
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามญั และดอกเบีย้เงินกู้ พ.ศ. 2561 

…………………………………………………….. 

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

 ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากัด               
ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสามญั  และดอกเบ้ียเงินกู ้ พ.ศ. 2561” 

              ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

              ข้อ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู  จ  ากดั  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ระเบียบว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสามญั และดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2561  

    (2) บรรดาระเบียบ, ประกาศ, ค  าสัง่, มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  และให้
ใชร้ะเบียบน้ีแทน 

หมวดที่  1 

ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้

     “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั   

     “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามญัตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล  าภู  จ  ากดั พ.ศ.2554 ขอ้ 32 

    “ประธานกรรมการด าเนินการ” หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู  จ  ากดั   

    “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั   



                 “คณะกรรมการเงินกู้” หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล  าภู จ  ากดั    

   “ผู้จดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู  จ  ากดั   

 ข้อ 5. สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 

(1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน คือ เงินกูใ้หส้มาชิกกูย้มืเป็นค่าใชจ่้ายตามความจ าเป็นเร่งด่วน หรือ
ประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิก 

  (2) เงินกูส้ามญั คือ เงินกูใ้หส้มาชิกกูย้มืเพ่ือใชจ่้ายในส่ิงท่ีจ  าเป็น หรือเป็นประโยชน์ต่างๆ 
แก่การด ารงชีพตามอตัภาพของสมาชิก 

   (3) เงินกูพ้ิเศษ คือ เงินกูใ้หส้มาชิกกูย้มื  เพ่ือซ้ือ หรือไถ่ถอน หรือปรับปรุง , ต่อเติมท่ีอยู่อาศยั
ตามควรแก่ฐานะ หรือเพ่ือซ้ือดินว่างเปล่าเพ่ือประกอบอาชีพในอนาคต 

                 ทั้งน้ี จ  านวนวงเงินกูส้ามญัทุกประเภท เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 4,500,000.-บาท (ส่ีลา้นห้า
แสนบาทถว้น)  กรณียืน่กูค้ร้ังใหม่หรือการยืน่กูเ้พ่ือหกักลบลบหน้ีเดิม(รีไฟร์แนนซ์)  จ  านวนวงเงินกูต้ ั้งแต่ 
500,000.- บาท (หา้แสนบาทถว้น)  ผูกู้ต้อ้งแนบเครดิตบูโรส่วนบุคคลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาการ
ใหเ้งินกู ้                  

                ข้อ 6.  สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสามญัตามความในขอ้บงัคบั  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั พ.ศ.2554  ขอ้ 32 (2) (ก) (ข) เท่านั้น ส่วน(ค)และ(ง)มเีงือ่นไขให้กู้ได้ตามระเบยีบ
นีไ้ด้ ดังนี ้

                สมาชิกข้อ 32 (ค) เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์นีแ้ละที่ได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าตั้งแต่ 5 ปีขึ้น
ไปสามารถกู้ยมืเงินกู้สามญัเพือ่สวสัดกิารประเภท ได้ (ข้อ20(5))  ส่วนเงินกู้ประเภทอืน่ๆในระเบียบนีใ้ห้ต้อง
ได้รับการบรรจุฯตั้งแต่ 10ปีขึน้ไปจงึมสิีทธิกู้ยมืได้ 

                สมาชิกข้อ 32 (ง) เป็นพนักงานราชการ สังกดักระทรวงสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภูตั้งแต่ 5 
ปีขึน้ไปสามารถกู้ยมืเงินกู้สามญัเพือ่สวสัดิการประเภท ได้ (ข้อ20(5))  ส่วนเงินกู้ประเภทอื่นๆในระเบียบนี้
ให้ต้องได้รับการบรรจุฯตั้งแต่ 10 ปีขึน้ไปจงึมสิีทธิกู้ยมืได้ 

                หากสมาชิกข้อ32 (ค) และ (ง) ที่มอีายุการปฏิบัตงิานน้อยกว่า 10 ปี (ตามวรรคข้างต้น) ให้กู้ได้ตาม
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกสามญัเจ้าหน้าที่สหกรณ์และพนักงานราชการ ตามประกาศ
สหกรณ์ฯ 



                ข้อ 7. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพ่ือการอนัจ าเป็น หรือเป็นประโยชน์ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

 ข้อ 8.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน  ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
                  ข้อ 9.  การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น   ผูกู้ต้อ้งท าหนังสือกู ้ และสมาชิกผูค้  ้ าประกนั (ถา้มี) ตอ้งท า
หนังสือค ้ าประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก  าหนดไว  ้  และต้องปิดเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินก่อนทุกคร้ัง 
ยกเว้นการเงินกู้สามญัสวสัดิการเพือ่ ท าประกนัชีวติ/ประกนัภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                ข้อ 10.  การส่งเงินงวดช าระหน้ีทุกประเภท  ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  ให้ส่งต่อโดยวิธีหักเงิน
ได้รายเดือนของผูกู้ ้ ณ ท่ีจ่ายและการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู้ทุกประเภทเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกู้ทุก
ประเภทของสมาชิกเม่ือรวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้นและให้ถือว่าเงินงวด
ช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้นๆส าหรับผูท่ี้เงินไดร้ายเดือนจ่ายเขา้บญัชีธนาคาร
โดยตรงใหช้ าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ตามวิธีท่ีไดต้กลงไว ้

หมวดที่  2 
เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

                  ข้อ 11. เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน ม ี2 ประเภท ดังนี ้

(1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน        

                               (2) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) 

                   ขอ้ 12. การใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน เอกสารยืน่กูเ้ป็นไปตามแบบท่ีสหกรณ์ฯก าหนดและเง่ือนไข
เป็นไปตามระเบียบ  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการด าเนินการหรือรอง
ประธานกรรมการด าเนินการ  กรรมการด าเนินการ  หรือผูจ้ดัการ  เป็นผูว้ินิจฉยัใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแทน
คณะกรรมการด าเนินการได้  และให้ผูรั้บมอบอ านาจดงักล่าวนั้นแสดงรายการอนุมติัจ่ายเงินกูเ้พ่ือเหตุ
ฉุกเฉินท่ีให้ไปและส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน และให้มีสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินไดเ้พียงสัญญาเดียว  ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยงัมีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินคา้งอยู่เม่ือไดรั้บเงินกูใ้หม่ทุก
ประเภทใหห้กัช าระหน้ีเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีคา้งทั้งหมด 

ส่วนที่ 2 

เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

 ขอ้ 13.  จ  านวนวงเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นให้กูไ้ดไ้ม่เกิน 5 เท่าของ
เงินเดือนของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 100,000.- บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) และตอ้งไม่เกินทุนเรือนหุ้นท่ีช าระ



แลว้ของสมาชิกผูกู้ ้โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
                           (1) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน 

                           (2) ใหส่้งเป็นงวดรายเดือน รวมไม่เกิน 12 งวด/เดือน 

   (3) เมื่อหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ยกว่า 5% ของ
เงินเดือน 

   (4) การขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหส้มาชิกผูข้อกูท้  าค  าขอและหนงัสือสญัญาเงินกูเ้พื่อเหตุ
ฉุกเฉิน กบัสหกรณ์ตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัค  าขอและหนงัสือสญัญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน และผูกู้ต้กลงจะ
ส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก  าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้

 ขอ้ 14. ค าขอกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผา่นการพิจารณารับรองของ
ผูบ้งัคบับญัชาผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั,ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุข
อ าเภอ, หวัหนา้กลุ่มงาน,หวัหนา้งาน, หวัหนา้ฝ่าย, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหรั้กษาการในต าแหน่งหรือใหป้ฏิบติัราชการแทน แลว้แต่กรณี  

