
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
ว่าด้วยการให้เงินกู้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และดอกเบีย้เงินกู้ พ.ศ. 2565 

---------------------------------------------------------------- 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั พ.ศ. 
2554 ขอ้ 79(8) และขอ้ 107(3)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  28  คร้ังท่ี 4/2565  เม่ือวนัท่ี 
28 มกราคม พ.ศ.2565 ใหก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั  วา่การ
ใหเ้งินกูพ้นกังานกระทรวงสาธารณสุข และดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ. 2565 ไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด                  
ว่าด้วยการให้เงินกู้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  และดอกเบีย้เงินกู้  พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2565  เป็นตน้ไป 
 

หมวดที ่ 1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

 ข้อ 3.  ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั   
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามญัตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภู จ  ากดั แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2564 ขอ้ 32 (จ) 
  “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   
              “ งวดช าระหนี ้” หมายถึง งวดเดือนท่ีสมาชิกผอ่นช าระหน้ีเป็นรายเดือน 
                           “ลูกหนีเ้งินกู้” หมายถึง ลูกหน้ีท่ีเกิดจากสัญญาเงินกู ้รวมถึงลูกหน้ีอ่ืนอนัมีมูลหน้ีท่ีเกิดจาก

การใหเ้งินกู ้

ข้อ 4. สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 2 ประเภท คือ   
              (1) เงินกูส้ามญั คือ เงินกูใ้หส้มาชิกกูย้มืเพื่อใชจ่้ายในส่ิงท่ีจ  าเป็น หรือเป็นประโยชน์ต่างๆ 
แก่การด ารงชีพตามอตัภาพของสมาชิก 
  (2) เงินกูพ้ิเศษ คือ เงินกูใ้หส้มาชิกกูย้มื  เพื่อซ้ือ หรือไถ่ถอน หรือปรับปรุง , ต่อเติมท่ีอยู่
อาศยัตามควรแก่ฐานะ หรือเพื่อซ้ือท่ีดินวา่งเปล่าเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต 



             ข้อ 5. จ านวนวงเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 

  (1) จ  านวนวงเงินทุกประเภทเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถว้น) 
โดยใชบุ้คคลค ้าประกนัหรืออสังหาริมทรัพยห์รือหลกัทรัพยอ่ื์น ๆ เช่นท่ีดินวา่งเปล่า เป็นตน้ ทั้งน้ีอนุโลมให้
กูเ้กิน 700,000.-บาท (เจด็แสนบาทถว้น) ไดใ้นกรณีการกูใ้น ขอ้ 6 (2) วรรค 2 เท่านั้น 
  (2) จ  านวนวงเงินกูเ้งินเฉพาะท่ีใชบุ้คคลค ้าประกนัสมาชิกกูไ้ดไ้ม่เกิน 200,000.- บาท (สอง
แสนบาทถว้น) โดยใหค้  านวณวงเงินกูจ้ากหน้ีคงเหลือของประเภทการกูท่ี้ใชบุ้คคลค ้าประกนั   
                             กรณีท่ีสมาชิกตอ้งการเงินกูม้ากกว่าจ านวน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถว้น) ตามขอ้ 

6(2) สามารถกูเ้กินวงเงินไดใ้นกรณีท่ีสมาชิกเป็นผูค้  ้ าประกนัซ่ึงไดรั้บช าระหน้ีแทนผูกู้ ้ สามารถกูไ้ดต้าม

เง่ือนไขต่าง ๆท่ีก าหนดไว้ในระเบียบเงินกู้ ”ว่าด้วยการให้เ งินกู้ แก่สมาชิกสามัญข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ า” หมวดที่ 6 ข้อ 36 (1) เงินกูส้ามญัเพื่อเร่งรัดคุณภาพชีวิต (กรณีผูค้  ้าประกนัรับช าระหน้ีแทนผู้

กู)้    

             ข้อ 6. ผูกู้ต้อ้งแนบขอ้มูลเครดิตจากบริษทัเครดิตแห่งชาติ จ  ากดั (เครดิตบูโร)ส่วนบุคคลเพิ่มเติม 

