
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภูจ ากดั 
ว่าด้วยการให้เงินกู้เกษียณสุขใจ และดอกเบีย้เงินกู้ พ.ศ. 2563 

---------------------------------------------------------------- 
 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู  จ  ากดั พ.ศ. 
2554ขอ้ 79(8) และขอ้ 107(3)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  26  คร้ังท่ี 8/2563 เมื่อวนัท่ี 
27 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ใหก้  าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั  ว่า
ดว้ยการใหเ้งินกูเ้กษียณสุขใจ และดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ. 2563 ไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั  ว่า
ด้วยการให้เงินกู้เกษียณสุขใจ  และดอกเบีย้เงินกู้  พ.ศ. 2563” 

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี วนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป 
ข้อ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู  จ  ากดั  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ระเบียบ ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสามญัขา้ราชการบ านาญ พ.ศ.2561 ลงวนัท่ี วนัท่ี 
28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

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

หมวดที่  1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั   
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามญัประเภทข้าราชการบ านาญ  ลูกจ้างประจ าบ านาญ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั 
  “ประธานกรรมการด าเนินการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั   
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั    
  “คณะกรรมการเงินกู้” หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล  าภู จ  ากดั    
  “ผู้จดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู  จ  ากดั   
              “ งวดช าระหนี ้” หมายถึง งวดเดือนท่ีสมาชิกผอ่นช าระหน้ีเป็นรายเดือน 
                           “ลูกหนีเ้งินกู้” หมายถึง ลกูหน้ีท่ีเกิดจากสญัญาเงินกู ้รวมถึงลกูหน้ีอ่ืนอนัมีมลูหน้ีท่ีเกิดจาก

การใหเ้งินกู ้

 



ข้อ 5. สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 
  (1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน คือ เงินกูใ้หส้มาชิกกูย้มืเป็นค่าใชจ่้ายตามความจ าเป็นเร่งด่วน หรือ
ประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิก 
              (2) เงินกูส้ามญั คือ เงินกูใ้หส้มาชิกกูย้ืมเพ่ือใชจ่้ายในส่ิงท่ีจ  าเป็น หรือเป็นประโยชน์ต่างๆ 

แก่การด ารงชีพตามอตัภาพของสมาชิก 
              (3) เงินกูพิ้เศษ คือ เงินกูใ้ห้สมาชิกกูย้ืม  เพ่ือซ้ือ หรือไถ่ถอน หรือปรับปรุง , ต่อเติมท่ีอยู่
อาศยัตามควรแก่ฐานะ หรือเพ่ือซ้ือท่ีดินว่างเปล่าเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต            

  ข้อ 6. จ านวนวงเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 

  (1) จ  านวนวงเงินทุกประเภทเมื่อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 2,500,000.-บาท (สองลา้นหา้แสน
บาทถว้น) (ใชบุ้คคลค ้าประกนัหรืออสงัหาริมทรัพยห์รือหลกัทรัพยอ่ื์นๆเช่นท่ีดินว่างเปล่า เป็นตน้   
  (2) จ  านวนวงเงินกูเ้งินเฉพาะท่ีใช้บุคคลค ้ าประกันสมาชิกกูไ้ดไ้ม่เกิน 1,700,000.- บาท 
(หน่ึงลา้นเจ็ดแสนบาทถว้น) ) โดยใหค้  านวณวงเงินกูจ้ากหน้ีคงเหลือของประเภทการกูท่ี้ใชบุ้คคลค ้าประกนั   

             ข้อ 7. ผูกู้ต้อ้งแนบขอ้มูลเครดิตจากบริษทัเครดิตแห่งชาติ จ  ากดั (เครดิตบูโร)ส่วนบุคคลเพ่ิมเติม 

ดงัน้ี   
  (1) สมาชิกยื่นกูท่ี้ใช้บุคคลค ้ าประกนัไม่ว่าจะเป็นการยื่นกูค้ร้ังใหม่หรือการยื่นกูเ้พ่ือหัก