 ขอ้ 15. ในการขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินผูกู้จ้ะตอ้งเสนอค าขอกูพ้ร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน และ รายละเอียดเงินเดือนในเดือนสุดทา้ยดว้ย 

ส่วนที่ 3 

เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) 

 ข้อ 16.  จ  านวนวงเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) ท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นให้
กูไ้ดไ้ม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 100,000.-บาท(หน่ึงแสนบาทถว้น) และตอ้งไม่เกิน
ทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้ของสมาชิกผูกู้ ้โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัต่อไปน้ี  

(1) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน 

(2) ใหส่้งเป็นงวดรายเดือน รวมไม่เกิน 12 งวด/เดือน 

  (3) เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ยกว่า5% ของ
เงินเดือน   

                            (4) การขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) ให้สมาชิกผูข้อกู้ท  าค  าขอและ
หนงัสือสญัญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM)  กบัสหกรณ์ตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัค  าขอและ
หนงัสือสญัญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM)  มีอายุหน่ึงปี เมื่อครบก าหนดเวลาดงักล่าวหาก



สมาชิกมิไดบ้อกเลิกใหถื้อว่าค  าขอและหนงัสือสญัญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM)  นั้นมีการ
ต่ออายอุอกไปอีกหน่ึงปี  ทั้งน้ีเม่ือครบก าหนดเวลาท่ีไดต้กลงให้ต่ออายุค  าขอและหนังสือสัญญาเงินกูเ้พ่ือ
เหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM)ออกไป ไม่ว่าคร้ังใดคราวใดก็ให้ถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัเร่ือยไปในกรณีมี
เหตุอนัสมควรสหกรณ์อาจบอกเลิกค าขอและหนงัสือสญัญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) ก็ได ้ 
และผูกู้ต้กลงจะส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก  าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้

                ข้อ 17. ค  าขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน (ATM) ของสมาชิกนั้นต้องเสนอผ่านการ
พิจารณารับรองของผูบ้งัคบับญัชา 

 ผูบ้งัคบับัญชา หมายถึง นายแพทยส์าธารณสุขจังหวดั, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุข
อ าเภอ, หวัหนา้กลุ่มงาน,หวัหนา้งาน, หวัหนา้ฝ่าย, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานท่ีสมาชิกสงักดัอยูแ่ลว้แต่กรณี                 

               ข้อ 18. ในการขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินผูกู้้จะต้องเสนอค าขอกูพ้ร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน และรายละเอียดเงินเดือนในเดือนสุดทา้ยดว้ย 
 ข้อ 19. การเบิกเงินกู ้สมาชิกผูกู้อ้าจเบิกเงินกูต้ามหนังสือกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) 
ตามจ านวนท่ีตอ้งการเมื่อใดก็ได ้แต่รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินวงเงินกูท่ี้ก  าหนดไวใ้นหนงัสือกูเ้งิน 

 การเบิกเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) น้ีเป็นการเบิกผา่นช่องทางอีเลก็ทรอนิกส์ของ
ธนาคารท่ีสหกรณ์ก าหนด 

วิธีการเบิกเงินกูผ้า่นช่องทางอีเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร สมาชิกตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และช าระ
ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินกูต้ามท่ีธนาคารก าหนดดว้ย  

หมวดที่  3 

เงินกู้สามญั 

                           ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อ 20. เงินกู้สามญั  ม ี5 ประเภท ดงันี ้              
             (1) เงินกูส้ามญัเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนั 

 (2) เงินกูส้ามญัค่าหุน้ค  ้าประกนั  

              (3) เงินกูส้ามญับุคคลค ้าประกนั 

 (4) เงินกูส้ามญัเพื่อการศึกษา 



 (5) เงินกูส้ามญัเพื่อสวสัดิการ 5 ประเภท 

  (5.1) สวสัดิการเพ่ือการท่องเท่ียว 

                                         (5.2) สวสัดิการเพื่ออุปโภค 

                           (5.3) สวสัดิการเพื่อธุรกิจขนาดยอ่ม 

  (5.4) สวสัดิการเพ่ือซ้ือหุน้สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

  (5.5) สวสัดิการเพื่อท าประกนัภยั/ประกนัชีวิต 

           ข้อ 21. การใหเ้งินกูส้ามญั  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉัยใหเ้งินกูส้ามญัแก่
สมาชิกโดยคณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
ขอ้ 83. และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกไดต้ามความในขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ขอ้ 84. ทั้งน้ีใหอ้  านาจกรรมการเงินกูไ้ม่นอ้ยกว่า 2 คนสามารถพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูแ้ก่สมาชิก
ได ้  และกรณีการใหเ้งินกูส้ามญัจ านวนไม่เกินเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนัและจ านวนค่าทุนเรือหุน้ค  ้าประกนั 
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัใหก้บัประธานกรรมการด าเนินการ 
หรือรองประธานกรรมการด าเนินการ หรือผูจ้ดัการก็ได ้ และใหผู้รั้บมอบอ านาจดงักล่าวนั้น แสดงรายการ
อนุมติัจ่ายเงินกูท่ี้ใหไ้ปและส่งคืน เพ่ือใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน และให้มีสัญญาเงินกูไ้ด้
เพียงสญัญาเดียว ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยงัมีเงินกูอ้ยู ่เม่ือไดรั้บเงินกูใ้หม่ของประเภทนั้น ๆ ให้หักช าระหน้ีท่ี
คา้งทั้งหมด               

ข้อ 22. ค  าขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผา่นการพิจารณารับรองของผูบ้งัคบับญัชา 

ผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอ าเภอ 
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหรั้กษาการในต าแหน่งหรือใหป้ฏิบติัราชการแทน แลว้แต่กรณี 

ส่วนที่ 2 
เงินกู้สามญัเงนิฝาก ค่าหุ้น และบุคคล(ค า้ประกนั) 

 ข้อ 23. จ  านวนวงเงินกู้สามัญท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ ้คนหน่ึง ๆ นั้ น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร ดงัน้ี 

(1) เงินกูส้ามญัเงินฝากสหกรณ์ค ้ าประกนั จ  านวน 100 % ของเงินฝากท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ 
(ยกเวน้เงินฝากประเภทออมทรัพยป์ระกนั/เส่ียง)  



(2)  เงินกูส้ามญัค่าหุน้ค  ้าประกนั  จ  านวน 100 % ของค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ 
ทั้งน้ีสมาชิกท่ีกูเ้งินประเภทสามญัโดยใชบุ้คคลค ้าประกนัหรือการกูเ้งินประเภทหลกัทรัพยค์  ้าประกนัไม่
สามารถกูไ้ด ้

(3)  เงินกูส้ามญับุคคลค ้าประกนั  จ  านวนไม่เกิน  1,500,000.- บาท(หน่ึงลา้นหา้แสนบาท
ถว้น) ส าหรับเงินกูท่ี้สมาชิกจะกูไ้ดเ้ป็นจ านวนเท่าใดจะตอ้งข้ึนกบัระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดยพิจารณา
ตามหลกัเกณฑอ่ื์นๆต่อไปน้ี                  

(3.1) วงเงินกูสู้งสุดท่ีสมาชิกสามารถกูไ้ด ้พิจารณาจาก ระยะเวลาการเป็นสมาชิกประกอบ
กบัอายกุารรับราชการของสมาชิก 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)โดย
อนุโลม  

       (3.2) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า  12  เดือน             



       (3.3) ส าหรับเงินกูว้งเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) ตอ้งมีทุนเรือนหุ้น 
25% ของวงเงินกูก้รณีวงเงินกูเ้กิน 1,000,000.-บาท(หน่ึงลา้นบาทถว้น) ข้ึน ไปตอ้งมีทุนเรือนหุ้นเพ่ิมอีก 
10%  ของวงเงินกูใ้นส่วนท่ีเกิน                   