ดงัน้ี   

(1)คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูมี้มติใหผู้กู้ต้อ้งแนบเอกสารขอ้มูลเครดิต
ส่วนบุคคลจากบริษทัเครดิตแห่งชาติ จ  ากดั (เครดิตบูโร) เพิ่มเติมเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการใหกู้เ้งิน 

(2)ผูค้  ้ าประกันอย่างน้อยหน่ึงคนยื่นเอกสารค าร้องมายงัสหกรณ์เพื่อขอให้ผูกู้ ้ต้องแนบ
เอกสารขอ้มูลเครดิตส่วนบุคคลจากบริษทัเครดิตแห่งชาติ จ  ากดั (เครดิตบูโร)  

           (3)สมาชิกยื่นกูท่ี้ไม่ไดใ้ช้การค ้าประกนั เช่น ใชเ้งินฝากสหกรณ์ค ้าประกนั  หรือใช้ค่าหุ้นท่ี

ช าระแล้วค ้าประกนั เป็นตน้  ไม่ต้องแนบขอ้มูลเครดิตจากบริษทัเครดิตแห่งชาติ จ  ากดั (เครดิตบูโร)ส่วน

บุคคลเพิ่มเติม 

 ทั้งน้ี การพิจารณาเครดิตบูโรตอ้งพิจารณาจากความสามารถในการช าระหน้ีทั้งหมดของผูกู้ ้ท่ีมี

รายได้รายเดือนคงเหลือสุทธิเพื่อประกอบการพิจารณาการให้เงินกู้ดว้ยและการพิจารณาเครดิตบูโรตอ้ง

พิจารณาจากความสามารถในการช าระหน้ีทั้งหมดของผูกู้ท่ี้มี 

              ข้อ 7.  การท าสัญญาเงินกูใ้หม่ส าหรับเงินกูป้ระเภทเดียวกนัหรือมีการรวมสัญญาจะตอ้งช าระหน้ี
ตามสัญญาเดิมมาแลว้ ดงัน้ี 

  (1) เงินกูส้ามญัเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนั เดือนละ 1 คร้ัง 
  (2) เงินกูส้ามญัไม่เกินจ านวนหุน้ไม่ตอ้งมีผูค้  ้าประกนั เดือนละ 1 คร้ัง 

                (3) เงินกูส้ามญับุคคลค ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 งวด/เดือน 
               ข้อ 8.  สหกรณ์จะให้เงินกู้สมาชิกสามญัตามข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภู จ  ากดั แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2564 ขอ้ 32 (จ) เท่านั้น 



             ข้อ 9. การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกนั้น  จะให้ไดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็น  หรือเป็นประโยชน์ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
             ข้อ 10.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน  ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
              ข้อ 11.  การให้เงินกูทุ้กประเภทนั้น   ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกู้  และสมาชิกผูค้  ้ าประกนั(ถา้มี) ตอ้งท า
หนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
              ข้อ 12. การส่งเงินงวดช าระหน้ีทุกประเภท  ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  ใหส่้งต่อโดยวิธีหกัเงินได้
รายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่ายและการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภท
ของสมาชิกเม่ือรวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้นและให้ถือวา่เงินงวดช าระหน้ี
แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้นๆส าหรับผูท่ี้เงินไดร้ายเดือนจ่ายเขา้บญัชีธนาคารโดยตรงให้
ช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ตามวธีิท่ีไดต้กลงไว ้
 ข้อ 13. การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกท่ียงัส่งเงินกูค้ร้ังก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จะตอ้งปิดหน้ีสัญญาเดิมใน
วนัท่ีมีการรับเงินกูค้ร้ังใหม่ทนัที 
 

หมวดที ่ 2 
เงินกู้สามัญ 

ข้อ 14. เงินกู้สามัญ  มี 3 ประเภท ดังนี ้
  (1) เงินกูส้ามญัเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนั 
  (2) เงินกูส้ามญัไม่เกินจ านวนหุน้ไม่ตอ้งมีผูค้  ้าประกนั 