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

 (3) สมาชิกยืน่กูท่ี้ไม่ไดใ้ชก้ารค ้าประกนัตามขอ้ 7 (1) (2) เช่น ใชเ้งินฝากสหกรณ์ค ้าประกนั  
หรือใชค่้าหุน้ท่ีช าระแลว้ค ้าประกนั หรือการกูฉุ้กเฉินในวงเงินท่ีไม่ตอ้งมีบุคคลค ้าประกนั หรือการกูเ้พ่ือ
พฒันาคุณภาพชีวติ เป็นตน้ ไมต่อ้งแนบขอ้มลูเครดิตจากบริษทัเครดิตแห่งชาติ จ  ากดั (เครดิตบูโร)ส่วน
บุคคลเพ่ิมเติม 
 ข้อ 8.  การพิจารณาเครดิตบูโรตอ้งพิจารณาจากความสามารถในการช าระหน้ีทั้งหมดของผูกู้ท่ี้มี 

              - กรณีท่ีมีการท าสญัญาเงินกูใ้หม่ส าหรับเงินกูป้ระเภทเดียวกนัหรือมีการรวมสญัญาจะตอ้งช าระหน้ี
ตามสญัญาเดิมมาแลว้ ดงัน้ี 

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

                (3) เงินกูส้ามญับุคคลค ้าประกนัไม่นอ้ยกว่า 6 งวด/เดือน 



 ข้อ 9.  สหกรณ์จะให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสามญัประเภทขา้ราชการบ านาญ  ลูกจา้งประจ าบ านาญของ
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั เท่านั้น 
             ข้อ 10. การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกนั้น  จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพ่ือการอนัจ าเป็น  หรือเป็นประโยชน์ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
             ข้อ 11.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน  ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
              ข้อ 12.  การให้เงินกูทุ้กประเภทนั้น   ผูกู้ต้อ้งท าหนังสือกู ้ และสมาชิกผูค้  ้ าประกนั(ถา้มี) ตอ้งท า
หนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก  าหนดไว ้
              ข้อ 13. การส่งเงินงวดช าระหน้ีทุกประเภท  ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  ใหส่้งต่อโดยวิธีหกัเงินได้
รายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่ายและการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภท
ของสมาชิกเม่ือรวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้นและใหถื้อว่าเงินงวดช าระหน้ี
แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้นๆส าหรับผูท่ี้เงินไดร้ายเดือนจ่ายเขา้บญัชีธนาคารโดยตรงให้
ช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ตามวิธีท่ีไดต้กลงไว ้
 ข้อ 14. การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกท่ียงัส่งเงินกูค้ร้ังก่อนไม่เสร็จก็ได ้แต่จะตอ้งปิดหน้ีสัญญาเดิมใน
วนัท่ีมีการรับเงินกูค้ร้ังใหม่ทนัที 
 

หมวดที่  2 
เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

                ข้อ 15. เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน ม ี2 ประเภท ดังนี ้
(1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน        

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

 
เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

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



                        (1) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 
                        (2) ใหส่้งเป็นงวดรายเดือน รวมไม่เกิน 12 งวด/เดือน 
                        (3) ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5%  ของวงเงินกู ้
                        (4) เมื่อหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ
ตามตารางท่ีก  าหนดน้ีของเงินเดือน 
 

ปีพ.ศ. เงินเดอืนคงเหลอื
(ร้อยละ) 

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

                    
     (5) การขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหส้มาชิกผูข้อกูท้  าค  าขอและหนงัสือสญัญาเงินกูเ้พื่อเหตุ

ฉุกเฉิน กบัสหกรณ์ตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัค  าขอและหนงัสือสญัญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน และผูกู้ต้กลงจะ
ส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้
                ข้อ 18. ค  าขอกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินของสมาชิกนั้นสามารถรับรองตนเองไดต้ามระเบียบน้ี หรือ
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเป็นอยา่งอ่ืน 
                 ข้อ 19. ในการขอกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั(หากมี)จะตอ้งเสนอค าขอกูแ้ละหนงัสือ
ค ้าประกนัพร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และรายละเอียดเงินเดือน 3 เดือนยอ้นหลงั 
 

เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) 
 ข้อ 20.  จ  านวนวงเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) ท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นใหกู้้
ไดไ้ม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือนของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 200,000.-บาท(สองแสนบาทถว้น) โดยมีหลกัเกณฑ์
การพิจารณาดงัต่อไปน้ี  



                 (1) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 
                 (2) ใหส่้งเป็นงวดรายเดือน รวมไม่เกิน 12 งวด/เดือน 
                 (3) ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5 %  ของวงเงินกู ้
    (4) เมื่อหักจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ
ตามตารางท่ีก  าหนดน้ีของเงินเดือน 
 

ปี พ.ศ. เงินเดอืนคงเหลอื
(ร้อยละ) 

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

                  
(5) การขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) ใหส้มาชิกผูข้อกูท้  าค  าขอและหนงัสือ

สญัญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM)  กบัสหกรณ์ตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัค  าขอและหนังสือ
สญัญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM)  มีอายหุน่ึงปี เมื่อครบก าหนดเวลาดงักล่าวหากสมาชิกมิได้
บอกเลิกให้ถือว่าค  าขอและหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM)  นั้นมีการต่ออายุ
ออกไปอีกหน่ึงปี  ทั้งน้ีเม่ือครบก าหนดเวลาท่ีได้ตกลงให้ต่ออายุค  าขอและหนังสือสัญญาเงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM)ออกไป ไม่ว่าคร้ังใดคราวใดก็ใหถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกนัเร่ือยไปในกรณีมีมีเหตุ
อนัสมควรสหกรณ์อาจบอกเลิกค าขอและหนังสือสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) ก็ได้  
และผูกู้ต้กลงจะส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก  าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้
               ข้อ  21. ค  าขอกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินของสมาชิกนั้นสามารถรับรองตนเองไดต้ามระเบียบน้ี หรือ
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเป็นอยา่งอ่ืน                            
                ข้อ 22. ในการขอกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั(หากมี)จะตอ้งเสนอค าขอกูแ้ละหนงัสือ
ค ้าประกนัพร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และรายละเอียดเงินเดือน 3 เดือนยอ้นหลงั 



 ข้อ 23. การเบิกเงินกู ้สมาชิกผูกู้อ้าจเบิกเงินกูต้ามหนังสือกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) 
ตามจ านวนท่ีตอ้งการเมื่อใดก็ได ้แต่รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินวงเงินกูท่ี้ก  าหนดไวใ้นหนงัสือกูเ้งิน 
 การเบิกเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) น้ีเป็นการเบิกผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารท่ีสหกรณ์ก าหนด วิธีการเบิกเงินกูผ้า่นช่องทางอีเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร สมาชิกตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และช าระค่าธรรมเนียมการเบิกเงินกูต้ามท่ีธนาคารก าหนดดว้ย 
 

หมวดที่  3 
เงินกู้สามญั 

ข้อ 24. เงินกู้สามญั  ม ี3 ประเภท ดังนี ้
  (1) เงินกูส้ามญัเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนั 
  (2) เงินกูส้ามญัค่าหุน้ค  ้าประกนั  

    (3) เงินกูเ้กษียณสุขใจบุคคลค ้าประกนั 

              ข้อ 25. การให้เงินกูส้ามญั  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ามญัแก่
สมาชิกโดยคณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
ขอ้ 83. และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกไดต้ามความในขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ขอ้ 84. และกรณีการใหเ้งินกูส้ามญัจ านวนไม่เกินเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนัและจ านวนค่าทุนเรือน
หุน้ค ้าประกนัคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัให้กบัประธานกรรม
การด าเนินการ หรือรองประธานกรรมการด าเนินการ หรือผูจ้ดัการ 
               ข้อ 26.  ค  าขอกู้เ งินสามัญของสมาชิกนั้ น สามารถรับรองตนเองได้ตามระเบียบน้ี หรือ
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเป็นอยา่งอ่ืน 
 