                            (3.4) ระยะเวลาใชคื้นเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 276 งวด  ทั้งน้ีใหพิ้จารณาอายรุาชการของผูกู้ ้โดย
ตอ้งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ 60  ปีบริบูรณ์                           

                            (3.5) การขอกูค้ร้ังใหม่ หากมีหน้ีสญัญาเดิมคงเหลือจะตอ้งช าระหน้ีปิดบญัชีหน้ีเดิมก่อน
การรับเงินกูใ้หม่ 

  (3.6) ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมดงัน้ี 

            (3.6.1)  หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ  

                  (3.6.2)  หนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผลและเฉล่ียคืนเขา้ฝากและถอน
ออกอตัโนมติัโดยโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์จากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยข์องสมาชิก ช่ือบญัชี”
เงินฝากออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง” เพื่อจ่ายค่าบ ารุงรายปีและค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้าให้สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์หรือประกนัอยา่งอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม
ทั้งน้ีรวมถึงผูกู้ร้ายเก่าท่ียงัไม่ยืน่หนังสือยินยอมฯต่อสหกรณ์ให้สหกรณ์ถือใชร้ะเบียบน้ีด าเนินการหักเงิน
ปันผลและเฉล่ียคืน  เพ่ือใชใ้นการดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้ลย 

  (3.7)  เมื่อหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ยกว่า 15% 
ของเงินเดือน 
                            (3.8)  ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทออมทรัพย์-ประกัน/เส่ียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
วงเงินท่ีขอกู ้                     

                            (3.9)  ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ  ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 

   (3.10) เมื่อใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีข้อบกพร่องเก่ียวกับหลกัประกนัต้องรีบ
ด าเนินการใหผู้กู้ม้ีหลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน    

                     กรณีการใหกู้เ้งินกูส้ามญัเงินฝากสหกรณ์ค ้ าประกนัและเงินกูส้ามญัค่าหุ้นค ้ าประกนั โดยไม่
ตอ้งน าหลกัเกณฑใ์นขอ้ 23.(3) ขอ้ยอ่ย 3.1 ถึง 3.10 มาบงัคบัใช ้                       

                    ข้อ 24.  ในการให้เงินกูส้ามญันั้นถา้ปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะให้กูไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกู ้
อนัลกัษณะพึงใหกู้ร้ายนั้น  ใหถื้อล าดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ ดงัต่อไปน้ี 



                               (1) เงินกูส้ามญัเงินฝากสหกรณ์ค ้ าประกันและเงินกูส้ามญัค่าหุ้นค ้ าประกนัค่าหุ้นเป็น
หลกัประกนัพึงใหใ้นล าดบัก่อนเงินกูม้ีหลกัประกนัอยา่งอ่ืน 

                               (2) ในระหว่างเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นล าดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวใน (1) เงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนน้อยพึง
ให้ก่อนเงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนมากเพ่ือประโยชน์แห่งการน้ี  จ  านวนเงินกู้ซ่ึงน ามาเปรียบเทียบกนันั้น  ให้คิด
รวมทั้ งเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินของผูกู้ ้ท่ีคงเหลืออยู่ด้วย(ถ้ามี)  ทั้ ง น้ีเว ้นแต่ในกรณีท่ี
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาเห็นว่ามีเหตุพิเศษจะวินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนได้ 

ส่วนที่ 3 

เงินกู้เพือ่การศึกษา 

 ข้อ 25. เงินกูเ้พ่ือการศึกษาท่ีสมาชิกกูน้ั้น  ตอ้งน าไปเป็นทุนการศึกษาของตนเอง  คู่สมรส  หรือ
บุตรเท่านั้น   

 ข้อ 26. จ  านวนเงินกูเ้พ่ือการศึกษาท่ีจะให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆนั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยอยูภ่ายในวงเงินต่อไปน้ี 

 (1) ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี  วงเงินกูไ้ม่เกิน 250,000.-บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถว้น)ต่อ
ทุนการศึกษาของตนเอง  คู่สมรส  หรือบุตร ต่อ 1 คน  ระยะเวลาส่งช าระคืนไม่เกิน 72 งวด 
            (2) ระดบัปริญญาตรี วงเงินกูไ้ม่เกิน 300,000.-บาท(สามแสนบาทถว้น)ต่อทุนการศึกษา
ของตนเอง คู่สมรส หรือบุตร ต่อ 1 คน ระยะเวลาส่งช าระ 
คืนไม่เกิน  84 งวด                         (3) ระดบัปริญญาโท  วงเงินกูไ้ม่เกิน 400,000.-บาท(ส่ีแสนบาทถว้น)ต่อ
ทุนการศึกษาของตนเอง คู่สมรส หรือบุตร ต่อ 1 คน ระยะเวลาส่งช าระคืนไม่เกิน  96 งวด 

 (4) ระดบัปริญญาเอก  วงเงินกูไ้ม่เกิน 500,000.-บาท(ห้าแสนบาทถว้น)ต่อทุนการศึกษา
ของตนเอง คู่สมรส หรือบุตร ต่อ 1 คน ระยะเวลาส่งช าระคืนไม่เกิน 108 งวด 

 กรณีท่ีผูกู้ ้ใชสิ้ทธ์ิในการขอกูร้ะดบัการศึกษาท่ีต่างกนัให้ยื่นค  าขอกูโ้ดยแยกประเภทสัญญา 
ตามระดบัการศึกษาและระยะเวลาส่งช าระคืนในระดบันั้น ๆ 

  ข้อ 27.  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินกูเ้พ่ือการศึกษา  มีดงัน้ี 

  (1)  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า  12 เดือน 

  (2)  มีหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ   

   (3)  ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5% ของวงเงินกู ้



                            (4)  การขอกูค้ร้ังใหม่ หากมีหน้ีสัญญาเดิมคงเหลือจะตอ้งช าระหน้ีปิดบญัชีหน้ีเดิมก่อน
การรับเงินกูใ้หม่ 

  (5)  เมื่อหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่น้อยกว่า 10% 
ของเงินเดือน 

  (6)  การส่งช าระหน้ีจะตอ้งไม่เกินตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละระดบั และตอ้งส่งช าระหน้ีใหเ้สร็จ
ส้ินภายในอาย ุ 60 ปี 

  (7) ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 2 ของ
วงเงินท่ีขอกู ้

   (8) ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ  ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 

(9) เมื่อใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีข้อบกพร่องเก่ียวกับหลักประกันต้องรีบ
ด าเนินการใหผู้กู้ม้ีหลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน                            

ส่วนที่ 4 

เงินกู้สามญัเพือ่สวสัดิการ 

ข้อ 28.  จ  านวนวงเงินกูส้ามญัสวสัดิการท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น ใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้
ท่ี 21 ส าหรับเงินกูท่ี้สมาชิกจะกูไ้ดเ้ป็นจ านวนเท่าใดจะตอ้งข้ึนกบัวตัถุประสงค์ของการขอกูข้องสมาชิก 
โดยสามารถน าหน้ีกูฉุ้กเฉินท่ีมีอยูเ่ดิมและ เงินประกนัเส่ียง2%ในการกูท่ี้ใชบุ้คคลค ้าประกนั  จ  านวนเงินหุ้น
ท่ีตอ้งหกัเพ่ิมเติมตามระเบียบ และวงเงินประกนัวงเงินกู ้และในกรณีท่ีหักเงินเพ่ือช าระหน้ีส้ินเดือนมารวม
กบัยอดหน้ีท่ีตอ้งการกูไ้ดแ้ต่ตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีใหกู้ใ้นแต่ละประเภทท่ีก  าหนดและอยูใ่นวงเงินต่อไปน้ี 