    (3) เงินกูส้ามญัพนกังานกระทรวงสาธารณสุขบุคคลค ้าประกนั 

              ข้อ 15. การให้เงินกูส้ามญั  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ามญัแก่
สมาชิกโดยคณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
ขอ้ 83. และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกไดต้ามความในขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ขอ้ 84. และกรณีการให้เงินกู้สามญัจ านวนไม่เกินฝากสหกรณ์ค ้ าประกนัและเงินกู้สามญัไม่เกิน
จ านวนหุ้นไม่ตอ้งมีผูค้  ้ าประกนัคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัย
ใหก้บัประธานกรรมการด าเนินการ รองประธาน  กรรมการด าเนินการ หรือผูจ้ดัการ 
               ข้อ 16. ค  าขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผา่นการพิจารณารับรองของผูบ้งัคบับญัชา 

                             ผู้บังคับบัญชา หมายถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดั, ผู ้อ  านวยการโรงพยาบาล, 

สาธารณสุขอ าเภอ ผอ.รพสต. หัวหน้ากลุ่มงาน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาให้รักษาการใน

ต าแหน่งหรือใหป้ฏิบติัราชการแทน แลว้แต่กรณี 

 



เงินกู้สามัญเงินฝาก เงินกู้สามัญไม่เกนิจ านวนหุ้นไม่ต้องมีผู้ค า้ประกนั และบุคคล(ค า้ประกนั) 
 ข้อ 17. จ  านวนวงเงินกูส้ามญัท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร ดงัน้ี 
                   (1) เงินกู้สามญัเงินฝากสหกรณ์ค ้ าประกนั จ านวน 100 % ของเงินฝากท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ 
(ยกเวน้เงินฝากประเภทออมทรัพยป์ระกนั/เส่ียง) ระยะเวลาใช้คืนเงินกูไ้ม่เกินตามตารางดา้นล่างท่ีก าหนด 
ทั้งน้ีใหพ้ิจารณาการส่งคืนในแต่ละงวดตอ้งช าระไดท้ั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           (2)  เงินกู้สามัญไม่เกินจ านวนหุ้นไม่ต้องมีผู้ค ้าประกัน จ านวน 100 % ของค่าหุ้นท่ีช าระ
แล้วท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ ทั้งน้ีสมาชิกท่ีกู้เงินประเภทสามญัโดยใช้บุคคลค ้ าประกันหรือการกู้เงินประเภท
หลกัทรัพยค์  ้ าประกนัไม่สามารถกู้ได้ ระยะเวลาใช้คืนเงินกู้ไม่เกินตามตารางด้านล่างท่ีก าหนด ทั้งน้ีให้
พิจารณาการส่งคืนในแต่ละงวดตอ้งช าระไดท้ั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. 
ระยะเวลาช าระ
คืนเงนิกู้(งวด) 

2565 335 

2566 310 

2567 285 

2568 260 

2569 235 

2570 210 

2571 185 

2572 160 

2573 เป็นตน้ไป 150 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     (3) เงินกูส้ามญัพนกังานกระทรวงสาธารณสุขบุคคลค ้าประกนั  จ  านวนวงเงินใหแ้ก่สมาชิก
ผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  แต่ตอ้งอยูภ่ายในจ ากดัไม่เกิน 
200,000.- บาท (สองแสนบาทถว้น) และหลกัเกณฑอ่ื์นๆต่อไปน้ี                   
  (3.1) ตอ้งมีเงินฝาก 10% ของวงเงินกู ้ แต่ ณ วนัท่ียืน่กูส้ามารถน าทุนเรือนท่ีมีอยูแ่ละท่ีไม่ได้
ค  ้าประกนัสัญญาใด ๆ ใหน้ ายอดทุนเรือนหุน้มาบวกเพิ่มในยอดเงินฝากฯท่ีตอ้งฝากเพิ่มตามระเบียบฯในการ
กูค้ร้ังน้ีได ้ 
 หมายเหตุ : หากผูกู้ย้งัช าระหน้ีสหกรณ์ฯ ไม่แลว้เสร็จใหถื้อวา่ตนัเงินและดอกเบ้ียท่ีไดรั้บเป็นเงิน
ฝากสะสม 
               (3.2) ระยะเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีสูงสุดไม่เกิน 150 โดยตอ้งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายใน
อาย ุ60  ปีบริบูรณ์ 
                           (3.3)  เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนคงเหลือเพื่อใชจ่้าย ดงัตารางน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. 
ระยะเวลาช าระ
คืนเงนิกู้(งวด) 