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



                     (3) เงินกูเ้กษียณสุขใจบุคคลค ้าประกนั  จ  านวนวงเงินใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น  ยอ่ม
สุดแต่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  แต่ตอ้งอยูภ่ายในจ ากดัไม่เกิน 1,500,000.- บาท (หน่ึง
ลา้นหา้แสนบาทถว้น)ส าหรับเงินกูท่ี้สมาชิกจะกูไ้ดเ้ป็นจ านวนเท่าใดจะตอ้งข้ึนกบัระยะเวลาการเป็นสมาชิก
โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑอ่ื์นๆต่อไปน้ี 

 (3.1) วงเงินกูสู้งสุดท่ีสมาชิกสามารถกูไ้ด ้พิจารณาจาก ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
ประกอบกบัอายกุารรับราชการของสมาชิก ดงัน้ี 

เป็นสมาชิก 12  เดือน วงเงินกูไ้ม่เกิน    600,000.-บาท(หกแสนบาทถว้น) 
เป็นสมาชิก 24  เดือน วงเงินกูไ้ม่เกิน    700,000.-บาท(เจ็ดแสนบาทถว้น) 
เป็นสมาชิก 36  เดือน วงเงินกูไ้ม่เกิน    800,000.-บาท(แปดแสนบาทถว้น) 
เป็นสมาชิก 48  เดือน วงเงินกูไ้ม่เกิน    900,000.-บาท(เกา้แสนบาทถว้น) 
เป็นสมาชิก 60  เดือน วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,000,000.-บาท(หน่ึงลา้นบาทถว้น) 
เป็นสมาชิก 72  เดือน วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,200,000.-บาท(หน่ึงลา้นสองแสนบาทถว้น) 

  เป็นสมาชิก 84  เดือน วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,400,000.-บาท(หน่ึงลา้นส่ีแสนบาทถว้น) 
เป็นสมาชิก 85 เดือน ข้ึนไป วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,500,000.-บาท(หน่ึงลา้นหา้แสนบาทถว้น) 
กรณีท่ีสมาชิกตอ้งการวงเงินกูม้ากกว่าสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บ ตอ้งมีอายกุารรับราชการของสมาชิก 

ประกอบ ดงัน้ี 
                             เป็นสมาชิก 24 – 60  เดือน ตอ้งมีอายกุารรับราชการ 15 ปี ข้ึนไป หรือ 
                             เป็นสมาชิก 61 – 84  เดือน ตอ้งมีอายกุารรับราชการ 10 ปี ข้ึนไป 

กรณีสมาชิกท่ีเคยกูแ้ละไดรั้บวงเงินกูม้ากกว่าท่ีก  าหนดเมื่อสมาชิกประสงคจ์ะขอกูใ้หม่ให้
สามารถกูไ้ดไ้ม่เกินวงเงินกูเ้ดิม และทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 1,500,000.-บาท(หน่ึงลา้นหา้แสนบาทถว้น)โดยอนุโลม 

       (3.2)  ผูกู้ต้อ้งมีทุนเรือนหุน้ ดงัน้ี  
(1) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้ไม่เคยกูย้มืเงินกบัสหกรณ์ฯ ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5% 

ของวงเงินกู ้

(2) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกู/้เคยกูย้มืเงินกบัสหกรณ์ฯ ตอ้งการยืน่กูเ้พ่ือหกักลบลบหน้ี
เดิม(รีไฟร์แนนซ)์  ส าหรับเงินกูว้งเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 25% 
ของวงเงินกู ้ กรณีวงเงินกูเ้กิน 1,000,000.-บาท(หน่ึงลา้นบาทถว้น) ข้ึน ไปตอ้งมีทุนเรือนหุ้นเพ่ิมอีก 10%  
ของวงเงินกูใ้นส่วนท่ีเกิน 