(1) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อการท่องเท่ียว  วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท(หน่ึงแสนบาท
ถว้น)ระยะเวลาส่งช าระคืน ไม่เกิน 36 งวด 

(2) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อการอุปโภค  วงเงินไม่เกิน 1,000,000. -บาท(หน่ึงลา้นบาท
ถว้น) โดยวงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท(ห้าแสนบาทถว้น) ส่งช าระไม่เกิน 72 งวด และวงเงินกู้ตั้ งแต่ 
500,001-1,000,000.-  บาท ระยะเวลาส่งช าระคืน ไม่เกิน 96 งวด 

(3) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อธุรกิจขนาดยอ่ม  วงเงินไม่เกิน 200,000.-บาท(สองแสนบาท
ถว้น) ระยะเวลาส่งช าระคืน ไม่เกิน 36 งวด 



(4) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพ่ือซ้ือทุนเรือนหุ้นสหกรณ์ฯ  วงเงินกูไ้ม่เกิน 1,500,000.-บาท
(หน่ึงลา้นหา้แสนบาทถว้น) ระยะเวลาส่งช าระคืนไม่เกิน 276 งวด 

(5) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อท าประกนัภัย/ประกนัชีวิต วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000. - บาท
(หน่ึงแสนบาทถว้น) ระยะเวลาส่งช าระคืน ไม่เกิน 120  งวด 

กรณีท่ีผูกู้ ้ใช้สิทธ์ิในการขอกู้ท่ีวตัถุประสงค์ต่างกัน ให้ยื่นขอกู้โดยแยกสัญญาตามวตัถุประสงค์และ
ระยะเวลาส่งช าระคืนในวตัถุประสงคน์ั้น ๆ 

ข้อ 29.  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินกูส้ามญัเพ่ือสวสัดิการ มีดงัน้ี 

29.1  เ งินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการท่องเท่ียว  เป็นการท่องเท่ียวหรือ     ทัศนศึกษาทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศของตนเอง คู่สมรส หรือ บุตร  โดยผูกู้ต้อ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

29.1.1  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า  12 เดือน 

29.1.2 มีหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน /บ าเหน็จ /บ านาญ 
29.1.3 ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 10 %  ของวงเงินกู ้

29.1.4 การขอกูค้ร้ังใหม่ หากมีหน้ีสญัญาเดิมคงเหลือจะตอ้งช าระหน้ีปิดบญัชีหน้ีเดิมก่อน
การรับเงินกูใ้หม่ 

29.1.5 เมื่อหักจ่ายเงินกู้ของสหกรณ์แลว้ ผูกู้ ้ตอ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่น้อยกว่า               
10 % ของเงินเดือน 

29.1.6 การส่งช าระหน้ีจะตอ้งส่งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ60 ปี 

29.1.7 ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย/์ประกนัความเส่ียง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
2 ของวงเงินท่ีขอกู ้

29.1.8 ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 

29.1.9 เมื่อใดท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบ
ด าเนินการใหผู้กู้ม้ีหลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน 

29.1.10  เมื่อมีการกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อการท่องเท่ียวไม่ตอ้งปิดเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

29.2 เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อการอุปโภค หมายถึง การกูเ้พ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต ์รถยนต ์เคร่ืองจกัร
หรือรถท่ีใชใ้นการเกษตร เพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือส่ือสาร อุปกรณ์เทคโนโลยี เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 



การช าระหน้ีสถาบนัการเงิน บตัรเครดิต  ไฟแนนซ ์ หรือวสัดุอุปกรณ์อ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรโดยผูกู้ต้อ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

                           29.2.1 เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน 

  29.2.2 มีหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ 

  29.2.3 ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 10 % ของวงเงินกู ้
  29.2.4 การขอกูค้ร้ังใหม่ หากมีหน้ีสัญญาเดิมคงเหลือจะต้องช าระหน้ีปิดบญัชีหน้ีเดิม
ก่อนการรับเงินกูใ้หม่ 

              29.2.5 เมื่อหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้ ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ยกว่า 10 % 
ของเงินเดือน 

  29.2.6 การส่งช าระหน้ีจะตอ้งส่งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ60 ปี 

  29.2.7 ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย/์ประกนัความเส่ียง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 2 ของวงเงินท่ีขอกู ้

  29.2.8 ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 
 29.2.9 เมื่อใดท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบ

ด าเนินการใหผู้กู้ม้ีหลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน 

หมายเหตุ :   1. ส าหรับการไถ่ถอนทรัพยสิ์นมีค่าตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 200,000.-บาท(สองแสนบาท
ถว้น) 
                            2. ส าหรับการซ้ือรถ ไถ่ถอนรถ ตอ้งมีการน าเอาสมุดคู่มือทะเบียนรถหรือส าเนาสัญญา
การซ้ือขาย มาแนบในสญัญาเงินกูภ้ายใน 30 วนั 

                                   3. การกูเ้พ่ือช าระบตัรเครดิตสามารถกูไ้ดเ้พียง 1 คร้ัง  

 29.3 เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อธุรกิจขนาดยอ่ม หมายถึง การส่งเสริมใหส้มาชิกไดเ้ป็นเจา้ของธุรกิจ
ขนาดยอ่ม ท่ีเป็นธุรกิจใหส้มาชิกมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน  ประเภทธุรกิจขนาดยอ่มประกอบไปดว้ย 

-  ธุรกิจดา้นการผลิต  เช่น การผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เป็นตน้ 
- ธุรกิจดา้นการค้าส่ง เช่น พ่อคา้ขายส่ง   พ่อค้าส่งรวบรวมสินค้าทางการเกษตร นายหน้าและ

ตวัแทน เป็นตน้ 

- ธุรกิจดา้นการคา้ปลีก เช่น การคา้ปลีกแบบมีร้านคา้ทัว่ไป(ร้านคา้ขายสินคา้)การคา้ปลีกแบบไม่มี
ร้านคา้(การขายตรง ออนไลน์) เป็นตน้ 



- ธุรกิจดา้นการใหบ้ริการ เช่น ร้านตดัผม ร้านตดัเส้ือผา้ ร้านซกัรีด ร้านเสริมสวย สถานบริการดา้น
สุขภาพ เป็นตน้ โดยผูกู้ต้อ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

  29.3.1 เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน 

               29.3.2 มีหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ 
         29.3.3 ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 10 % ของวงเงินกู ้29.3.4 การขอกูค้ร้ังใหม่ หากมีหน้ีสัญญาเดิม
คงเหลือจะตอ้งช าระหน้ีปิดบญัชีหน้ีเดิมก่อนการรับเงินกูใ้หม่ 

 29.3.5 เมื่อหักจ่ายเงินกู้ของสหกรณ์แลว้ ผูกู้ ้ตอ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใช้จ่ายไม่น้อยกว่า             
10 % ของเงินเดือน 

 29.3.6 การส่งช าระหน้ีจะตอ้งส่งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ60 ปี 

 29.3.7 ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย/์ประกนัความเส่ียง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 2 ของวงเงินท่ีขอกู ้

 29.3.8 ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 

 29.3.9 เมื่อใดท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบ
ด าเนินการใหผู้กู้ม้ีหลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน 

หมายเหตุ : มีใบประกอบการ(ในกรณีร้านค้า อนุโลมให้ใช้ใบประกอบการของคู่สมรสได้)มี
หนงัสือโครงการประกอบการกู ้ มีหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ 