2565 335 

2566 310 

2567 285 

2568 260 

2569 235 

2570 210 

2571 185 

2572 160 

2573 เป็นตน้ไป 150 



 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 

       (3.4)  มีตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท  
                     (3.5) เม่ือใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบด าเนินการ
ใหผู้กู้มี้หลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน   
        (3.6) หนงัสือยนิยอมให้หกัเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ  
                ข้อ 18.  ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัส่งเงินกูเ้กษียณสุข
ใจรายก่อนไม่เสร็จก็ได ้  แต่จะตอ้งปิดหน้ีสามญัเดิมในวนัท่ีมีการรับเงินกูร้ายใหม่ทนัที 
                ข้อ 19.  ในการให้เงินกู้นั้ น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้  อัน
ลกัษณะพึงใหกู้ร้ายนั้น  ใหถื้อล าดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ ดงัต่อไปน้ี 
  (1) เงินกูซ่ึ้งไม่เกินจ านวนหุ้นไม่ตอ้งมีผูค้  ้ าประกนัพึงให้ในล าดบัก่อนเงินกูมี้หลกัประกนั
อยา่งอ่ืน 
  (2) ในระหวา่งเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นล าดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวใน (1) เงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนนอ้ยพึงให้
ก่อนเงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการน้ี  จ  านวนเงินกูซ่ึ้งน ามาเปรียบเทียบกนันั้น  ใหคิ้ดรวม
วงเงินกูท้ ั้งหมด  ทั้งน้ีเวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาเห็นวา่มีเหตุ
พิเศษ จะวนิิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนได ้
 

หมวด 3 
เงินกู้พเิศษ 

ข้อ 20. เงินกู้พเิศษ  มี 2 ประเภท ดังนี้ 
  (1) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ 
               (2) เงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติตามประกาศของสหกรณ์เป็นคร้ังคราว 

ปีพ.ศ. เงินเดือนคงเหลอื
(ร้อยละ) 

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

2573 เป็นตน้ไป 30 



เงินกู้พเิศษเพือ่การเคหะ 
              ข้อ 21. การใหเ้งินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัให้

เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิก  

ข้อ 22. การใหเ้งินกูพ้ิเศษนั้น  ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรม

การด าเนินการผูเ้ขา้ประชุมพิจารณาค าขอกูเ้งินของสมาชิกรายนั้นๆ 

 ข้อ 23. เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดว้ินิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษแลว้ หนงัสือกูแ้ละเอกสารทาง

กฎหมายอยา่งอ่ืนๆเก่ียวกบัเงินกูน้ั้นไดจ้ดัท าตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบูรณ์แลว้สมาชิกผูกู้จึ้งรับ

เงินจากสหกรณ์ได ้

ข้อ 24.  เม่ือถึงก าหนดท่ีสมาชิกผูกู้จ้ะจ่ายเงินกูพ้ิเศษตามความมุ่งหมายผูกู้ต้อ้งเสนอรายงานการใช้

จ่ายเงินกูต้ามแบบท่ีก าหนดไวพ้ร้อมหลกัฐานท่ีมีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะกระท าไดส้หกรณ์อาจ

มอบใหก้รรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรท าการสอบสวนการใชจ่้ายเงินกูต้ามรายงานนั้น 

ๆ อีกชั้นหน่ึงดว้ย 

ข้อ 25. ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ  สมาชิกจะต้องยินยอมและอ านวยความ

สะดวกใหก้รรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรั้บมอบอ านาจจากสหกรณ์  เขา้ตรวจการก่อสร้าง  ต่อเติม  

หรือปรับปรุงหรือทรัพยสิ์นท่ีใชเ้งินกูน้ั้น  ในเวลาอนัสมควรไดเ้สมอและตอ้งช้ีแจงขอ้ความท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ี

ตรวจใหท้ราบตามความประสงค ์

             ในกรณีก่อสร้างต่อเติม หรือปรับปรุงเพื่อเป็นทางควบคุมการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามความมุ่ง

