป็น

ประกนัเต็มจ านวนเงินกูร้ายนั้น  จดทะเบียนจ านองเป็นหลกัประกนัคลุมหน้ีท่ีมีอยู่ในเวลาจ านองหรือท่ีเกิดข้ึนใน

อนาคตโดยจ านวนเงินกูข้องผูกู้ใ้ห้จ่ายไดไ้ม่เกินราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจากการประเมินของบริษทั

ประเมินสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากทางราชการ หรือราคาประเมินของส านกังานท่ีดิน  กรณีเป็นท่ีดินว่าง

เปล่าทั้งน้ีตอ้งครอบคลุมหน้ีส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้

                 ( 2.11) สมาชิกผูกู้ส้ามารถใชห้ลกัประกนัตาม(2.3), (2.9) ร่วมกนัได ้

             (3) เงินกูพิ้เศษ พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

              (3.1) ในการกู้เงินพิเศษเพ่ือการเคหะนั้น  ถา้วงเงินกู้ไม่เกินค่าหุ้นซ่ึงผูกู้ ้มีอยู่ในสหกรณ์  ก็ไม่ต้องมี

หลกัประกนัอย่างอ่ืนอีก ถา้เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะนั้นมีจ านวนเกินกว่าค่าหุ้นซ่ึงผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ์  ก็ต้องมี

หลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 
               (1) มีอสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  จ านองเป็นหลกัประกนัเตม็จ านวนเงินกูร้ายนั้นๆ 
โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการวา่จ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้ ตอ้งไม่เกินราคาประเมิน
ของอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 
               (2) มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสถาบนัการเงินท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดหรือสมุด
เงินรับฝากสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกนัเงินกูร้ายนั้นๆโดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ี
เกินค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละเกา้สิบแห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 
               (3) อสังหาริมทรัพย(์ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง)หรือท่ีดินว่างเปล่าตอ้งถือกรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้คู่สมรส หรือ
บุคคลอ่ืนท่ียินยอม และปลอดจากภาระผกูพนัใด ๆ 
                 (3.2) สมาชิกผูกู้ต้อ้งท าประกนัภยัส่ิงปลูกสร้างล่วงหนา้ 5 ปี  โดยมีสหกรณ์เป็นผูรั้บประโยชน์   สมาชิก

ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหส้หกรณ์หกัเงินปันผลและเฉล่ียคืน เพ่ือต่ออายปุระกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง ก่อนครบก าหนดปี

ท่ี 5 และต่อเน่ืองในปีต่อๆไป  รวมถึงผูกู้ร้ายเก่าท่ียงัไม่ยื่นหนงัสือยินยอมฯต่อสหกรณ์ใหส้หกรณ์ถือใชร้ะเบียบน้ี 

ด าเนินการหักเงินปันผลและเฉล่ียคืน  เพ่ือใชใ้นการดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้ลย  ทั้งน้ีให้ถือปฏิบติัตามประกาศของ

สหกรณ์เห็นสมควรเป็นคร้ังๆไป 
                (3.3) ในการก าหนดหลกัประกนัเงินกูพิ้เศษเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
ในการก าหนดรายละเอียดหลกัประกนัเงินกูต่้อไป 



เม่ือใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีข้อบกพร่องเก่ียวกับหลักประกันต้องรีบด าเนินการให้ผูกู้ ้มี
หลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน 

 หมวดที่  6 

ดอกเบีย้เงนิกู้ 

               ข้อ 56. ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ15 ต่อปี หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด โดย

สหกรณ์จะแจง้ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

               ข้อ 57. ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจ านวนเงินตน้คงเหลือ 

               ข้อ 58. ถา้ผูกู้ช้  าระตน้เงินกูท้ั้งหมดก่อนระยะเวลา  1 เดือน  นบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญาเงินกู ้ สหกรณ์

จะคิดดอกเบ้ียขั้นต ่า  1  เดือนยกเวน้เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั(ATM)  คิดดอกเบ้ียตามความเป็นจริง 

หมวดที่  7 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงนิกู้ 

               ข้อ 59. ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบน้ี  และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง  สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้ง
จดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ข้อ 60. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลการส่งช าระหน้ีของผูกู้ทุ้กรายเป็นประจ าทุกเดือน  

โดยหากพบปัญหาเก่ียวกบัการส่งใชห้น้ีไม่เป็นไปตามก าหนด  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการท าหนงัสือแจง้เจา้ตวั  

เพ่ือแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

                  ข้อ 61. ในกรณีผูกู้ไ้ม่สามารถส่งใชเ้งินกูต้ามก าหนดในระเบียบน้ีเน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น 

                  (1) หมดสมาชิกภาพ 

                  (2) เม่ือผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์

                  (3) เม่ือมีขอ้มลูแสดงถึงความไม่มัน่คงทางการเงินของผูกู้ ้

                  (4) เม่ือผูกู้ไ้ม่สามารถส่งช าระหน้ีไดติ้ดต่อกนัตั้งแต่  2  งวดข้ึนไปใหค้ณะกรรมการด าเนินการ พิจารณา

ด าเนินการตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ต่อไป 

                ข้อ 62.  กรณีผูค้  ้าประกนัตอ้งรับภาระใชห้น้ีแทนผูกู้อ้นัเน่ืองมาจากสาเหตุขอ้ 61.  และไม่สามารถช าระ
หน้ีโดยส้ินเชิงไดใ้หผู้ค้  ้าประกนัมาท าหนงัสือขอผอ่นผนัการช าระหน้ีเป็นรายเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการจน
แลว้เสร็จภาระหน้ีตามสญัญากไ็ดสุ้ดแต่คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร 

 ข้อ 63.  ผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั  ตอ้งยอมรับภาระผูกพนักรณีท่ีประสงค์จะขอลาออก  หรือยา้ยไปปฏิบติั

ราชการ  หรืองานประจ า  ณ  ท่ีอ่ืน  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ  และจดัการ

ช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน  จึงสามารถลาออกหรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจ าได ้

                 ข้อ 64. การน าส่งงวดช าระหน้ีเงินกู ้ผูกู้ต้อ้งส่งสหกรณ์โดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย ให้

ถือว่าเงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้ น ๆ ให้คณะกรรมการด าเนินการหรือ

คณะกรรมการเงินกูพิ้จารณาก าหนดให้ผูกู้ส่้งเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือนพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย(แบบ



สหกรณ์) หรือส่งคืนเงินตน้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือน ยกเวน้งวดสุดทา้ย (แบบธนาคาร) 

เป็นจ านวนสุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของสมาชิกผูกู้ ้ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 

 ในกรณีผูกู้มี้เหตุจ าเป็นท่ีไม่สามารถส่งช าระหน้ีไดต้ามก าหนดใหส้ามารถยื่นค าร้องขอผอ่นผนัการช าระ

หน้ีต่อคณะกรรมการด าเนินการ ทั้ งน้ีโดยผ่อนช าระหน้ีได้คร้ังละไม่เกิน 3 เดือน ภายใต้ความเห็นชอบของ

คณะกรรมการด าเนินการเป็นรายๆ ไป 

 ข้อ 65. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ.  2565 

 

(นายรติ บุญมาก) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภูจ ากดั 

 

 

 

 