(3.3)  ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ดงัน้ี  
(1) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้ไม่เคยกูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ฯ )  ส าหรับเงินกูว้งเงินไม่

เกิน 1,000,000.- บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) ตอ้งมีเงินฝาก 20% ของวงเงินกู ้ กรณีวงเงินกูเ้กิน 1,000,000.-
บาท(หน่ึงลา้นบาทถว้น) ข้ึน ไปตอ้งมีเงินฝากเพ่ิมอีก 10%  ของวงเงินกูใ้นส่วนท่ีเกิน 



(2) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกู/้เคยกูย้มืเงินกบัสหกรณ์ฯ ตอ้งการยืน่กูเ้พ่ือหกักลบลบหน้ี
เดิม(รีไฟร์แนนซ)์ จะตอ้งมีเงินฝากไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 2 ของวงเงินท่ีขอกู ้
 กรณียงัช าระหน้ีสหกรณ์ฯ ไม่แลว้เสร็จใหถื้อว่าตนัเงินและดอกเบ้ียท่ีไดรั้บเป็นเงินฝากสะสม 

                      (3.4) ระยะเวลาใชคื้นเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 150 งวด  โดยไม่ใหน้ าอายขุองผูกู้ม้าเป็น
เง่ือนไขในการพิจารณา  หรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
                             (3.5)  เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพ่ือใชจ่้าย ดงัน้ี 
                           (1) สมาชิกท่ีไม่เคยท านิติกรรมเงินกู/้ไม่เคยกูย้มืเงินกบัสหกรณ์ฯ  ผูกู้ต้อ้งมีเงินไดร้ายเดือน
คงเหลือสุทธิหลงัจากหกัช าระหน้ีแลว้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ตลอดอายสุญัญา 
                           (2) สมาชิกท่ีเคยท านิติกรรมเงินกู/้เคยกู้ยืมเงินกบัสหกรณ์ฯให้นิติกรรมนั้นยงัคงอยู่ต่อ
จนกว่าจะส้ินสุดไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีตกลงกนัไว ้เว้นแต่กรณีตอ้งการยืน่กูเ้พ่ือหักกลบลบหน้ีเดิม
(รีไฟร์แนนซ์) ผูกู้ต้ ้องมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิหลงัจากหักช าระหน้ีแลว้ไม่น้อยกว่าตามตารางท่ี
ก  าหนดน้ีตลอดอาย ุ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        (3.6)  ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท
                      (3.7) เมื่อใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้ง
รีบด าเนินการใหผู้กู้ม้ีหลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน   
            (3.8) หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ  

ปีพ.ศ. เงินเดอืนคงเหลอื
(ร้อยละ) 

2563 10 
2564 12 
2565 14 
2566 16 
2567 18 
2568 20 
2569 22 
2570 24 
2571 26 
2572 28 
2573 30 



                ข้อ 28.  ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัส่งเงินกูเ้กษียณ
สุขใจรายก่อนไม่เสร็จก็ได ้  แต่จะตอ้งปิดหน้ีสามญัเดิมในวนัท่ีมีการรับเงินกูร้ายใหม่ทนัที 
                 ข้อ 29.  ในการให้เงินกูเ้กษียณสุขใจนั้น ถา้ปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะให้กูไ้ดไ้ม่พอแก่การ
ขอกู ้ อนัลกัษณะพึงใหกู้ร้ายนั้น  ใหถื้อล าดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ ดงัต่อไปน้ี 
  (1) เงินกูซ่ึ้งถือค่าหุน้เป็นหลกัประกนัพึงใหใ้นล าดบัก่อนเงินกูม้ีหลกัประกนัอยา่งอ่ืน 
  (2) ในระหว่างเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นล  าดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวใน (1) เงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนนอ้ยพึงให้
ก่อนเงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนมากเพ่ือประโยชน์แห่งการน้ี  จ  านวนเงินกูซ่ึ้งน ามาเปรียบเทียบกนันั้น  ใหคิ้ดรวมทั้ง
เงินกูเ้กษียณสุขใจและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยูด่ว้ย(ถา้มี)  ทั้งน้ีเวน้แต่ในกรณีท่ี
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาเห็นว่ามีเหตุพิเศษ จะวินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนได ้
 

