
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภูจ ากดั 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญเจ้าหน้าทีส่หกรณ์และ  

พนักงานราชการ พ.ศ. 2562 

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

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั พ.ศ. 

2554 ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107 (3)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  25  คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี               

27 มีนาคม  พ.ศ. 2562 ใหก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั วา่ดว้ยการ

ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสามญัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์และพนกังานราชการ  พ.ศ. 2562 ไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู  จ ากัด ว่าด้วย

การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญเจ้าหน้าทีส่หกรณ์และพนักงานราชการ  พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2562  เป็นตน้ไป 

ข้อ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสามญัพนกังานราชการ และดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ. 2562  

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

ระเบียบน้ีแทน 

                 หมวดที ่ 1 

ข้อก าหนดทัว่ไป 

 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้

 “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั   
            “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามญัประเภท 
                    (1) เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์น้ี  ซ่ึงมีระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บการบรรจุเป็นเจา้หนา้ท่ีประจ า

ไม่ถึง 10 ปี 

                    (2) พนักงานราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจงัหวดัหนองบวัล าภู หรือส านักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานไม่ถึง 10 ปี 



              “ประธานกรรมการด าเนินการ” หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

จงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั   

 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั

หนองบวัล าภู จ  ากดั    

 “คณะกรรมการเงินกู้” หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด

หนองบวัล าภู จ  ากดั  

  “ผู้จัดการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั   
ข้อ 5. สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 

  (1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

  (2) เงินกูส้ามญั 

                (3) เงินกูพ้ิเศษ 

                 ทั้งนี ้จ านวนวงเงินกู้ทุกประเภท เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 2,000,000.00 (สองล้านบาทถ้วน)  กรณี

ยื่นกู้คร้ังใหม่หรือการยื่นกู้เพื่อหักกลบลบหนี้เดิม(รีไฟร์แนนซ์)  จ านวนวงเงินกู้ตั้งแต่ 500,000.- บาท (ห้าแสน

บาทถ้วน)  ผู้กู้ต้องแนบเครดิตบูรโรส่วนบุคคลเพิม่เติมเพือ่ประกอบการพจิารณาการให้เงินกู้   

 ข้อ 6.  สหกรณ์จะให้เงินกู้สามัญตามความในข้อบังคับ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดั
หนองบวัล าภู จ  ากดั พ.ศ.2554  ขอ้ 32 (2) (ค) (ง) (เท่านั้น) 

              ข้อ 7. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็น หรือเป็นประโยชน์ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

ข้อ 8.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน  ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้

 ข้อ 9. การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกู ้และสมาชิกผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) ตอ้งท าหนงัสือค ้า

ประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้ และตอ้งปิดหน้ีเงินกู ้

 ข้อ 10. การส่งเงินงวดช าระหน้ีทุกประเภท  ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  ให้ส่งต่อโดยวิธีหกัเงินไดร้าย

เดือนของผูกู้ ้ ณ ท่ีจ่ายและการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภทของ

สมาชิกเม่ือรวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้นและให้ถือว่าเงินงวดช าระหน้ีแต่ละ



งวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้นๆส าหรับผูท่ี้เงินไดร้ายเดือนจ่ายเขา้บญัชีธนาคารโดยตรงให้ช าระหน้ี

ใหแ้ก่สหกรณ์ตามวธีิท่ีไดต้กลงไว ้

        หมวดที ่ 2 
                                                    เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

      ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
              ข้อ 11. เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน มี 2 ประเภท ดังนี ้

 (1) เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

 (2) เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) 

ข้อ 12. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  คณะกรรมการด าเนินการมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ
ด าเนินการหรือรองประธานกรรมการด าเนินการ  หรือกรรมการด าเนินการ  หรือผูจ้ดัการตามท่ีเห็นสมควรเป็น
ผูว้ินิจฉยัให้เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได ้ และให้ผูรั้บมอบอ านาจดงักล่าวนั้นแสดง
รายการอนุมติัจ่ายเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหไ้ปและส่งคืน เพื่อใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน และให้
มีสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินไดเ้พียงสัญญาเดียว  ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยงัมีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินคา้งอยูเ่ม่ือไดรั้บ
เงินกูใ้หม่ทุกประเภทใหห้กัช าระหน้ีเพื่อเหตุฉุกเฉินท่ีคา้งทั้งหมด 

ส่วนที ่2  

เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ 13.  จ  านวนวงเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 5 เท่าของ
เงินเดือนของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 50,000 บาท และตอ้งไม่เกินทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้ของสมาชิกผูกู้ ้โดยมี
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัต่อไปน้ี   
                           (1)  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

  (2) เม่ือหักจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใช้จ่ายไม่น้อยกวา่ 10% ของ

เงินเดือน 

  (3) การขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหส้มาชิกผูข้อกูท้  าค  าขอและหนงัสือสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

กบัสหกรณ์ตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัค าขอและหนงัสือสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน และผูกู้ต้กลงจะส่งคืนตน้

เงินกูพ้ร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้

 



 ข้อ 14. ค  าขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผา่นการพิจารณารับรองของผูบ้งัคบับญัชา 

 ผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั,ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอ าเภอ, 

หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้างาน, หัวหน้าฝ่าย ,ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือผูท่ี้ได้รับ

มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหรั้กษาการในต าแหน่งหรือใหป้ฏิบติัราชการแทน แลว้แต่กรณี 

 ข้อ 15. ในการขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินผูกู้จ้ะตอ้งเสนอค าขอกูพ้ร้อมแนบรายละเอียดเงินเดือนในเดือน
สุดทา้ยดว้ย 

ส่วนที ่3 

เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) 

 ข้อ 16.  จ  านวนวงเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) ท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นให้กูไ้ด้

ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 50,000 บาท และตอ้งไม่เกินทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแลว้ของ

สมาชิกผูกู้ ้โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัต่อไปน้ี  

 (1)  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

 (2) เม่ือหักจ่ายเงินกู้ของสหกรณ์แล้วผูกู้ ้ต้องมีเงินเดือนเหลือเพื่อใช้จ่ายไม่น้อยกว่า10% ของ