หมาย  ใหส้มาชิกผูกู้น้  าเงินกูพ้ิเศษซ่ึงไดรั้บเขา้ฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีเพื่อถอนไปใช้

จ่ายเป็นคราวๆ 

              ข้อ 26. ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูพ้ิเศษตามประกาศของสหกรณ์ฯ วา่ดอกเบ้ียเงินกูพ้ิเศษ 

              ข้อ 27. ค  าขอกูเ้งินพิเศษของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผา่นการพิจารณารับรองของผูบ้งัคบับญัชา 
                           ผู้บังคับบัญชา หมายถึง นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, 

สาธารณสุขอ าเภอ ผอ.รพสต. หวัหนา้กลุ่มงาน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหรั้กษาการใน

ต าแหน่งหรือใหป้ฏิบติัราชการแทนในหน่วยงานของสมาชิกสังกดัอยู ่แลว้แต่กรณี 

 ข้อ 28. จ  านวนวงเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะซ่ึงให้แก่สมาชิกผูกู้ ้คนหน่ึง ๆนั้น ทั้ งน้ีย่อมสุดแต่
คณะกรรมการเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยค านึงถึงลักษณะของท่ีอยู่อาศยัตามควรแก่ฐานะ  และ
ความสามารถในการช าระหน้ีของสมาชิกรายนั้นๆ แต่ไม่เกิน ขอ้ 5 (1) ในระเบียบน้ี    
           ข้อ 29.  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ มีดงัน้ี                
                (1)  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  



               (2) ตอ้งมีเงินฝาก 10% ของวงเงินกู ้  แต่ ณ วนัท่ียืน่กูส้ามารถน าทุนเรือนท่ีมีอยูแ่ละท่ีไม่ไดค้  ้า
ประกนัสัญญาใด ๆ ใหน้ ายอดทุนเรือนหุ้นมาบวกเพิ่มในยอดเงินฝากฯท่ีตอ้งฝากเพิ่มตามระเบียบฯในการกู้
คร้ังน้ีได ้  
 หมายเหตุ : หากผูกู้ย้งัช าระหน้ีสหกรณ์ฯ ไม่แลว้เสร็จใหถื้อวา่ตนัเงินและดอกเบ้ียท่ีไดรั้บเป็นเงิน
ฝากสะสม 
               (3)  มีหนงัสือยินยอมใหห้กัเงินเดือน/บ าเหน็จ/บ านาญ  หรือตามสิทธ์ิประกนัสงัคม หรือสิทธ์ิอ่ืนๆ ท่ีจะ
ไดรั้บ                          
               (4)  เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพ่ือใชจ่้าย ดงัตารางน้ีน้ี  
   
    
 
 
 
                
 

 

                

 
 
 

 (5) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะการส่งเงินงวดช าระหน้ีในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 240 งวด  โดยตอ้ง
ช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ60  ปีบริบูรณ์ 
                 (6) มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  จ  านองเป็นหลกัประกนัเตม็จ านวนเงินกู้
รายนั้นโดยตอ้งเป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการด าเนินการวา่จ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้ ตอ้งไม่
เกินมูลค่าบงัคบัขายทรัพยสิ์นของราคาประเมินอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
   กรณีกูเ้พื่อไถ่ถอนจ านองบา้นพกัอาศยัของตนเองจากสถาบนัการเงินอ่ืนหรือแหล่งเงินทุน
ใหกู้ไ้ดเ้ท่ากบัวงเงินกูท่ี้ไดรั้บจากสถาบนัการเงินหรือแหล่งเงินทุนนั้นๆและตอ้งไม่เกินมูลค่าบงัคบัขาย
ทรัพยสิ์นของราคาประเมินอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
   (7) มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรือสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกนัเงินกูร้ายนั้นโดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินค่าหุ้นของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายใน
ร้อยละ100 แห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 

ปี พ.ศ. เงินเดือนคงเหลอื
(ร้อยละ) 