หมวด 4 
เงินกู้พเิศษ 

ข้อ 30. เงินกู้พเิศษ  ม ี1 ประเภท ดังนี ้
 (1) เงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต  ตามประกาศของสหกรณ์เป็นคร้ังคราว 

              ข้อ 31. กรณีการใหเ้งินกูเ้งินพิเศษ คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการ
พิจารณาวนิิจฉยัใหก้บัประธานกรรมการด าเนินการ หรือรองประธานกรรมการด าเนินการ หรือผูจ้ดัการกไ็ด ้
              ข้อ 32. สหกรณ์จะใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกสามญัประเภทขา้ราชการบ านาญ  ลกูจา้งประจ าบ านาญ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั เท่านั้น 
              ข้อ 33. การเรียกดอกเบ้ียเงินกูพิ้เศษ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ ว่าดอกเบ้ียเงินกูพิ้เศษ 
              ข้อ 34. ค  าขอกูเ้งินพิเศษของสมาชิกนั้น สามารถรับรองตนเองไดต้ามระเบียบน้ี หรือคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรเป็นอยา่งอ่ืน 
               ข้อ 35. จ  านวนวงเงินกูพิ้เศษเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต ซ่ึงใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆนั้น  ยอ่มสุดแต่
คณะกรรมการเนินการพิจารณาเห็นสมควร  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ในการก าหนดรายละเอียด
การใหเ้งินกูต่้อไป 
 

หมวดที่ 5 
หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ 

 ข้อ 36.  การใหเ้งินกูทุ้กประเภทน้ี ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก  าหนดไว ้
                ข้อ 37.  หลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ั้น  มีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
                         (1) เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน ก  าหนดดงัน้ี 
  วงเงินกูต้ ั้งแต่ 50,001.-บาท(ห้าหมื่นหน่ึงบาท) ตอ้งมีสมาชิกสามญัค ้ าประกนัเงินกูไ้ม่นอ้ย
กว่า 1 คน                          



                           (2) เงินกูส้ามญั พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   (2.1) กรณีวงเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 100  ของเงินฝากท่ีมีกบัสหกรณ์ ไม่ตอ้งมีบุคคล
หรือหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
                              (2.2) กรณีวงเงินกูเ้กินกว่าร้อยละ 100 ของทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้ ไม่ตอ้งมีบุคคล
หรือหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
                              (2.3)  เงินกูส้ามญับุคคลค ้าประกนัตอ้งมีบุคคลค ้าประกนัตามสัดส่วนวงเงินกูร้วม 
โดยก าหนดใหว้งเงินกูทุ้ก 200,000.-บาท(สองแสนบาทถว้น) ตอ้งมีบุคคลค ้าประกนั 1 คน 
     (2.4) ผูค้  ้าประกนัตอ้งเป็นสมาชิกสามญัสหกรณ์  และตอ้งมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้
            (2 .5)  เ พ่ือความมั่นคงในการให้กู้สามัญคณะกรรมการด าเ นินการหรือ
คณะกรรมการเงินกูม้ีอ  านาจวินิจฉัยเรียกให้มีผูค้  ้าประกนัเพ่ิมอีกก็ไดโ้ดยมีหลกัเกณฑ์ส าหรับผูค้  ้ าประกนั
ดงัน้ี 
                                        (2.5.1) สมาชิกท่ีมีเงินเดือนไม่เกิน 10,000บาท  สามารถเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ ้
ไดไ้ม่เกิน  4  คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากว่า 5%  
                                        (2.5.2) สมาชิกท่ีมีเงินเดือน 10,001 - 15,000 บาท  สามารถเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับ
ผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  6  คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากว่า 5% 
                                         (2.5.3) สมาชิกท่ีมีเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท  สามารถเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับ
ผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  8  คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากว่า 5% 
                                (2.5.4) สมาชิกท่ีมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,001 บาท ข้ึนไป สามารถเป็นผูค้  ้ าประกัน
ส าหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 10 คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากว่า 5% 
                        หากสมาชิกสามญัค ้ าประกนัเต็มสิทธ์ิ ตามขอ้ (2.5) ขอ้ย่อย (2.5.1), (2.5.2), (2.5.3), (2.5.4) 
ใหมี้สิทธ์ิในการค ้าเพ่ิมไดด้งัน้ี 
                           (1) ค  ้าประกนัสมาชิกสมทบเพ่ิมไดอี้ก 1 สิทธ์ิ / 1 สญัญา 
                           (2) ค  ้าประกนัเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ิมไดอี้ก 1 สิทธ์ิ / 1 สญัญา   
                             (2.6) เม่ือผูค้  ้ าประกนัคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ  หรือมี
เหตุท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไปผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกอ่ืนท่ี
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมใหเ้สร็จภายใน 
30 วนั                                                         
                             (2.7) การใหส้มาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุผลใดๆไม่เป็นผลให้ผู ้
นั้ นหลุดพ้นจากการค ้ าประกันจนกว่าผูกู้ ้ได้จัดให้มีสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 