เงินเดือน 

       (3) การขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM)  ให้สมาชิกผูข้อกูท้  าค  าขอและหนงัสือสัญญา
เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM)  กบัสหกรณ์ตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัค าขอและหนงัสือสัญญาเงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน กระแสรายวนั (ATM)  มีอายหุน่ึงปี เม่ือครบก าหนดเวลาดงักล่าวหากสมาชิกมิไดบ้อกเลิกให้ถือ
ว่าค าขอและหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM)  นั้ นมีการต่ออายุออกไปอีกหน่ึงปี  
  

ทั้งน้ีเม่ือครบก าหนดเวลาท่ีได้ตกลงให้ต่ออายุค  าขอและหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั 

(ATM) ออกไปไม่วา่คร้ังใดคราวใดก็ใหถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกนัเร่ือยไปในกรณีมีเหตุอนัสมควรสหกรณ์อาจบอก

เลิกค าขอและหนงัสือสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) ก็ได ้ และผูกู้ต้กลงจะส่งคืนตน้เงินกู้

พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้

 ข้อ 17. ค  าขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) ของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผ่านการพิจารณา

รับรองของผูบ้งัคบับญัชา 



 ผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอ าเภอ, 

หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้างาน, หัวหน้าฝ่าย ,ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือผูท่ี้ได้รับ

มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหรั้กษาการในต าแหน่งหรือใหป้ฏิบติัราชการแทน แลว้แต่กรณี 

 ข้อ 18. ในการขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินผูกู้จ้ะตอ้งเสนอค าขอกูพ้ร้อมแนบรายละเอียดเงินเดือนในเดือน

สุดทา้ยดว้ย 

ข้อ 19. การเบิกเงินกู ้สมาชิกผูกู้อ้าจเบิกเงินกูต้ามหนงัสือกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) ตาม

จ านวนท่ีตอ้งการเม่ือใดก็ได ้แต่รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินวงเงินกูท่ี้ก าหนดไวใ้นหนงัสือกูเ้งิน 

 การเบิกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) น้ีเป็นการเบิกผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์ของ

ธนาคารท่ีสหกรณ์ก าหนดวิธีการเบิกเงินกู้ผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร สมาชิกต้องปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และช าระค่าธรรมเนียมการเบิกเงินกูต้ามท่ีธนาคารก าหนดดว้ย  

หมวดที ่ 3 

เงินกู้สามัญ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

ข้อ 20. เงินกู้สามัญ  มี 3 ประเภท ดังนี้ 

 (1) เงินกูส้ามญั 

 (2) เงินกูเ้พื่อการศึกษา 

                           (3)    เงินกูส้ามญัรวมหน้ีเพื่อชีวเีป็นสุข 

ข้อ 21. การให้เงินกู้สามญั  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามญัแก่
สมาชิกโดยคณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้83. 
และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวนิิจฉยัให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกไดต้ามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้
84. และกรณีการให้เงินกูส้ามญัจ านวนไม่เกินเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนัและจ านวนค่าทุนเรือนหุ้นค ้าประกนั
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยให้กบัประธานกรรมการด าเนินการ 
หรือรองประธานกรรมการด าเนินการ หรือผูจ้ดัการ 

 
 
 



 ข้อ 22. ค  าขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผา่นการพิจารณารับรองของผูบ้งัคบับญัชา 

 ผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอ าเภอ 

หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหรั้กษาการในต าแหน่งหรือใหป้ฏิบติัราชการแทน แลว้แต่กรณี 

ส่วนที ่2 

เงินกู้สามัญส าหรับพนักงานราชการ 

 ข้อ 23. จ  านวนวงเงินกู้สามญัส าหรับพนักงานราชการท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ ้คนหน่ึง ๆ นั้น  ย่อมสุดแต่

คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  แต่ตอ้งอยูภ่ายในวงเงินจ ากดัไม่เกิน 50 เท่าของเงินไดร้ายเดือน

และไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถว้น) โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 

  (1) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่  12  เดือน 

  (2) ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 25% ของวงเงินกู ้

  (3) ระยะเวลาใชคื้นเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 120 งวด  ทั้งน้ีให้พิจารณาอายุราชการของผูกู้ ้โดยตอ้ง

ช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ 60  ปีบริบูรณ์ 

  (4) การขอกูค้ร้ังใหม่ หากมีหน้ีสัญญาเดิมคงเหลือจะตอ้งช าระหน้ีปิดบญัชีหน้ีเดิมก่อนการรับ
เงินกูใ้หม ่

                   (5) ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมดงัน้ี 

    (5.1) หนงัสือยินยอมให้หักเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ หรือตามสิทธ์ิประกนัสังคม 

หรือสิทธ์ิอ่ืนๆ ท่ีจะไดรั้บ 

    (5.2) หนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผลและเฉล่ียคืนเข้าฝากและถอนออก

อตัโนมติัโดยโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์จากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยข์องสมาชิก ช่ือบญัชี”เงินฝาก

ออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง” เพื่อจ่ายค่าบ ารุงรายปีและค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้าให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

หรือประกนัอย่างอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมทั้งน้ีรวมถึงผูกู้ ้

รายเก่าท่ียงัไม่ยื่นหนงัสือยินยอมฯต่อสหกรณ์ให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบน้ีด าเนินการหกัเงินปันผลและเฉล่ียคืน  

เพื่อใชใ้นการดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้ลย 



                        (6) เม่ือหักจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 15% ของ

เงินเดือน 

   (7) ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 2 ของวงเงินท่ีขอกู ้

                         (8) ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 

(9) เม่ือใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบด าเนินการ

ใหผู้กู้มี้หลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน    

กรณีท่ีสมาชิกมีหุน้  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกผูน้ั้นไดไ้ม่เกินร้อย

ละ  100  ของเงินค่าหุน้ท่ีสมาชิกช าระแลว้อยูใ่นสหกรณ์  โดยไม่ตอ้งน าหลกัเกณฑ์ในขอ้ 23.วรรคแรกมาบงัคบั