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

2573 เป็นตน้ไป 30 



                   (8) จ  านวนวงเงินกูข้องผูกู้ใ้หจ่้ายไดไ้ม่เกินมูลค่าบงัคบัขายทรัพยสิ์นของราคาประเมินท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างของบริษทัประเมินอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากทางราชการ หรือส านกังานท่ีดินกรณี
เป็นท่ีดินวา่งเปล่า ตอ้งครอบคลุมส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้
                   (9) อสังหาริมทรัพย(์ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง)หรือท่ีดินวา่งเปล่าตอ้งถือกรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้คู่
สมรส หรือบุคคลท่ียนิยอม และปลอดจากภาระผกูพนัใด ๆ  
                   (10) ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ  ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท        
            ข้อ 30. เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
 (1) เพื่อการก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารส าหรับใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยของตนเองและ
ครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 
                    (2) เพื่อซ้ือหอ้งชุด หรือซ้ืออาคาร หรือซ้ือท่ีดินและอาคาร หรือซ้ือท่ีดินเพื่อจะไดก่้อสร้างอาคาร
ในระยะเวลาอนัสมควร  ทั้งน้ีส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 
                    (3) เพื่อไถ่ถอนท่ีดินและอาคารท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงจ านองสถาบนัการเงินอ่ืนและช าระหน้ีสินอ่ืนๆ 
                    (4) เพื่อซ้ือท่ีดินวา่งเปล่า ซ่ึงมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์
ในท่ีดิน(น.ส.3 ก) และมีพื้นท่ีติดทางสาธารณะประโยชน์ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 
 (5) เพื่อช าระหน้ีเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสัญญาเดิมท่ีติดจ านองกบัสหกรณ์ โดยการประเมิน
มูลค่าหลกัทรัพยใ์หม่ทุกคร้ัง หรือการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยค์ร้ังก่อนแต่มีระยะเวลาไม่เกิน 180 วนั 
              ข้อ 31. สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกู้เงินตามวตัถุประสงค์ต่างๆ  ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแบบท่ีก 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 านองจาก
สถาบนัการเงินอ่ืน 
              ข้อ 32. แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้นตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตาม
กฎหมายและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการดว้ย 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบรูปหรือรายการดงักล่าวในวรรคก่อนในสาระส าคญัตอ้งได้รับความ
เห็นชอบของบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเพื่อการน้ีและต้องรายงานให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบดว้ย 



              ข้อ 33. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนและท า
รายงานเก่ียวกบัค าขอกูเ้งินพิเศษเพื่อการเคหะ เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาให้เป็นหน้าท่ีของ
สมาชิกผูกู้ต้อ้งให้ขอ้ความจริงและความร่วมมือค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเพื่อการดงักล่าวใหส้มาชิกผูกู้เ้ป็น
ผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 
 ข้อ 34. เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะนั้น  มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกใชจ้ดัให้มีท่ีอยูอ่าศยัของตนและ
ครัวเรือน  และใช้ท่ีดินว่างเปล่าเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตตามท่ีกล่าวในขอ้ 30.  มิใช่จดัให้มีข้ึนส าหรับ
ใหเ้ช่าหรือโอนแก่ผูอ่ื้น 
 ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูเ้พื่อการเคหะไม่เสร็จสมาชิกจะใหเ้ช่าหรือโอนอาคารหรือท่ีดินซ่ึง
ใชเ้งินกูน้ั้น  ไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผูอ่ื้นไม่ได ้

 

เงินกู้พเิศษเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 

 ข้อ 35. จ  านวนวงเงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ ซ่ึงให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น  ยอ่มสุดแต่
คณะกรรมการเนินการพิจารณาเห็นสมควร  ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ในการก าหนดรายละเอียด
การใหเ้งินกูต่้อไป 