  อน่ึง  ภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้  ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ 
ผูกู้ ้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเป็นผูค้  ้ า
ประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็ว 
                             (2.8) ก  าหนดใหมี้พยานผูค้  ้าประกนัในหนงัสือผูค้  ้าประกนัเงินกู ้2 คน ดงัน้ี 
                             - พยานผู้ค า้ประกนัคนที่ 1.เป็นสมาชิกสามญัของสหกรณ์นี้ และ 
                             - พยานผู้ค า้ประกันคนที่ 2 เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ทั้งน้ีก  าหนดใหผู้ค้  ้าประกนั
ลงรายมือช่ือการค ้าประกนัต่อหนา้กรรมการด าเนินการสหกรณ์เท่านั้น 
                             (2.9) กรณีผูกู้ ้มีเงินฝากกับสหกรณ์  สามารถใชส้มุดเงินรับฝากในสหกรณ์ซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นหลกัประกนั โดยหา้มถอนจนกว่าจะช าระหน้ีครบตามจ านวน
เงินกู ้และจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 100 ของจ านวนเงินฝากนั้น 
                              (2.10)  คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู ้ อาจพิจารณาให้ผูกู้น้  า
อสังหาริมทรัพย ์ (ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง) หรือท่ีดินว่างเปล่าท่ีมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดิน ซ่ึงถือ
กรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้และปลอดจากภาระผกูพนัใด ๆ   มาจ านองเป็นประกนัเต็มจ านวนเงินกูร้ายนั้น จดทะเบียน
จ านองเป็นหลกัประกนัคลุมหน้ีท่ีมีอยูใ่นเวลาจ านองหรือท่ีเกิดข้ึนในอนาคตโดยจ านวนเงินกูข้องผูกู้ใ้หจ่้าย
ไดไ้ม่เกินราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจากการประเมินของบริษทัประเมินสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บ
อนุญาตจากทางราชการ หรือราคาประเมินของส านกังานท่ีดินกรณีเป็นท่ีดินว่างเปล่าทั้งน้ีตอ้งครอบคลุมหน้ี
ส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้ ้
  อน่ึง  สมาชิกผูกู้ส้ามารถใชห้ลกัประกนัตาม(2.3), (2.9), (2.10) ร่วมกนัได ้ 
                        (3) เงินกูพ้ิเศษ พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   (3.1) ในการก าหนดหลกัประกนัเงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ให้เป็นไปตาม
ประกาศของสหกรณ์ในการก าหนดรายละเอียดหลกัประกนัเงินกูต่้อไป 
 