ใช ้ และสามารถกูไ้ดเ้ดือนละ 1  คร้ัง 

 ข้อ 24. ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัส่งเงินกูส้ามญัส าหรับ

พนกังานราชการรายก่อนไม่เสร็จก็ได ้  แต่จะตอ้งปิดหน้ีสามญัเดิมในวนัท่ีมีการรับเงินกูร้ายใหม่ทนัที 

 ข้อ 25. ในการใหเ้งินกูส้ามญันั้นถา้ปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกู ้ อนั
ลกัษณะพึงใหกู้ร้ายนั้น  ใหถื้อล าดบัในการพิจารณาให้เงินกู ้ ดงัต่อไปน้ี 

                  (1) เงินกูซ่ึ้งถือค่าหุน้เป็นหลกัประกนัพึงใหใ้นล าดบัก่อนเงินกูมี้หลกัประกนัอยา่งอ่ืน 

  (2) ในระหวา่งเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นล าดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวใน (1) เงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนนอ้ยพึงให้ก่อน

เงินกู้ซ่ึงมีจ  านวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการน้ี  จ  านวนเงินกู้ซ่ึงน ามาเปรียบเทียบกนันั้น  ให้คิดรวมทั้งเงินกู้

สามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยูด่ว้ย(ถา้มี)  ทั้งน้ีเวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการ

หรือคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาเห็นวา่มีเหตุพิเศษจะวนิิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนได ้

ส่วนที ่3 

เงินกู้เพือ่การศึกษา 

 ข้อ 26. เงินกูเ้พื่อการศึกษาท่ีสมาชิกกูน้ั้น  ตอ้งน าไปเป็นทุนการศึกษาของตนเอง  คู่สมรส  และบุตร

เท่านั้น 

 ข้อ 27. จ  านวนเงินกูเ้พื่อการศึกษาท่ีจะใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆนั้นยอ่มสุดแต่คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยอยูภ่ายในวงเงินต่อไปน้ี 

                         (1) ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี  วงเงินกูไ้ม่เกิน 150,000 บาท  ระยะเวลาส่งช าระคืนไม่เกิน 60 งวด 



   (2) ระดบัปริญญาตรี  วงเงินกูไ้ม่เกิน 200,000 บาท  ระยะเวลาส่งช าระคืนไม่เกิน  72  งวด 

   (3) ระดบัปริญญาโท  วงเงินกูไ้ม่เกิน 300,000 บาท  ระยะเวลาส่งช าระคืนไม่เกิน  84 งวด 

   (4) ระดบัปริญญาเอก  วงเงินกูไ้ม่เกิน 400,000 บาท  ระยะเวลาส่งช าระคืนไม่เกิน 96 งวด 

 ข้อ 28.  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินกูเ้พื่อการศึกษา  มีดงัน้ี 

   (1)  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่  1  ปี 

   (2)  มีหนงัสือยนิยอมให้หกัเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ  หรือตามสิทธ์ิประกนัสังคม หรือสิทธ์ิ

อ่ืนๆ ท่ีจะไดรั้บ 

   (3)  ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5% ของวงเงินกู ้

   (4)  การขอกูค้ร้ังใหม่ หากมีหน้ีสัญญาเดิมคงเหลือจะตอ้งช าระหน้ีปิดบญัชีหน้ีเดิมก่อนการรับ
เงินกูใ้หม ่

   (5)  เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ 15%ของ

เงินเดือน 

   (6)  การส่งช าระหน้ีจะตอ้งไม่เกินตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละระดบั และตอ้งส่งช าระหน้ีให้เสร็จส้ิน

ภายในอาย ุ 60 ปีบริบูรณ์ 

   (7) ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 2 ของ

วงเงินท่ีขอกู ้

   (8) ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ  ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 

   (9) เม่ือใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบด าเนินการ

ใหผู้กู้มี้หลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน  

ส่วนที ่4 

                                                        เงินกู้สามัญรวมหนีเ้พือ่ชีวเีป็นสุข 

ข้อ 29.  จ  านวนวงเงินกู้สามญัรวมหน้ีเพื่อชีวีเป็นสุขให้แก่สมาชิกผูกู้ ้คนหน่ึง ๆ นั้น ให้เป็นไปตาม
ระเบียบขอ้ท่ี 21 ส าหรับเงินกู้ท่ีสมาชิกจะกูไ้ดเ้ป็นจ านวนเท่าใดจะตอ้งข้ึนกบัวตัถุประสงค์ของการขอกูข้อง
สมาชิก ทั้งน้ีตอ้งเป็นหน้ีสถาบนัการเงินเท่านั้น โดยสามารถน าหน้ีกูฉุ้กเฉินท่ีมีอยูเ่ดิมและ เงินประกนัเส่ียง 2%
ในการกูท่ี้ใชบุ้คคลค ้าประกนั  จ  านวนเงินหุ้นท่ีตอ้งหกัเพิ่มเติมตามระเบียบ และวงเงินประกนัวงเงินกู ้และใน



กรณีท่ีหกัเงินเพื่อช าระหน้ีส้ินเดือนมารวมกบัยอดหน้ีท่ีตอ้งการกูไ้ดแ้ต่ตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีให้กูใ้นแต่ละประเภท
รวมกนัไม่เกิน 2,000,000 (สองลา้นบาทถว้น) 

ข้อ 30.  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินกูส้ามญัรวมหน้ีเพื่อชีวเีป็นสุข มีดงัน้ี 

(1)  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่  12 เดือน 

(2)  มีหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน /บ าเหน็จ /บ านาญ 
(3)  ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5 %  ของวงเงินกู ้

(4) เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้ ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ยกวา่   15 % ของ
เงินเดือน 

(5) การส่งช าระหน้ีจะตอ้งส่งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ60 ปี ส่งไม่เกิน  120  งวด 

(6)  ผูกู้ ้จะตอ้งมีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย/์ประกนัความเส่ียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ของวงเงินท่ีขอกู ้