29.4 เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพ่ือซ้ือทุนเรือนหุน้สหกรณ์ฯ  หมายถึง การส่งเสริมใหส้มาชิกมีทุนเรือน
หุน้และเป็นการใหส้มาชิกไดรั้บความมัน่คง โดยผูกู้ต้อ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี            

             29.4.1 เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน 

 29.4.2 มีหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ 

 29.4.3 ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 10 % ของวงเงินกู ้
        29.4.4 การขอกูค้ร้ังใหม่ หากมีหน้ีสญัญาเดิมคงเหลือจะตอ้งช าระหน้ีปิดบญัชีหน้ีเดิมก่อน
การรับเงินกูใ้หม่ 

 29.4.5 เมื่อหักจ่ายเงินกู้ของสหกรณ์แลว้ ผูกู้ ้ตอ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใช้จ่ายไม่น้อยกว่า               
10 % ของเงินเดือน 

 29.4.6 การส่งช าระหน้ีจะตอ้งส่งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ60 ปี 



 29.4.7 ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย/์ประกนัความเส่ียง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 2 ของวงเงินท่ีขอกู ้

 29.4.8 ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท  

              29.4.9 เมื่อใดท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบ
ด าเนินการให้ผูกู้ ้มีหลกัประกนัอย่างเร่งด่วน29.5 เงินกู้สามญัสวสัดิการเพื่อท าประกันชีวิต/ประกันภัย 
หมายถึง  การส่งเสริมให้สมาชิกมีหลกัประกนัชีวิต/ประกันภยั เพื่อเป็นสวสัดิการให้แก่ครอบครัวของ
สมาชิก รวมถึงทรัพยสิ์นของสมาชิก เช่นการท าประกนัชีวิต การท าประกนัภยัรถยนต ์การท าประกนัอคัคีภยั 
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นตน้ 

โดยผูกู้ต้อ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

 29.5.1 เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน 

 29.5.2 มีหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ 

 29.5.3 ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 10 % ของวงเงินกู ้

 29.5.4 การขอกูค้ร้ังใหม่ หากมีหน้ีสัญญาเดิมคงเหลือจะต้องช าระหน้ีปิดบญัชีหน้ีเดิม
ก่อนการรับเงินกูใ้หม่ 

 29.5.5 เมื่อหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้ ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่น้อยกว่า 10 
% ของเงินเดือน 

             29.5.6 การส่งช าระหน้ีจะตอ้งส่งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ60 ปี 

                           29.5.7 ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย/์ประกนัความเส่ียง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 2 ของวงเงินท่ีขอกู ้

                           29.5.8 ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 

  29.5.9 เมื่อใดท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบ
ด าเนินการใหผู้กู้ม้ีหลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน 

  29.5.10  เมื่อมีการกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อท าประกนัชีวิต/ประกนัภยั ไม่ตอ้งปิดเงินกูเ้พื่อเหตุ
ฉุกเฉิน  

 

 



หมวดที่  4 

เงินกู้พเิศษ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อ 30. เงินกูพิ้เศษ  มี 2 ประเภท ดงัน้ี 

  (1) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ 
 (2) เงินกูพิ้เศษเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตตามประกาศของสหกรณ์เป็นคร้ังคราว        

ข้อ 31. การให้เงินกูพ้ิเศษ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่
สมาชิก กรณีการใหเ้งินกูเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตตามประกาศของสหกรณ์เป็นคร้ังคราว 

  ข้อ 32. สหกรณ์จะให้เงินกู้พิเศษตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัด
หนองบวัล  าภู จ  ากดั ขอ้  6 เท่านั้น 

ข้อ 33. สมาชิกผูส่้งคืนเงินกูป้ระเภทอ่ืนไม่เสร็จ  อาจไดรั้บเงินกูพ้ิเศษอีกได ้ แต่จะตอ้งมีเงินเดือน
คงเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ยกว่า 15 % ของเงินเดือน 

ข้อ 34. การให้เงินกูพิ้เศษนั้น  ต้องไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
กรรมการด าเนินการผูเ้ขา้ประชุมพิจารณาค าขอกูเ้งินของสมาชิกรายนั้นๆ 

ข้อ 35. เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแลว้ หนังสือกู้และเอกสารทาง
กฎหมายอยา่งอ่ืนๆเก่ียวกบัเงินกูน้ั้นไดจ้ดัท าตามแบบท่ีก  าหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบูรณ์แลว้สมาชิกผูกู้จึ้งรับ
เงินจากสหกรณ์ได ้

ข้อ 36.  เมื่อถึงก าหนดท่ีสมาชิกผูกู้จ้ะจ่ายเงินกูพ้ิเศษตามความมุ่งหมายผูกู้ต้อ้งเสนอรายงานการใช้
จ่ายเงินกูต้ามแบบท่ีก าหนดไวพ้ร้อมหลกัฐานท่ีมีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะกระท าไดส้หกรณ์อาจ
มอบใหก้รรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรท าการสอบสวนการใชจ่้ายเงินกูต้ามรายงานนั้น 
ๆ อีกชั้นหน่ึงดว้ย 

ข้อ 37. ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ  สมาชิกจะต้องยินยอมและอ านวยความ
สะดวกใหก้รรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรั้บ 

มอบอ านาจจากสหกรณ์  เขา้ตรวจการก่อสร้าง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงหรือทรัพยสิ์นท่ีใชเ้งินกูน้ั้น  ในเวลา
อนัสมควรไดเ้สมอและตอ้งช้ีแจงขอ้ความท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตรวจใหท้ราบตามความประสงค ์



 ในกรณีก่อสร้างต่อเติม หรือปรับปรุงเพื่อเป็นทางควบคุมการใชจ่้ายเงินกูใ้ห้เป็นไปตามความมุ่ง
หมาย  ใหส้มาชิกผูกู้น้  าเงินกูพ้ิเศษซ่ึงไดรั้บเขา้ฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีเพ่ือถอนไปใช้
จ่ายเป็นคราวๆ   

ข้อ 38. ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูพิ้เศษตามประกาศของสหกรณ์ฯ ว่าดอกเบ้ียเงินกูพิ้เศษ 

              ข้อ 39. ค  าขอกูเ้งินพิเศษของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผา่นการพิจารณารับรองของผูบ้งัคบับญัชา 

            ผู้บังคับบัญชา หมายถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด , ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล , 
สาธารณสุขอ าเภอ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหรั้กษาการในต าแหน่งหรือใหป้ฏิบติัราชการ
แทน แลว้แต่กรณี 

 

ส่วนที่ 2 

เงินกู้พเิศษเพือ่การเคหะ 

                 ข้อ 40. จ  านวนวงเงินกู้พิ เศษเพ่ือการเคหะซ่ึงให้แก่สมาชิกผูกู้ ้คนหน่ึง ๆนั้ น ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยค านึงถึงลกัษณะของท่ีอยู่อาศยัตามควรแก่ฐานะและ
ความสามารถในการช าระหน้ีของสมาชิกรายนั้นๆ แต่ไม่เกิน 4,500,000.-บาท(ส่ีลา้นหา้แสนบาทถว้น) โดย
พิจารณาเกณฑ ์ดงัน้ี 

                           (1) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า  36 เดือน 

  (2) ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ ดงัต่อไปน้ี 

(2.1) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ ตามวตัถุประสงค์ขอ้41. (1)ตอ้งมีเงินทุนเรือนหุ้น
อยา่งนอ้ย  5 %  ของวงเงินกู ้

   (2.2) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ ตามวตัถุประสงค์ขอ้41. (2) ตอ้งมีเงินทุนเรือนหุ้น
อยา่งนอ้ย 5 %  ของวงเงินกู ้

   (2.3) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ ตามวตัถุประสงค์ขอ้41.(3) ตอ้งมีเงินทุนเรือนหุ้น
อยา่งนอ้ย 10%  ของวงเงินกู ้