หมวดที ่4 
หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ 

 ข้อ 36.  การใหเ้งินกูทุ้กประเภทน้ี ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
                ข้อ 37.  หลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ั้น  มีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
                        (1) เงินกูส้ามญั พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   (1.1) กรณีวงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 100  ของเงินฝากท่ีมีกบัสหกรณ์ ไม่ตอ้งมีบุคคลหรือ
หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
                             (1.2) กรณีวงเงินกูไ้ม่เกินกวา่ร้อยละ 100 ของทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแลว้ ไม่ตอ้งมีบุคคลหรือ
หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
                             (1.3)  เงินกูส้ามญับุคคลค ้าประกนัวงเงินไม่เกิน 200,000.-บาท(สองแสนบาทถว้น)ตอ้งมี
บุคคลค ้าประกนั ดงัน้ี 
   พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสังกดั รพท. และ รพช. 
                (1.3.1) สมาชิกสามญัท่ีรับขา้ราชการ 2 คน   
    (1.3.2) สมาชิกสามญัท่ีรับขา้ราชการ 1 คน ร่วมกบั พกส. 2 คน 
    (1.3.3)  พกส. 4 คน 
      พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสังกดั รพสต.  
    (1.3.4) สมาชิกสามญัท่ีรับขา้ราชการ 2 คน  
    (1.3.5) สมาชิกสามญัท่ีรับขา้ราชการ 1 คน ร่วมกบั พกส. 2 คน  



    (1.4) ผูค้  ้าประกนัตอ้งมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้
           (1.5) เพื่อความมัน่คงในการให้กูส้ามญัคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
มีอ  านาจวนิิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้  ้าประกนัเพิ่มอีกก็ไดโ้ดยมีหลกัเกณฑส์ าหรับผูค้  ้าประกนัดงัน้ี 
   (1.5.1) สมาชิกสามญัท่ีรับขา้ราชการไดสิ้ทธ์ในการค ้าประกนั 5 สิทธ์ิ/5สัญญา   
   (1.5.1)   สมาชิกสามญั พกส.ไดสิ้ทธ์ในการค ้าประกนั 4 สิทธ์ิ/4สัญญา   
                           (1.6) เม่ือผูค้  ้ าประกนัคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ  หรือมีเหตุท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจเป็นผูค้  ้ าประกันต่อไปผูกู้ ้ตอ้งจดัให้สมาชิกอ่ืนท่ี
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จภายใน 
30 วนั                                                         
                            (1.7) การให้สมาชิกผูค้  ้ าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุผลใดๆไม่เป็นผลให้ผูน้ั้นหลุด
พน้จากการค ้าประกนัจนกว่าผูกู้ไ้ดจ้ดัให้มีสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 
  อน่ึง  ภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้  ถา้สมาชิกผูค้  ้ าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ 
ผูกู้ ้จะต้องจดัให้มีสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผูค้  ้ า
ประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็ว 
                            (1.8) ก าหนดใหมี้พยานผูค้  ้าประกนัในหนงัสือผูค้  ้าประกนัเงินกู ้2 คน ดงัน้ี 
                             - พยานผู้ค า้ประกนัคนที ่1.เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์นี ้และ 
                             - พยานผู้ค ้าประกันคนที่ 2 เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ทั้งน้ีก าหนดให้ผูค้  ้าประกนั
ลงรายมือช่ือการค ้าประกนัต่อหนา้กรรมการด าเนินการสหกรณ์เท่านั้น 
                            (1 .9 )  กรณีผู ้กู้ มี เ งินฝากกับสหกรณ์  สามารถใช้สมุดเ งินรับฝากในสหกรณ์ซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นหลกัประกนั โดยหา้มถอนจนกวา่จะช าระหน้ีครบตามจ านวน
เงินกู ้และจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 100 ของจ านวนเงินฝากนั้น 
                             (1.10) คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้  อาจพิจารณาให้ผู ้กู้น า
อสังหาริมทรัพย์  (ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง) หรือท่ีดินว่างเปล่าท่ีมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดิน ซ่ึงถือ
กรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้และปลอดจากภาระผกูพนัใด ๆ  มาจ านองเป็นประกนัเตม็จ านวนเงินกูร้ายนั้น จดทะเบียน
จ านองเป็นหลกัประกนัคลุมหน้ีท่ีมีอยูใ่นเวลาจ านองหรือท่ีเกิดข้ึนในอนาคตโดยจ านวนเงินกูข้องผูกู้ใ้ห้จ่าย
ได้ไม่เกินราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจากการประเมินของบริษทัประเมินสังหาริมทรัพยท่ี์ได้รับ
อนุญาตจากทางราชการ หรือราคาประเมินของส านกังานท่ีดินกรณีเป็นท่ีดินวา่งเปล่าทั้งน้ีตอ้งครอบคลุมหน้ี
ส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้
  อน่ึง  สมาชิกผูกู้ส้ามารถใชห้ลกัประกนัตาม(1.3), (1.9) ร่วมกนัได ้ 
 