 (7) เม่ือใดท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีข้อบกพร่องเก่ียวกับหลักประกันต้องรีบ
ด าเนินการใหผู้กู้มี้หลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน 

หมวดที ่ 4 
เงินกู้พเิศษ 

                                                         ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

ข้อ 31.  เงินกู้พเิศษ  มี 2 ประเภท ดังนี ้

 (1) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ 

 (2) เงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ ตามประกาศของสหกรณ์เป็นคร้ังคราว 

 ข้อ 32. การให้เงินกู้พิเศษ  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามญัแก่

สมาชิกตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้72. และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกูพ้ิเศษแก่

สมาชิกไดต้ามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้79.  และ 

กรณีการให้เ งินกู้เ งินกู้พิ เศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามประกาศของสหกรณ์เป็นคร้ังคราว 

คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวนิิจฉยัให้กบัประธานกรรมการด าเนินการ 

หรือรองประธานกรรมการด าเนินการ หรือผูจ้ดัการก็ได ้



 ข้อ 33. สหกรณ์จะให้เงินกูพ้ิเศษตามความในขอ้บงัคบั สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภู จ  ากดั พ.ศ.2554  ขอ้ 32 (2) (ค) (ง)  เท่านั้น   

             ข้อ 34. สมาชิกผูส่้งคืนเงินกูป้ระเภทอ่ืนไม่แลว้เสร็จ  อาจไดรั้บเงินกูพ้ิเศษอีกได ้  

ข้อ 35. การให้เงินกู้พิเศษนั้น  ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
กรรมการด าเนินการผูเ้ขา้ประชุมพิจารณาค าขอกูเ้งินของสมาชิกรายนั้นๆ 

 ข้อ 36. เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดว้ินิจฉยัให้เงินกูพ้ิเศษแลว้ หนงัสือกูแ้ละเอกสารทางกฎหมาย

อย่างอ่ืนๆเก่ียวกบัเงินกู้นั้นได้จดัท าตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบูรณ์แลว้สมาชิกผูกู้ ้จึงรับเงินจาก

สหกรณ์ได ้

 ข้อ 37. เม่ือถึงก าหนดท่ีสมาชิกผูกู้จ้ะจ่ายเงินกูพ้ิเศษตามความมุ่งหมายผูกู้ต้อ้งเสนอรายงานการใชจ่้าย

เงินกูต้ามแบบท่ีก าหนดไวพ้ร้อมหลกัฐานท่ีมีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะกระท าไดส้หกรณ์อาจมอบ

ให้กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรท าการสอบสวนการใช้จ่ายเงินกูต้ามรายงานนั้น ๆ อีก

ชั้นหน่ึงดว้ย 

 ข้อ 38. ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูพ้ิเศษไม่เสร็จ  สมาชิกจะตอ้งยนิยอมและอ านวยความสะดวกให้
กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรั้บมอบอ านาจจากสหกรณ์  เขา้ตรวจการก่อสร้าง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงหรือทรัพยสิ์นท่ีใชเ้งินกูน้ั้น  ในเวลาอนัสมควรไดเ้สมอและตอ้งช้ีแจงขอ้ความท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตรวจให้
ทราบตามความประสงค ์

ในกรณีก่อสร้างต่อเติม หรือปรับปรุงเพื่อเป็นทางควบคุมการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย  ให้

สมาชิกผูกู้ ้น าเงินกู้พิเศษซ่ึงได้รับเข้าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีเพื่อถอนไปใช้จ่ายเป็น

คราวๆ   

 ข้อ 39. ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูพ้ิเศษตามประกาศของสหกรณ์ฯ วา่ดอกเบ้ียเงินกูพ้ิเศษ 

 ข้อ 40. ค  าขอกูเ้งินพิเศษของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผา่นการพิจารณารับรองของผูบ้งัคบับญัชา 

  ผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุข

อ าเภอ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาให้รักษาการในต าแหน่งหรือให้ปฏิบติัราชการแทน แลว้แต่

กรณี 

 



ส่วนที ่2 

เงินกู้พเิศษเพือ่การเคหะ 

 ข้อ 41. จ  านวนวงเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะซ่ึงใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆนั้น  ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการ
เนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยค านึงถึงลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยัตามควรแก่ฐานะ  และความสามารถในการ
ช าระหน้ีของสมาชิกรายนั้นๆ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท         
                         (1)  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี (36 เดือน) 

   (2)  ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ ดงัต่อไปน้ี 

   (2.1) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ ตามวตัถุประสงคข์อ้42. (1)ตอ้งมีเงินทุนเรือนหุ้นอยา่ง

นอ้ย 5 %  ของวงเงินกู ้

   (2.2) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ ตามวตัถุประสงคข์อ้42. (2) ตอ้งมีเงินทุนเรือนหุ้นอยา่ง

นอ้ย 5 %  ของวงเงินกู ้

   (2.3) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ ตามวตัถุประสงคข์อ้42. (3) ตอ้งมีเงินทุนเรือนหุ้นอยา่ง

นอ้ย 10%  ของวงเงินกู ้

   (2.4) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ ตามวตัถุประสงคข์อ้42. (4) ตอ้งมีเงินทุนเรือนหุ้นอยา่ง

นอ้ย 10%  ของวงเงินกู ้

   (2.5) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ ตามวตัถุประสงคข์อ้42. (5) ตอ้งมีเงินทุนเรือนหุ้นอยา่ง

นอ้ย 10%  ของวงเงินกู ้

  (3)  มีหนงัสือยินยอมใหห้กัเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ  หรือตามสิทธ์ิประกนัสังคม หรือสิทธ์ิ
อ่ืนๆ ท่ีจะไดรั้บ 

  (4)  เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้ ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ 15 % ของ

เงินเดือน 

  (5) มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  จ  านองเป็นหลกัประกนัเต็มจ านวน

เงินกูร้ายนั้นโดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการวา่จ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ ้ ตอ้งไม่

เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินอสังหาริมทรัพยน์ั้น 



   กรณีกูเ้พื่อไถ่ถอนจ านองบา้นพกัอาศยัของตนเองจากสถาบนัการเงินอ่ืนหรือแหล่งเงินทุนให้กู้

ไดเ้ท่ากบัวงเงินกูท่ี้ไดรั้บจากสถาบนัการเงินหรือแหล่งเงินทุนนั้นๆและตอ้งไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน

อสังหาริมทรัพยน์ั้น 

  (6) มีหลักทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรือสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการ

ด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกนัเงินกูร้ายนั้นโดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินค่าหุ้นของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อย

ละเกา้สิบแห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 

                         (7) จ  านวนวงเงินกูข้องผูกู้ใ้ห้จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ของบริษทัประเมินอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากทางราชการ หรือส านกังานท่ีดินกรณีเป็นท่ีดินวา่งเปล่า 

ตอ้งครอบคลุมส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้

  (8) อสังหาริมทรัพย(์ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง)หรือท่ีดินว่างเปล่าตอ้งถือกรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้คู่

สมรส หรือบุคคลท่ียนิยอม และปลอดจากภาระผกูพนัใด ๆ  

  (9) ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ  ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 

 ข้อ 42. เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

  (1) เพื่อการก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารส าหรับใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัของตนเองและ

ครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 

                        (2) เพื่อซ้ือหอ้งชุด หรือซ้ืออาคาร หรือซ้ือท่ีดินและอาคาร หรือซ้ือท่ีดินเพื่อจะไดก่้อสร้างอาคาร
ในระยะเวลาอนัสมควรทั้งน้ีส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 
  (3) เพื่อไถ่ถอนท่ีดินและอาคารท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงจ านองสถาบนัการเงินอ่ืนและช าระหน้ีสินอ่ืนๆ 

  (4) เพื่อซ้ือท่ีดินวา่งเปล่า ซ่ึงมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์

ในท่ีดิน(น.ส.3 ก) และมีพื้นท่ีติดทางสาธารณะประโยชน์ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 

  (5) เพื่อช าระหน้ีเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสัญญาเดิมท่ีติดจ านองกบัสหกรณ์ โดยการประเมิน

มูลค่าหลกัทรัพยใ์หม่ทุกคร้ัง รายงานการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยมี์ระยะเวลาไม่เกิน 180 วนัต่อในการประเมิน

หน่ึงคร้ัง  

 ข้อ 43. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินดงักล่าวในขอ้ 42.  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 และราคาสัญญาท่ีท าไวห้รือร่างสัญญาท่ีจะท า 

  (7) รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกู ้ จ  านวนท่ีตนมีอยู ่ ก าหนดการใชจ่้ายเงินกู ้

  (8) รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท่ีเสนอเป็นหลกัประกนัหรือหลกัฐานการจ านอง

จากสถาบนัการเงินอ่ืน 

 ข้อ 44. แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้นตอ้งปฏิบติัให้ถูกต้องตาม

กฎหมายและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการดว้ย 

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบรูปหรือรายการดงักล่าวในวรรคก่อนในสาระส าคญัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของ

บุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเพื่อการน้ีและตอ้งรายงานให้คณะกรรมการด าเนินการ

ทราบดว้ย 

             ข้อ 45. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ี เห็นสมควรสอบสวนและท า

รายงานเก่ียวกบัค าขอกูเ้งินพิเศษเพื่อการเคหะ เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาให้เป็นหนา้ท่ีของสมาชิก

ผูกู้ ้ตอ้งให้ขอ้ความจริงและความร่วมมือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพื่อการดงักล่าวให้สมาชิกผูกู้ ้เป็นผูอ้อก

ค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 

 ข้อ 46. เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะนั้น  มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกใช้จดัให้มีท่ีอยู่อาศยัของตนและ

ครัวเรือน  และใชท่ี้ดินวา่งเปล่าเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตตามท่ีกล่าวในขอ้ 42.  มิใช่จดัให้มีข้ึนส าหรับให้

เช่าหรือโอนแก่ผูอ่ื้น 

 ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูเ้พื่อการเคหะไม่เสร็จสมาชิกจะใหเ้ช่าหรือโอนอาคารหรือท่ีดินซ่ึงใช้
เงินกูน้ั้น  ไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผูอ่ื้นไม่ได ้

 



ส่วนที ่3 

เงินกู้พเิศษเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 

 ข้อ 47. จ  านวนวงเงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ซ่ึงให้แก่สมาชิกผูกู้ ้คนหน่ึง ๆนั้น  ย่อมสุดแต่

คณะกรรมการเนินการพิจารณาเห็นสมควร  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ในการก าหนดรายละเอียดการ

ใหเ้งินกูต่้อไป 

หมวดที ่5 

หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ 

 ข้อ 48.  การใหเ้งินกูทุ้กประเภทน้ี ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้

 ข้อ 49.  หลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ั้น  มีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูกู้ไ้ดท้  าไวท่ี้สหกรณ์แลว้ ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนั

อยา่งอ่ืนอีก 

(2) เงินกูส้ามญั พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

  (2.1) กรณีวงเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 100  ของทุนเรือนหุน้  ไม่ตอ้งมีบุคคลค ้าประกนั 

   (2.2) กรณีวงเงินกูเ้กินกว่าร้อยละ 100 ของทุนเรือนหุ้นตอ้งมีบุคคลค ้าประกนัตาม

สัดส่วนวงเงินกูร้วมโดยก าหนดใหว้งเงินกูทุ้กๆ 200,000 บาทตอ้งมีบุคคลค ้าประกนั 1 คน  

     (2.2.1) กรณีผูค้  ้ าประกนัท่ีเป็นขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า เจา้หน้าท่ีสหกรณ์

ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั ก าหนดวงเงินค ้าประกนัคนละ 200,000  บาท 

     (2.2.2) กรณีผูค้  ้ าประกนัท่ีเป็นพนกังานขา้ราชการ ก าหนดวงเงินค ้าประกนั

คนละ100,000  บาท 

    (2.3)  ผูค้  ้าประกนัตอ้งเป็นสมาชิกสามญัสหกรณ์  และตอ้งมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้