                                          (2.4) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ ตามวตัถุประสงค์ขอ้41. (4) ตอ้งมีเงินทุนเรือนหุ้น
อยา่งนอ้ย 10%  ของวงเงินกู ้                          
                                          (2.5) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ ตามวตัถุประสงค์ขอ้41. (5) ตอ้งมีเงินทุนเรือนหุ้น
อยา่งนอ้ย 10%  ของวงเงินกู ้    



(3) ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ                    

                            (4)  เมื่อหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ยกว่า  15 % 
ของเงินเดือน   
                            (5) มีอสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  จ  านองเป็นหลกัประกนัเต็มจ านวน
เงินกูร้ายนั้นโดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าจ  านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ ้ ตอ้ง
ไม่เกินราคาประเมินของอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 
  กรณีกูเ้พื่อไถ่ถอนจ านองบา้นพกัอาศยัของตนเองจากสถาบนัการเงินอ่ืนหรือแหล่งเงินทุน
ใหกู้ไ้ดเ้ท่ากบัวงเงินกูท่ี้ไดรั้บจากสถาบนัการเงินหรือแหล่งเงินทุนนั้นๆและตอ้งไม่เกินราคาประเมินของ
อสงัหาริมทรัพยน์ั้น 
                           (6) มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรือสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกนัเงินกูร้ายนั้นโดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินค่าหุ้นของผูกู้ต้อ้งอยู่ภายใน
ร้อยละ100แห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น                             

(7) จ  านวนวงเงินกูข้องผูกู้ใ้หจ่้ายไดไ้ม่เกินราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทั
ประเมินอสงัหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากทางราชการ หรือส านักงานท่ีดินกรณีเป็นท่ีดินว่างเปล่า ตอ้ง
ครอบคลุมส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้ ้

              (8) อสงัหาริมทรัพย(์ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง)หรือท่ีดินว่างเปล่า ตอ้งถือกรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้ 
คู่สมรส หรือบุคคลอ่ืนท่ียนิยอม  และปลอดจากภาระผกูพนัใด ๆ (9) ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ   
ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 

ข้อ 41.  เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

  (1) เพ่ือการก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัของตนเองและ
ครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 

  (2) เพ่ือซ้ือหอ้งชุด หรือซ้ืออาคาร หรือซ้ือท่ีดินและอาคาร หรือซ้ือท่ีดินเพ่ือจะไดก่้อสร้าง
อาคารในระยะเวลาอนัสมควรส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 

                           (3) เพ่ือไถ่ถอนท่ีดินและอาคารท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงจ  านองสถาบนัการเงินอ่ืนและช าระหน้ีสินอ่ืนๆ 

                           (4) เพ่ือซ้ือท่ีดินว่างเปล่า ซ่ึงมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดินหรือ หนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ในท่ีดิน(น.ส.3 ก) และมีพ้ืนท่ีติดทางสาธารณประโยชน์ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 

  (5) เพ่ือช าระหน้ีเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสัญญาเดิมท่ีติดจ านองกับสหกรณ์ โดยการ
ประเมินมลูค่าหลกัทรัพยใ์หม่ทุกคร้ัง รายงานการประเมินมลูค่าหลกัทรัพยมี์ระยะเวลาไม่เกิน 180 วนัต่อใน
การประเมินหน่ึงคร้ัง                 



ข้อ 42. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินดงักล่าวในขอ้ 41.  ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งคณะกรรมการด าเนินการ
ตามแบบท่ีก  าหนดไว ้ รวมทั้งรายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

  (1) รายการสินทรัพย ์ หน้ีสิน  รายได ้ และค่าใชจ่้ายของตนและบุคคลในครัวเรือน 

  (2) การอยูอ่าศยัเดิม  และเหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัใหม้ีท่ีอยูอ่าศยัใหม่ 

  (3) แบบรูปและรายการก่อสร้าง  หรือต่อเติม  หรือปรับปรุงอาคาร 

                           (4) รายละเอียดและหลกัฐานแห่งท่ีดินท่ีจะก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร 

  (5) รายละเอียดแห่งท่ีดินและหรืออาคารท่ีจะซ้ือ                                                

                           (6) ก  าหนดเวลา และราคาสญัญาท่ีท าไวห้รือร่างสญัญาท่ีจะท า 

(7) รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกู ้ จ  านวนท่ีตนมีอยู ่ ก  าหนดการใชจ่้ายเงินกู้ 

 (8) รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท่ีเสนอเป็นหลกัประกันหรือหลกัฐานการ
จ านองจากสถาบนัการเงินอ่ืน 

ข้อ 43. แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้นตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตาม
กฎหมายและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการดว้ย 

 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบรูปหรือรายการดงักล่าวในวรรคก่อนในสาระส าคญัตอ้งได้รับความ
เห็นชอบของบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือการน้ีและต้องรายงานให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบดว้ย 

ข้อ 44. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนและท า
รายงานเก่ียวกบัค าขอกูเ้งินพิเศษเพื่อการเคหะ เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาให้เป็นหน้าท่ีของ
สมาชิกผูกู้ต้อ้งใหข้อ้ความจริงและความร่วมมือค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเพื่อการดงักล่าวใหส้มาชิกผูกู้เ้ป็น
ผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 

              ข้อ 45.  เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะนั้น  มีความมุ่งหมายเพ่ือใหส้มาชิกใชจ้ดัใหมี้ท่ีอยูอ่าศยัของตนและ
ครัวเรือน  และใชท่ี้ดินว่างเปล่าเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตตามท่ีกล่าวในขอ้ 41.มิใช่จดัใหมี้ข้ึนส าหรับให้
เช่าหรือโอนแก่ผูอ่ื้น ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูเ้พื่อการเคหะไม่เสร็จสมาชิกจะให้เช่าหรือโอนอาคาร
หรือท่ีดินซ่ึงใชเ้งินกูน้ั้น ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผูอ่ื้นไม่ได ้                                                

 

 



ส่วนที่ 3 

เงินกู้พเิศษเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 

ข้อ 46. จ  านวนวงเงินกูพิ้เศษเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต ซ่ึงให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆนั้น  ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการเนินการพิจารณาเห็นสมควร  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ในการก าหนดรายละเอียด
การใหเ้งินกูต่้อไป 

หมวดที่ 5 

หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ 

ข้อ 47. การใหเ้งินกูทุ้กประเภทน้ี ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว  ้

ข้อ 48. หลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ั้น  มีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 

                           (1) เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน ก  าหนดดงัน้ี 
วงเงินกูต้ ั้งแต่ 50,001.-บาท(หา้หมื่นหน่ึงบาท) ตอ้งมีสมาชิกสามญัค ้าประกนัเงินกูไ้ม่นอ้ยกว่า 1 คน

               (2) เงินกูส้ามญั พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(2.1) เงินกูส้ามญับุคคลค ้าประกนั  กรณีวงเงินกูเ้กินกว่า 

ร้อยละ 100 ของเงินฝากและทุนเรือนหุ้น) ต้องมีบุคคลค ้ าประกนัตามสัดส่วนวงเงินกูร้วมโดย

ก าหนดใหว้งเงินกูทุ้กๆ200,000.-บาท(สองแสนบาทถว้น)ตอ้งมีบุคคลค ้าประกนั 1คน ยกเวน้เงินกูส้ามญัเพ่ือ

สวสัดิการเพ่ือซ้ือหุน้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั ไม่ตอ้งมีบุคคลค ้าประกนั 

   (2.2)  ผูค้  ้าประกนัตอ้งเป็นสมาชิกสามญัสหกรณ์  และตอ้งมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้

