
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภูจ ากดั 

ว่าด้วยการให้เงินกู้ส าหรับสมาชิกสมทบ และดอกเบีย้เงินกู้ พ.ศ. 2563 

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

             อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั พ.ศ. 

2554 ขอ้ 79(8) และขอ้ 107(3)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  26  คร้ังท่ี 6 /2563 เม่ือวนัท่ี 

26 มีนาคม  พ.ศ.2563ให้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ  ากัด                

วา่ดว้ยการใหเ้งินส าหรับสมาชิกสมทบ และดอกเบ้ียเงินกูพ้.ศ. 2563 ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด ว่า

ด้วยการให้เงินกู้ส าหรับสมาชิกสมทบ  และดอกเบีย้เงินกู้  พ.ศ. 2563” 

 ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 ข้อ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ระเบียบ ว่าดว้ยการให้เงินกูส้ามญัส าหรับสมาชิกสมทบ และดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ.2563 ลงวนัท่ี         

28 มกราคม 2563 

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

ใชร้ะเบียบน้ีแทน 

หมวดที ่ 1 

ข้อก าหนดทัว่ไป 

 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้

  “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั   

  “สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู

จ  ากดั 

  “ประธานกรรมการด าเนินการ” หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั   

  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั    

  “คณะกรรมการเงินกู้” หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั

หนองบวัล าภู จ  ากดั    

  “ผู้จัดการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  



ข้อ 5. สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 2 ประเภท คือ 

5.1 เงินกูส้ามญั 

(1) เงินกูส้ามญัค่าหุน้ค ้าประกนั 
(2) เงินกูส้ามญัเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนั 

                            5.2 เงินกูพ้ิเศษ    

                                   (1)  เงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 

 ข้อ 6.  สหกรณ์จะให้เงินกู้สามญัตามความในขอ้บงัคบั  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั

หนองบวัล าภู จ  ากดั พ.ศ.2554 ขอ้ 50  

 ข้อ 7. การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกนั้น  จะให้ไดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็น หรือเป็นประโยชน์ตามท่ี

คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

 ข้อ 8.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน  ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้

 ข้อ 9.  การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น   ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกู ้ ใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้

               ข้อ 10.  มอบอ านาจให้ประธานกรรมการด าเนินการหรือรองประธานกรรมการด าเนินการ  

กรรมการด าเนินการ  หรือผูจ้ดัการ  เป็นผูว้นิิจฉยัใหเ้งินกูแ้ทนคณะกรรมการด าเนินการได ้ และให้ผูรั้บมอบ

อ านาจดงักล่าวนั้นแสดงรายการอนุมติัจ่ายเงินกูท่ี้ให้ไปและส่งคืน เพื่อใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบทุก

เดือน  

               ข้อ 11. การส่งเงินงวดช าระหน้ีทุกประเภท  ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  ใหส่้งต่อโดยวธีิหกัเงินได้

รายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่ายและการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภท

ของสมาชิกเม่ือรวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้นและให้ถือวา่เงินงวดช าระหน้ี

แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้นๆ  ส าหรับผูท่ี้เงินไดร้ายเดือนจ่ายเขา้บญัชีธนาคารโดยตรงให้

ช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์  ดงัน้ี 

             (1) ช าระเงินสด ณ ส านกังานสหกรณ์ฯ 

             (2) ช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีสหกรณ์ฯเท่านั้น 

 ข้อ 12. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกท่ียงัส่งเงินกูค้ร้ังก่อนไม่เสร็จก็ได ้แต่จะตอ้งปิดหน้ีสัญญาเดิมในวนัท่ี

รับเงินกูค้ร้ังใหม่ทนัที 

หมวดที ่2 

เงินกู้สามัญ 

เงินกู้สามัญเงินฝากสหกรณ์ค า้ประกนั  และ เงินกู้สามัญค่าหุ้นค า้ประกัน 



              ข้อ 13. คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกผูน้ั้นไดไ้ม่เกินร้อยละ  100  ของเงิน

ฝากท่ีมีกบัสหกรณ์ฯและทุนเรือนหุน้ของสมาชิกผูกู้ท่ี้ช าระแลว้  ซ่ึงสามารถกูไ้ดเ้ดือนละ 1  คร้ัง 

           ระยะเวลาใช้คืนเงินกูไ้ม่เกิน 360 งวด  ทั้งน้ีให้พิจารณาการส่งคืนในแต่ละงวดตอ้งช าระไดท้ั้งตน้

เงินและดอกเบ้ีย   

              ข้อ 14.  ในการใหเ้งินกูส้ามญัส าหรับสมาชิกสมทบนั้นถา้ปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะให้กูไ้ดไ้ม่