(2.4) เพื่อความมัน่คงในการให้กูส้ามญัคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการ

เงินกูมี้อ  านาจวนิิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้  ้าประกนัเพิ่มอีกก็ไดโ้ดยมีหลกัเกณฑส์ าหรับผูค้  ้าประกนัดงัน้ี 



     (2.4.1) สมาชิกท่ีมีเงินเดือนไม่เกิน 10,000บาท  สามารถเป็นผูค้  ้ าประกัน

ส าหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  4  คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากวา่ 5% ของเงินเดือน 

    (2.4.2) สมาชิกท่ีมีเงินเดือน 10,001 - 15,000 บาท  สามารถเป็นผูค้  ้าประกนั

ส าหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  6  คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากวา่ 5% ของเงินเดือน 

    (2.4.3) สมาชิกท่ีมีเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท  สามารถเป็นผูค้  ้าประกนั

ส าหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  8  คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากวา่ 5% ของเงินเดือน 

                                                      (2.4.4) สมาชิกท่ีมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,001 บาท ข้ึนไป สามารถเป็นผูค้  ้าประกนั
ส าหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 10 คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากวา่ 5% ของเงินเดือน 
 หมายเหตุ:  หากสมาชิกสามญัค ้าประกนัเต็มสิทธ์ิ ตามขอ้ (2.4) ขอ้ยอ่ย (2.4.1), (2.4.2), (2.4.3), 

(2.4.4) ใหมี้สิทธ์ิในการค ้าประกนัสมาชิกไดด้งัต่อไปน้ี 

 (1) ค ้าประกนัสมาชิกสมทบเพิ่มไดอี้ก 1 สิทธ์ิ / 1 สัญญา 

 (2) ค ้าประกนัเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินเพิ่มไดอี้ก 1 สิทธ์ิ / 1 สัญญา 

 (3) ค ้าประกนัเงินกูเ้พื่อการศึกษา เพิ่มไดอี้ก 2 สิทธ์ิ / 2 สัญญา 

 (4) ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัเพื่อสวสัดิการเพิ่มไดอี้ก 3 สิทธ์ิ / 3 สัญญา 

 (5) ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัรวมหน้ีเพื่อชีวเีป็นสุข เพิ่มไดอี้ก 5 สิทธ์ิ / 5 สัญญา  

    (2.5) เม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุผลใด ๆ  หรือมีเหตุ

ท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจเป็นผูค้  ้ าประกันต่อไปผูกู้ ้ต้องจดัให้สมาชิกอ่ืนท่ี

คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จภายใน 30 

วนั 

    (2.6) การให้สมาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุผลใดๆไม่เป็นผลให้ผูน้ั้น

หลุดพน้จากการค ้าประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัให้มีสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้

เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 

อน่ึง  ภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้  ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ ผูกู้จ้ะตอ้งจดั
ใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ี
เกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็ว 
             (2.7) ก าหนดใหมี้พยานผูค้  ้าประกนัในหนงัสือผูค้  ้าประกนัเงินกู ้2 คนดงัน้ี  



                -  พยานผูค้  ้าประกนัคนท่ี 1 เป็นผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั ไดแ้ก่ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั, 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอ าเภอ, หวัหนา้กลุ่มงาน, หวัหนา้งาน, หวัหนา้ฝ่าย, หวัหนา้ตึก,
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล,กรรมการด าเนินการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา
ใหรั้กษาการในต าแหน่งหรือใหป้ฏิบติัราชการแทน แลว้แต่กรณี และ 

                - พยานผูค้  ้าประกนัคนท่ี 2 เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ทั้งน้ีก าหนดให้ผูค้  ้าประกนัลงรายมือช่ือ
การค ้าประกนัต่อหนา้กรรมการด าเนินการสหกรณ์เท่านั้น     

(2.8) กรณีผูกู้ ้มีเงินฝากกับสหกรณ์  สามารถใช้สมุดเงินรับฝากในสหกรณ์ซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นหลกัประกนั โดยห้ามถอนจนกว่าจะช าระหน้ีครบตามจ านวน
เงินกู ้และจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 100 ของจ านวนเงินฝากนั้น 

(2.9) คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้  อาจพิจารณาให้ผูกู้ ้น า

อสังหาริมทรัพย ์ (ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง) หรือท่ีดินว่างเปล่าท่ีมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ

รับรองการท าประโยชน์ในท่ีดิน(น.ส.3ก) ซ่ึงถือกรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้คู่สมรส หรือบุคคลท่ียินยอม และปลอดจาก

ภาระผกูพนัใด ๆ  มาจ านองเป็นประกนัเต็มจ านวนเงินกูร้ายนั้น จดทะเบียนจ านองเป็นหลกัประกนัคลุมหน้ีท่ีมี

อยูใ่นเวลาจ านองหรือท่ีเกิดข้ึนในอนาคตโดยจ านวนเงินกูข้องผูกู้ใ้ห้จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจากการประเมินของบริษทัประเมินสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากทางราชการหรือ

ราคาประเมินของส านกังานท่ีดินกรณีเป็นท่ีดินวา่งเปล่าทั้งน้ีตอ้งครอบคลุมหน้ีส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุ้นของผูกู้อ้น่ึง  

สมาชิกผูกู้ส้ามารถใชห้ลกัประกนัตาม(2.4), (2.8), (2.9) ร่วมกนัได ้ 

(2.10) ในกรณีท่ีสมาชิกกูเ้งินเกินทุนเรือนหุน้ตอ้งมีหลกัประกนัเงินกู ้โดยผูกู้ทุ้กราย

จะตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามล าดบัและรายละเอียดดงัน้ี 

                    (2.10.1) สมคัรเป็นสมาชิกสมาคมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย
(สสธท.)(กอง1) หากผูกู้เ้งินเป็นสมาชิกสมาคม(สสธท.) แลว้แต่หลกัประกนัไม่ครอบคลุมหน้ีท่ีมีอยูผู่กู้จ้ะตอ้ง
สมคัรเป็น 