  (2.3)   เ พ่ือความมั่นคงในการให้กู้สามัญคณะกรรมการด าเนินการหรือ

คณะกรรมการเงินกูมี้อ  านาจวินิจฉัยเรียกให้มีผูค้  ้ าประกนัเพ่ิมอีกก็ไดโ้ดยมีหลกัเกณฑ์ส าหรับผูค้  ้ าประกนั

ดงัน้ี 

   (2.3.1) สมาชิกท่ีมีเงินเดือนไม่เกิน10,000บาท  สามารถเป็นผูค้  ้ าประกนั

ส าหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 4  คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากว่า 5% ของเงินเดือน 

                                         (2.3.2) สมาชิกท่ีมีเงินเดือน 10,001 - 15,000 บาท  สามารถเป็นผูค้  ้ า

ประกนัส าหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  6  คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหักค่าใชจ่้ายไม่ต  ่ากว่า 5% ของ

เงินเดือน 



                                         (2.3.3) สมาชิกท่ีมีเงินเดือน 15 ,001 - 20,000 บาท  สามารถเป็นผูค้  ้ า

ประกนัส าหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  8  คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหักค่าใชจ่้ายไม่ต  ่ากว่า 5% ของ

เงินเดือน    

 (2.3.4) สมาชิกท่ีมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,001 บาท ข้ึนไป สามารถเป็นผูค้  ้ า

ประกันส าหรับผูกู้ไ้ด้ไม่เกิน 10 คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหักค่าใชจ่้ายไม่ต  ่ากว่า 5% ของ

เงินเดือน 

 หมายเหตุ :  หากสมาชิกสามญัค ้ าประกนัเต็มสิทธ์ิ ตามขอ้ (2.3) ขอ้ย่อย (2.3.1), (2.3.2), 

(2.3.3), (2.3.4) ใหมี้สิทธ์ิในการค ้าประกนัสมาชิกไดด้งัต่อไปน้ี  

(1) ค ้าประกนัสมาชิกสมทบเพ่ิมไดอี้ก 1 สิทธ์ิ / 1 สญัญา 

(2) ค ้าประกนัเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ิมไดอี้ก 1 สิทธ์ิ / 1 สญัญา    

(3) ค ้ า ป ร ะกัน เ งิ นกู้ เ พ่ื อก า ร ศึ กษ า  เ พ่ิ ม ได้ อี ก  5 สิท ธ์ิ  /  5 สัญญ า                                                            

(4) ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัเพ่ือสวสัดิการเพ่ิมไดอี้ก 5 สิทธ์ิ / 5 สญัญา             

(2.4) เม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ  หรือมี
เหตุท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไปผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกอ่ืนท่ี
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมใหเ้สร็จภายใน 
30 วนั 
                                 (2.5) การใหส้มาชิกผูค้  ้ าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุผลใดๆไม่เป็นผลให้ผู ้
นั้ นหลุดพ้นจากการค ้ าประกันจนกว่าผูกู้ ้ได้จัดให้มีสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้ เป็นผูค้  ้าประกนัแทน                 
               อน่ึง  ภายหลงัการท าหนังสือค ้ าประกันแลว้  ถา้สมาชิกผูค้  ้ าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ ผูกู้ ้
จะตอ้งจดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเป็นผูค้  ้ าประกนั
เงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็ว 
        (2.6) ก  าหนดใหมี้พยานผูค้  ้าประกนัในหนงัสือผูค้  ้าประกนัเงินกู ้2 คน ดงัน้ี 
                           - พยานผู้ค ้าประกันคนที่ 1 เป็นผูบ้ังคับบัญชาทุกระดับ ได้แก่  นายแพทยส์าธารณสุข
จงัหวดั, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอ าเภอ, หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้างาน, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้า
ตึก,ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ,กรรมการด าเนินการ หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชาใหรั้กษาการในต าแหน่งหรือใหป้ฏิบติัราชการแทน แลว้แต่กรณี และ 
                             - พยานผู้ค า้ประกนัคนที่ 2 เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ทั้งน้ีก  าหนดให้ผูค้  ้ าประกนั
ลงรายมือช่ือการค ้าประกนัต่อหนา้กรรมการด าเนินการสหกรณ์เท่านั้น  



                                  (2.7) กรณีผูกู้ ้มีเงินฝากกับสหกรณ์  สามารถใชส้มุดเงินรับฝากในสหกรณ์ซ่ึง

คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นหลกัประกนั โดยหา้มถอนจนกว่าจะช าระหน้ีครบตามจ านวน

เงินกู ้และจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 100 ของจ านวนเงินฝากนั้น         

                                  (2.8) คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู ้ อาจพิจารณาให้ผูกู้น้  า

อสงัหาริมทรัพย(์ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง) หรือท่ีดินว่างเปล่าท่ีมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ

รับรองการท าประโยชน์ในท่ีดิน(น.ส.3 ก) ซ่ึงถือกรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้ คู่สมรส หรือบุคคลท่ียนิยอม และปลอด

จากภาระผกูพนัใด ๆ   มาจ านองเป็นประกนัเต็มจ านวนเงินกูร้ายนั้น  จดทะเบียนจ านองเป็นหลกัประกนัคลุม

หน้ีท่ีมีอยูใ่นเวลาจ านองหรือท่ีเกิดข้ึนในอนาคตโดยจ านวนเงินกูข้องผูกู้ใ้หจ่้ายไดไ้ม่เกินราคาประเมินท่ีดิน

และส่ิงปลกูสร้างจากการประเมินของบริษทัประเมินสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากทางราชการ หรือ

ราคาประเมินของส านกังานท่ีดิน  กรณีเป็นท่ีดินว่างเปล่าทั้งน้ีตอ้งครอบคลุมหน้ีส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้ ้

 อน่ึง  สมาชิกผูกู้ส้ามารถใชห้ลกัประกนัตาม(2.1), (2.7), (2.8) ร่วมกนัได ้

                                  (2.9) ในกรณีวงเงินกู้เกินกว่าร้อยละ 100 ของเงินฝากและทุนเรือนหุ้นต้องมี

หลกัประกนัเงินกู ้โดยผูกู้ทุ้กรายจะตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามล าดบัและรายละเอียด

ดงัน้ี 

                                                       (2.9.1) สมคัรเป็นสมาชิกสมาคมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

(สสธท.)(กอง1) หากผูกู้ ้เงินเป็นสมาชิกสมาคม(สสธท.) แลว้แต่หลกัประกนัไม่ครอบคลุมหน้ีท่ีมีอยู่ผูกู้ ้

จะตอ้งสมคัรเป็น 

                                                       (2.9.2) สมาชิกกองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย(กสธท.)(กอง2)และหากเป็นสมาชิกสมาคม(กสธท.) แลว้แต่
หลกัประกนัไม่ครอบคลุมหน้ีท่ีมีอยูผู่กู้จ้ะตอ้งสมคัรเป็น 
                                                        (2.9.3) สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ  ากดั(สส.ชสอ.) แต่หลกัประกนัไม่ครอบคลุมหน้ีท่ีมีอยูผ่ ูก้ ูจ้ะตอ้งมี                                
(2.9.4) หลกัประกนัอ่ืนๆเพ่ือคุม้ครองหน้ีท่ีมีอยู ่
  ใหส้หกรณ์ด าเนินการหกัเงินจากการกูย้มืไวไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ปี  จ  านวนเงินตามประกาศของ
แต่ละสมาคมในแต่ละปี  เพื่อเป็นค่าบ ารุงและค่าสงเคราะห์ศพ  ส าหรับสมาชิกรายใหม่ท่ียื่นกูห้ากสมาคม
ต่างๆยงัไม่มีผลบงัคบัเพื่อลดความเส่ียงผูกู้ต้อ้งท าประกนัชีวิตอยา่งต ่า 1 ปี  เพ่ือคุม้ครองหน้ี 