หมวดที่  6 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

 ข้อ 38. ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ15 ต่อปี หรือตามกฎหมายก าหนด 
โดยสหกรณ์จะแจง้ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ 39. ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจ านวนเงินตน้คงเหลือ 
 ข้อ 40. ถา้ผูกู้ช้  าระตน้เงินกูท้ั้งหมดก่อนระยะเวลา  1 เดือน  นับจากวนัท่ีลงนามในสัญญาเงินกู ้
สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียขั้นต ่า 1 เดือน ยกเวน้เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) คิดดอกเบ้ียตามความ
เป็นจริง 
 
 



หมวดที่  7 
การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคนืเงนิกู้ 

 ข้อ 41. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก  าหนด
ไวใ้นระเบียบน้ี  และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง  
สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ 42. ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบขอ้มลูการส่งช าระหน้ีของผูกู้ทุ้กรายเป็นประจ าทุก
เดือน  โดยหากพบปัญหาเก่ียวกับการส่งใช้หน้ีไม่เป็นไปตามก าหนด  ให้คณะกรรมการด าเนินการท า
หนงัสือแจง้เจา้ตวั  เพื่อแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 
                ข้อ 43.ในกรณีผูกู้ไ้ม่สามารถส่งใชเ้งินกูต้ามก าหนดในระเบียบน้ีเน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆเช่น 
 (1)  หมดสมาชิกภาพ 
 (2)  เมื่อผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค์ 
  (3)  เม่ือมีขอ้มลูแสดงถึงความไม่มัน่คงทางการเงินของผูกู้ ้
                          (4)  เม่ือผูกู้ ้ไม่สามารถส่งช าระหน้ีได้ติดต่อกันตั้งแต่  2  งวดข้ึนไป ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการ พิจารณาด าเนินการตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ต่อไป 
                ข้อ 44.  กรณีผูค้  ้าประกนัตอ้งรับภาระใชห้น้ีแทนผูกู้อ้นัเน่ืองมาจากสาเหตุขอ้40.  และไม่สามารถ
ช าระหน้ีโดยส้ินเชิงไดใ้ห้ผูค้  ้าประกนัมาท าหนังสือขอผอ่นผนัการช าระหน้ีเป็นรายเดือนต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการจนแลว้เสร็จภาระหน้ีตามสญัญาก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ 45.  ผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั  ตอ้งยอมรับภาระผกูพนักรณีท่ีประสงค์จะขอลาออก  หรือยา้ยไป
ปฏิบติัราชการ  หรืองานประจ า  ณ  ท่ีอ่ืน  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ  
และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน  จึงสามารถลาออกหรือยา้ยจากราชการ 
หรืองานประจ าได ้
               ข้อ 46.  การน าส่งงวดช าระหน้ีเงินกู ้ผูกู้ต้อ้งส่งสหกรณ์โดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ี
จ่าย ใหถื้อว่าเงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ ให้คณะกรรมการด าเนินการ
หรือคณะกรรมการเงินกูพิ้จารณาก าหนดใหผู้กู้ส่้งเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือนพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย
(แบบสหกรณ์) หรือส่งคืนเงินตน้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกเดือนยกเวน้งวดสุดทา้ย 
(แบบธนาคาร) เป็นจ านวนสุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของสมาชิกผูกู้ ้ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ีย
เดือนแรก 
                ในกรณีผูกู้มี้เหตุจ  าเป็นท่ีไม่สามารถส่งช าระหน้ีไดต้ามก าหนดให้สามารถยื่นค าร้องขอผ่อนผนั

การช าระหน้ีต่อคณะกรรมการด าเนินการ ทั้งน้ีโดยผ่อนช าระหน้ีได้คร้ังละไม่เกิน 3 เดือน ภายใตค้วาม

เห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการเป็นราย ๆ ไป 

 