                    (2.10.2) สมาชิกกองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย(กสธท.)(กอง2)และหากเป็นสมาชิกสมาคม(กสธท.) แลว้แต่หลกัประกนัไม่

ครอบคลุมหน้ีท่ีมีอยูผู่กู้จ้ะตอ้งสมคัรเป็น 

                   (2.10.3) สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จ ากดั(สส.ชสอ.) แต่หลกัประกนัไม่ครอบคลุมหน้ีท่ีมีอยูผู่กู้จ้ะตอ้งมี 

                   (2.10.4) หลกัประกนัอ่ืนๆเพื่อคุม้ครองหน้ีท่ีมีอยู ่



ใหส้หกรณ์ด าเนินการหกัเงินจากการกูย้มืไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  จ  านวนเงินตามประกาศของแต่ละสมาคม

ในแต่ละปี  เพื่อเป็นค่าบ ารุงและค่าสงเคราะห์ศพ  ส าหรับสมาชิกรายใหม่ท่ียืน่กูห้ากสมาคมต่างๆยงัไม่มีผล

บงัคบัเพื่อลดความเส่ียงผูกู้ต้อ้งท าประกนัชีวิตอยา่งต ่า 1 ปี  เพื่อคุม้ครองหน้ี 

  เม่ือใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบด าเนินการใหผู้กู้มี้

หลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน    

  (3) เงินกูพ้ิเศษ พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   

                             (3.1) ในการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะนั้น   ถ้าวงเงินกู้ไม่เกินค่าหุ้นซ่ึงผูกู้ ้มีอยู่ใน

สหกรณ์  ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก ถา้เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะนั้นมีจ านวนเกินกวา่ค่าหุ้นซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่น

สหกรณ์  ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(3.1.1) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  จ านองเป็น
หลกัประกนัเต็มจ านวนเงินกูร้ายนั้นๆ  โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการวา่จ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกิน
กวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้ ใหเ้งินกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 

(3.1.2) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสถาบันการเงินท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนดหรือสมุดเงินรับฝากสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกนั
เงินกูร้ายนั้นๆ โดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ90 แห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 

(3.1.3) อสังหาริมทรัพย(์ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง)หรือท่ีดินว่างเปล่าตอ้งถือ
กรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้คู่สมรส หรือบุคคลท่ียนิยอม และปลอดจากภาระผกูพนัใด ๆ  
                                   (3.2) สมาชิกผูกู้ ้ต้องท าประกันภยัส่ิงปลูกสร้างล่วงหน้า 5 ปี  เม่ือครบ  5 ปี ให้ท า

ประกนัภยัเป็นปี ๆ ไป  โดยมีสหกรณ์เป็นผูรั้บประโยชน์ทั้งน้ีสมาชิกตอ้งท าหนงัสือยินยอมให้สหกรณ์หกัเงิน

ปันผลและเฉล่ียคืนเขา้ฝากและถอนออกอตัโนมติัโดยโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์จากบญัชีเ งินฝากประเภท

ออมทรัพยข์องสมาชิก ช่ือบญัชี”เงินฝากออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง” เพื่อต่ออายุประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง ก่อนครบ

ก าหนดปีท่ี 5 และต่อเน่ืองในปีต่อๆไป ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร ทั้งน้ีรวมถึงผูกู้ร้ายเก่าท่ียงัไม่

ยืน่หนงัสือยนิยอมฯต่อสหกรณ์ใหส้หกรณ์ถือใชร้ะเบียบน้ี  ด าเนินการหกัเงินปันผลและเฉล่ียคืน  เพื่อใชใ้นการ

ดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้ลย 

                                  (3.3) ในการก าหนดหลกัประกนัเงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ให้เป็นไปตาม

ประกาศของสหกรณ์ในการก าหนดรายละเอียดหลกัประกนัเงินกูต่้อไป 



                                 (3.4) ในกรณีท่ีสมาชิกกูเ้งินเกินทุนเรือนหุ้นตอ้งมีหลกัประกนัเงินกู ้โดยผูกู้ทุ้กราย

จะตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามล าดบัและรายละเอียดดงัน้ี 

                 (3.4.1) สมคัรเป็นสมาชิกสมาคมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย(สสธท.)
(กอง1) หากผูกู้เ้งินเป็นสมาชิกสมาคม(สสธท.) แลว้แต่หลกัประกนัไม่ครอบคลุมหน้ีท่ีมีอยูผู่กู้จ้ะตอ้งสมคัรเป็น
  

                  (3.4.2) สมาชิกกองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย(กสธท.)(กอง2)และหากเป็นสมาชิกสมาคม(กสธท.) แลว้แต่หลกัประกนัไม่
ครอบคลุมหน้ีท่ีมีอยูผู่กู้จ้ะตอ้งสมคัรเป็น 

    (3.4.3) สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จ ากดั(สส.ชสอ.) แต่หลกัประกนัไม่ครอบคลุมหน้ีท่ีมีอยูผู่กู้จ้ะตอ้งมี 

(3.4.4) หลกัประกนัอ่ืนๆเพื่อคุม้ครองหน้ีท่ีมีอยู ่

 ใหส้หกรณ์ด าเนินการหกัเงินจากการกูย้มืไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  จ  านวนเงินตามประกาศของแต่ละสมาคม

ในแต่ละปี  เพื่อเป็นค่าบ ารุงและค่าสงเคราะห์ศพ  ส าหรับสมาชิกรายใหม่ท่ียืน่กูห้ากสมาคมต่างๆยงัไม่มีผล

บงัคบัเพื่อลดความเส่ียงผูกู้ต้อ้งท าประกนัชีวิตอยา่งต ่า 1 ปี  เพื่อคุม้ครองหน้ี 

  เม่ือใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบด าเนินการใหผู้กู้มี้

หลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน   

หมวดที ่ 6 

เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้ 

 ข้อ 50.  การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูน้ั้น  ใหก้ าหนดไวด้งัน้ี 

  (1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน การส่งเงินช าระหน้ีส าหรับเงินกูมี้รายละเอียดดงัน้ี 