 



หมวดที ่ 5 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

 ข้อ 38. ให้เรียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ15 ต่อปี หรือตามกฎหมายก าหนด 
โดยสหกรณ์จะแจง้ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ 39. ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจ านวนเงินตน้คงเหลือ 
 ข้อ 40. ถ้าผูกู้ช้  าระตน้เงินกูท้ ั้งหมดก่อนระยะเวลา  1 เดือน  นับจากวนัท่ีลงนามในสัญญาเงินกู้ 
สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียขั้นต ่า 1 เดือน ยกเว้นเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) คิดดอกเบ้ียตามความ
เป็นจริง(ถา้ระเบียบมีใหกู้)้ 
 

หมวดที ่ 6 
การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ 41. ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนด
ไวใ้นระเบียบน้ี  และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  
สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ 42. ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลการส่งช าระหน้ีของผูกู้ทุ้กรายเป็นประจ าทุก
เดือน  โดยหากพบปัญหาเก่ียวกับการส่งใช้หน้ีไม่เป็นไปตามก าหนด  ให้คณะกรรมการด าเนินการท า
หนงัสือแจง้เจา้ตวั  เพื่อแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
                ข้อ 43.ในกรณีผูกู้ไ้ม่สามารถส่งใชเ้งินกูต้ามก าหนดในระเบียบน้ีเน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆเช่น 
 (1)  หมดสมาชิกภาพ 
 (2)  เม่ือผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์
  (3)  เม่ือมีขอ้มูลแสดงถึงความไม่มัน่คงทางการเงินของผูกู้ ้
                          (4)  เม่ือผูกู้ ้ไม่สามารถส่งช าระหน้ีได้ติดต่อกันตั้ งแต่  2  งวดข้ึนไป ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการ พิจารณาด าเนินการตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ต่อไป 
                ข้อ 44.  กรณีผูค้  ้าประกนัตอ้งรับภาระใชห้น้ีแทนผูกู้อ้นัเน่ืองมาจากสาเหตุ ขอ้43.  และไม่สามารถ
ช าระหน้ีโดยส้ินเชิงไดใ้ห้ผูค้  ้ าประกนัมาท าหนงัสือขอผอ่นผนัการช าระหน้ีเป็นรายเดือนต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการจนแลว้เสร็จภาระหน้ีตามสัญญาก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ 45.  ผูกู้ ้และผูค้  ้ าประกนั  ตอ้งยอมรับภาระผูกพนักรณีท่ีประสงค์จะขอลาออก  หรือยา้ยไป
ปฏิบติัราชการ  หรืองานประจ า  ณ  ท่ีอ่ืน  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบ  
และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน  จึงสามารถลาออกหรือยา้ยจากราชการ 
หรืองานประจ าได ้
               ข้อ 46.  การน าส่งงวดช าระหน้ีเงินกู ้ผูกู้ต้อ้งส่งสหกรณ์โดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ี
จ่าย ให้ถือวา่เงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ ให้คณะกรรมการด าเนินการ



หรือคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาก าหนดใหผู้กู้ส่้งเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือนพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย
(แบบสหกรณ์) หรือส่งคืนเงินตน้พร้อมด้วยดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือนยกเวน้งวดสุดทา้ย 
(แบบธนาคาร) เป็นจ านวนสุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของสมาชิกผูกู้ ้ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ีย
เดือนแรก 
     ในกรณีผูกู้มี้เหตุจ าเป็นท่ีไม่สามารถส่งช าระหน้ีได้ตามก าหนดให้สามารถยื่นค าร้องขอผ่อนผนั

การช าระหน้ีต่อคณะกรรมการด าเนินการ ทั้งน้ีโดยผ่อนช าระหน้ีได้คร้ังละไม่เกิน 3 เดือน ภายใต้ความ

เห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการเป็นรายๆ ไป 

 ข้อ 47.  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วนัท่ี  31   เดือน มกราคม  พ.ศ.  2565 
 

 
 

(ดร.รติ บุญมาก) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 
 

 

 