เมื่อใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบด าเนินการ
ใหผู้กู้ม้ีหลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน                     

  (3) เงินกูพิ้เศษ พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 



(3.1) ในการกูเ้งินพิเศษเพ่ือการเคหะนั้น  ถา้วงเงินกูไ้ม่เกินค่าหุ้นซ่ึงผูกู้มี้อยู่ใน
สหกรณ์  ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก ถา้เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะนั้นมีจ  านวนเกินกว่าค่าหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยู่
ในสหกรณ์  ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 
    (3.1.1) มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  จ  านองเป็น

หลกัประกนัเต็มจ านวนเงินกูร้ายนั้นๆ โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าจ  านวนเงินกูส่้วนท่ี

เกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้ ้ ตอ้งไม่เกินราคาประเมินของอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 

(3.1.2) มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสถาบนัการเงินท่ี
กระทรวงการคลงัก  าหนดหรือสมุดเงินรับฝากสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็น
ประกันเงินกู้รายนั้นๆโดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินค่าหุ้นของผูกู้ ้ตอ้งอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของ
หลกัทรัพยน์ั้น(3.1.3) อสงัหาริมทรัพย(์ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง)หรือท่ีดินว่างเปล่าตอ้งถือกรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้
คู่สมรส หรือบุคคลท่ียนิยอม และปลอดจากภาระผกูพนัใด ๆ  

 (3.2) สมาชิกผูกู้ต้อ้งท าประกนัภยัส่ิงปลูกสร้างล่วงหน้า 5 ปี  โดยมีสหกรณ์เป็น
ผูรั้บประโยชน์   สมาชิกตอ้งท าหนงัสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผลและเฉล่ียคืนเขา้ฝากและถอนออก
อตัโนมติัโดยโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์จากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยข์องสมาชิก ช่ือบญัชี”เงิน
ฝากออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง” เพ่ือต่ออายปุระกนัภยัส่ิงปลกูสร้าง ก่อนครบก าหนดปีท่ี 5 และต่อเน่ืองในปี
ต่อๆไป  รวมถึงผูกู้ร้ายเก่าท่ียงัไม่ยืน่หนงัสือยนิยอมฯต่อสหกรณ์ให้สหกรณ์ถือใชร้ะเบียบน้ี ด  าเนินการหัก
เงินปันผลและเฉล่ียคืน  เพื่อใชใ้นการดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้ลย   ทั้งน้ีให้ถือปฏิบติัตามประกาศของสหกรณ์
เห็นสมควรเป็นคร้ังๆไป  

(3.3) ในการก าหนดหลกัประกนัเงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ให้เป็นไปตาม

ประกาศของสหกรณ์ในการก าหนดรายละเอียดหลกัประกนัเงินกูต่้อไป 

(3.4) ในกรณีท่ีสมาชิกกูเ้งินเกินทุนเรือนหุ้นตอ้งมีหลกัประกนัเงินกู้  ผูกู้ทุ้กราย
จะตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามล าดบัและรายละเอียดดงัน้ี(3.4.1) สมคัรเป็นสมาชิก
สมาคมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย(สสธท.)(กอง1)หากผูกู้เ้งินเป็นสมาชิกสมาคม(สสธท.)แลว้แต่
หลกัประกนัไม่ครอบคลุมหน้ีท่ีมีอยูผ่ ูก้ ูจ้ะตอ้งสมคัรเป็น 

     (3.4.2) สมาชิกกองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย(กสธท.)(กอง2)และหากเป็นสมาชิกสมาคม(กสธท.)แลว้แ ต่
หลกัประกนัไม่ครอบคลุมหน้ีท่ีมีอยูผ่ ูก้ ูจ้ะตอ้งสมคัรเป็น 

     (3.4.3) สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ  ากดั(สส.ชสอ.)แต่หลกัประกนัไม่ครอบคลุมหน้ีท่ีมีอยูผ่ ูก้ ูจ้ะตอ้งมี 



    (3.4.4) หลกัประกนัอ่ืนๆเพ่ือคุม้ครองหน้ีท่ีมีอยู ่
 ให้สหกรณ์ด าเนินการหักเงินจากการกู้ยืมไวไ้ม่น้อยกว่า 1 ปี  จ  านวนเงินตาม

ประกาศของแต่ละสมาคมในแต่ละปี  เพื่อเป็นค่าบ ารุงและค่าสงเคราะห์ศพ  ส าหรับสมาชิกรายใหม่ท่ียื่นกู้

หากสมาคมต่างๆยงัไม่มีผลบงัคบัเพื่อลดความเส่ียงผูกู้ต้อ้งท าประกนัชีวิตอยา่งต ่า1 ปี  เพ่ือคุม้ครองหน้ี 

เมื่อใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนั 
ตอ้งรีบด าเนินการใหผู้กู้ม้ีหลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน   

         หมวดที่  6 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

 ข้อ 49. ให้เรียกดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ15 ต่อปี หรือตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด โดยสหกรณ์จะแจง้ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ 50. ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจ านวนเงินตน้คงเหลือ 

 ข้อ 51. ถา้ผูกู้ช้  าระตน้เงินกูท้ั้งหมดก่อนระยะเวลา  1 เดือน  นับจากวนัท่ีลงนามในสัญญาเงินกู ้ 
สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียขั้นต ่า  1  เดือนยกเวน้เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั(ATM)  คิดดอกเบ้ียตาม
ความเป็นจริง 

หมวดที่  7 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคนืเงนิกู้ 

  ข้อ 52. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก  าหนด

ไวใ้นระเบียบน้ี  และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง  

สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ข้อ 53. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบขอ้มลูการส่งช าระหน้ีของผูกู้ทุ้กรายเป็นประจ าทุก
เดือน  โดยหากพบปัญหาเก่ียวกับการส่งใช้หน้ีไม่เป็นไปตามก าหนด  ให้คณะกรรมการด าเนินการท า
หนงัสือแจง้เจา้ตวั  เพื่อแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 

 ข้อ 54. ในกรณีผูกู้ไ้ม่สามารถส่งใชเ้งินกูต้ามก าหนดในระเบียบน้ีเน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆเช่น 

 (1) หมดสมาชิกภาพ 

 (2) เม่ือผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค์ 

 (3) เม่ือมีขอ้มลูแสดงถึงความไม่มัน่คงทางการเงินของผูกู้ ้



(4)晶鮒品湘南油壷面前前端信輔細江描彫師胴宮

前品川骨箱「刺「緬前日「調「補講捌轟前前」叩洞門∩詩論旧

約55.前端最前縮緬冊繍諸肌繭晶…「帥噂綜4.鵬精「洞

彊諸繭量潤碕「最前持前「前納諒用品「前諒細面「講読鵬∩刺冊

前脚胴乱詣缶詰「翻轟面前極細訪朝輔踊講輔旬論「甜南側揃

掬56.鞠舘繭最前繭剛乱川置場前∩論証諭醐細師論細山

哺端間口掴諭「壷誼剛講掴「端前前川緬胴請納品組諸細菌胴品刑

鵬轟「前網棚剛型鯛揃轟品轟轟鍋講「掴脚的∩論晶「∩洞補

講郎「血㍑計腸

翫57.制㍑箇「師謝n「緬鍋肌誼蒔’胴「∩醐「喋棚皿

高調晒剛崩昂28轟つ「

(削附訓印篭 制請)

正調「¶∩簿洞「諦「論調n「盲

綱∩誼軸湘胴師「調印胴柵咽競馬塙訓諭