   (1.1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ใหส่้งเป็นงวดรายเดือนรวมไม่เกิน 12 งวด 

   (1.2) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั(ATM) ให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมไม่เกิน 12 

งวด  

  (2) เงินกูส้ามญั การส่งเงินช าระหน้ีส าหรับเงินกูมี้รายละเอียดดงัน้ี 



   (2.1) เงินกูส้ามญัส าหรับพนกังานราชการการส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญั

ให้สมาชิกผูกู้ใ้ชคื้นในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 120 งวด ทั้งน้ีให้พิจารณาอายุราชการผูกู้ท่ี้เป็นพนกังานราชการ 

โดยตอ้งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ60 ปีบริบูรณ์ 

                                    (2.2) เงินกู้เพื่อการศึกษา  ให้สมาชิกผูกู้ ้ส่งคืนในระยะเวลาตามระดบัการศึกษาท่ีขอกู้

ดงัต่อไปน้ี 

                 (2.2.1) ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ระยะเวลาส่งช าระคืนไม่เกิน 60 งวด 

                 (2.2.2) ระดบัปริญญาตรี  ระยะเวลาส่งช าระคืนไม่เกิน  72 งวด 

                  (2.2.3) ระดบัปริญญาโท  ระยะเวลาส่งช าระคืนไม่เกิน  84 งวด 

                      (2.2.4) ระดบัปริญญาเอก  ระยะเวลาส่งช าระคืนไม่เกิน 96 งวด 

                            (3) เงินกูพ้ิเศษ การส่งเงินช าระหน้ีส าหรับเงินกูมี้รายละเอียดดงัน้ี 

                                           (3.1) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะการส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ

ใหส้มาชิกผูกู้ใ้ชคื้นในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 240 งวด  ทั้งน้ีให้พิจารณาอายุราชการผูกู้ท่ี้เป็นพนกังานราชการ 

โดยตอ้งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ60  ปีบริบูรณ์ 

                                        (3.2) เงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูพ้ิเศษ

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ต่อไป 

                               (4) การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู ้ผูกู้ต้อ้งส่งสหกรณ์โดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ 

ท่ีจ่าย ให้ถือว่าเงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆให้คณะกรรมการด าเนินการ

หรือคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาก าหนดใหผู้กู้ส่้งคืนเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือนพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 

(แบบสหกรณ์) หรือ  ส่งคืนเงินตน้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือน  ยกเวน้งวดสุดทา้ย (แบบ

ธนาคาร)  เป็นจ านวนสุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของสมาชิกผูกู้ ้ ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก            

                  ในกรณีผูกู้มี้เหตุจ าเป็นท่ีไม่สามารถส่งช าระหน้ีไดต้ามก าหนดให้สามารถยื่นค าร้องขอผอ่นผนัการ
ช าระหน้ีต่อคณะกรรมการด าเนินการ ทั้งน้ีโดยผอ่นช าระหน้ีไดค้ร้ังละไม่เกิน 3 เดือน  ภายใตค้วามเห็นชอบของ
คณะกรรมการด าเนินการเป็นราย ๆ ไป 

 

 

 

 



หมวดที ่ 7 

ดอกเบีย้เงินกู้ 

                ข้อ 51. ให้เรียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

โดยสหกรณ์จะแจง้ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

 ข้อ 52. ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจ านวนเงินตน้คงเหลือ 

 ข้อ 53. ถ้าผูกู้ ้ช าระต้นเงินกู้ทั้ งหมดก่อนระยะเวลา  1 เดือน  นับจากวนัท่ีลงนามในสัญญาเงินกู ้ 

สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียขั้นต ่า  1  เดือน ยกเวน้เงินกูฉุ้กเฉิน ATM คิดดอกเบ้ียตามความเป็นจริง 

หมวดที ่ 8 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

             ข้อ 54. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบน้ี  และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง  สมาชิกผูกู้ ้
จะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

   ข้อ 55. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลการส่งช าระหน้ีของผูกู้ทุ้กรายเป็นประจ าทุกเดือน  

โดยหากพบปัญหาเก่ียวกบัการส่งใชห้น้ีไม่เป็นไปตามก าหนด  ให้คณะกรรมการด าเนินการท าหนงัสือแจง้เจา้

ตวั  เพื่อแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

               ข้อ 56. ในกรณีผูกู้ไ้ม่สามารถส่งใชเ้งินกูต้ามก าหนดในระเบียบน้ีเน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆเช่น 

(1)  หมดสมาชิกภาพ 

(2)  เม่ือผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์

(3)  เม่ือมีขอ้มูลแสดงถึงความไม่มัน่คงทางการเงินของผูกู้ ้

(4)  เม่ือผูกู้ไ้ม่สามารถส่งช าระหน้ีไดติ้ดต่อกนัตั้งแต่  2  งวดข้ึนไปให้คณะกรรมการด าเนินการ 

พิจารณาด าเนินการตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ต่อไป 

                ข้อ 57.  กรณีผูค้  ้ าประกนัตอ้งรับภาระใช้หน้ีแทนผูกู้ ้อนัเน่ืองมาจากสาเหตุขอ้56.  และไม่สามารถ

ช าระหน้ี โดยส้ินเชิงได้ให้ผูค้  ้ าประกนัมาท าหนังสือขอผ่อนผนัการช าระหน้ีเป็นรายเดือนต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการจนแลว้เสร็จภาระหน้ีตามสัญญาก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร 



               ข้อ 58.  ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั  ตอ้งยอมรับภาระผูกพนักรณีท่ีประสงคจ์ะขอลาออก  หรือยา้ยไปปฏิบติั

ราชการ  หรืองานประจ า  ณ  ท่ีอ่ืน  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบ  และ

จดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน  จึงสามารถลาออกหรือยา้ยจากราชการ หรืองาน

ประจ าได ้

              ข้อ 59.  ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.  2562 
   
                                                                     ศรายทุธ   สมศรี   

 (นายศรายทุธ   สมศรี) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภูจ  ากดั 
 

 