พอแก่การขอกู ้ อนัลกัษณะพึงใหกู้ร้ายนั้น  ใหถื้อล าดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ ดงัต่อไปน้ี 

              (1) เงินกูซ่ึ้งถือเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนั  และเงินกูส้ามญัค่าหุน้ค ้าประกนัพึงใหใ้นล าดบัก่อนเงินกู้

มีหลกัประกนัอยา่งอ่ืน 

              (2) ในระหวา่งเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นล าดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวใน (1) เงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนนอ้ยพึงใหก่้อนเงินกู้

ซ่ึงมีจ านวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการน้ี  จ  านวนเงินกูซ่ึ้งน ามาเปรียบเทียบกนันั้น  ให้คิดรวมทั้งเงินกูส้ามญั

ส าหรับสมาชิกสมทบของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยูด่ว้ย(ถา้มี)  ทั้งน้ีเวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรือ 

คณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาเห็นวา่มีเหตุพิเศษจะวินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนได ้

 

หมวดที ่ 3 

เงินกู้พเิศษ 

เงินกู้พเิศษเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 

 ข้อ 15. จ  านวนวงเงินกู้พิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ซ่ึงให้แก่สมาชิกผูกู้ ้คนหน่ึง ๆ นั้น  ย่อม

สุดแต่คณะกรรมการเนินการพิจารณาเห็นสมควร  ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ในการก าหนด

รายละเอียดการใหเ้งินกูต่้อไป 

หมวดที ่4 

หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ 

                ข้อ 16. การใหเ้งินกูทุ้กประเภทน้ี ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้

 ข้อ 17.หลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ั้น  มีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

  17.1 เงินกูส้ามญั 

                 (1) กรณีเงินกูส้ามญัค่าหุน้ค ้าประกนั  วงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแลว้  

ไม่ตอ้งมีบุคคลหรือหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

                (2) เงินกูส้ามญัเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนั วงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินฝากท่ีมีอยูก่บั

สหกรณ์ฯ  ไม่ตอ้งมีบุคคลหรือหลกัทรัพยค์  ้าประกนั             

                  17.2  เงินกูพ้ิเศษ    



                  (1)  เงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต  ในการก าหนดหลกัประกนัเงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันา

คุณภาพชีวติ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ในการก าหนดรายละเอียดหลกัประกนัเงินกูต่้อไป 

หมวดที ่5 

ดอกเบีย้เงินกู้ 

 ข้อ 18. ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ15 ต่อปี หรือตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด โดยสหกรณ์จะแจง้ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

   ข้อ 19. ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจ านวนเงินตน้คงเหลือ 

                ข้อ 20. ถา้ผูกู้ช้  าระตน้เงินกูท้ ั้งหมดก่อนระยะเวลา  1 เดือน  นบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญาเงินกู้  

สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียขั้นต ่า  1 เดือน 

หมวดที ่6 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ 21. ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนด

ไวใ้นระเบียบน้ี  และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกนัส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  

สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 ข้อ 22. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลการส่งช าระหน้ีของผูกู้ทุ้กรายเป็นประจ าทุก

เดือน  โดยหากพบปัญหาเก่ียวกับการส่งใช้หน้ีไม่เป็นไปตามก าหนด  ให้คณะกรรมการด าเนินการท า

หนงัสือแจง้เจา้ตวั  เพื่อแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 ข้อ 23. ในกรณีผูกู้ไ้ม่สามารถส่งใชเ้งินกูต้ามก าหนดในระเบียบน้ีเน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น 

 (1)  หมดสมาชิกภาพ 

 (2)  เม่ือผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์

 (3)  เม่ือมีขอ้มูลแสดงถึงความไม่มัน่คงทางการเงินของผูกู้ ้

   (4)  เม่ือผูกู้ ้ไม่สามารถส่งช าระหน้ีได้ติดต่อกันตั้ งแต่ 2 งวดข้ึนไปให้คณะกรรมการ

ด าเนินการ พิจารณาด าเนินการตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ต่อไป 

              ข้อ 24. การน าส่งงวดช าระหน้ีเงินกู้ ผูกู้ ้ต้องส่งสหกรณ์โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผูกู้ ้                     

ณ ท่ีจ่าย ให้ถือว่าเงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาก าหนดให้ผูกู้ส่้งเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือนพร้อม

ดว้ยดอกเบ้ีย(แบบสหกรณ์) หรือส่งคืนเงินตน้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือน ยกเวน้

งวดสุดทา้ย (แบบธนาคาร) เป็นจ านวนสุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของสมาชิกผูกู้ ้ตั้งแต่เดือนท่ี

คิดดอกเบ้ียเดือนแรก 




