
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภูจ ากดั 
ว่าด้วยการให้เงินกู้ส าหรับสมาชิกสมทบ และดอกเบีย้เงินกู้ พ.ศ. 2561 

-------------------------------------------------------------- 
 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู   จ  ากดั พ.ศ. 
2554ขอ้ 79(8) และขอ้ 107(3)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  25  คร้ังท่ี 3 /2562 เมื่อวนัท่ี 
27 ธนัวาคม  พ.ศ.2561ใหก้  าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั  ว่าดว้ย
การใหเ้งินส าหรับสมาชิกสมทบ และดอกเบ้ียเงินกูพ้.ศ. 2561 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด ว่า
ด้วยการให้เงินกู้ส าหรับสมาชิกสมทบ  และดอกเบีย้เงินกู้  พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู  จ  ากดั  ดงัต่อไปน้ี 

    (1) ระเบียบ ว่าดว้ยการใหเ้งินกูส้ามญัส าหรับสมาชิกสมทบ และดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ.2560 
  (2) บรรดาระเบียบ,  ประกาศ,  ค  าสัง่,  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  
และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

หมวดที่  1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั   
  “สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสมทบประเภทลกูจา้งชัว่คราว สงักดักระทรวงสาธารณสุข ใน
จงัหวดัหนองบัวล  าภูหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวดัหนองบวัล  าภู หรือ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภูจ  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 ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
จงัหวดัหนองบวัล  าภู  จ  ากดั   
 
 



ข้อ 5. สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 2 ประเภท คือ 
5.1 เงินกูส้ามญั 

5.1.1 เงินกูส้ามญับุคคลค ้าประกนั 
5.1.2 เงินกูส้ามญัเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนั 
5.1.3 เงินกูส้ามญัค่าหุน้ค  ้าประกนั 

  5.2 เงินกูพ้ิเศษ 
                              5.2.1 เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ 
                              5.2.2 เงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต  
 ข้อ 6.  สหกรณ์จะให้เงินกูส้ามญัตามความในขอ้บงัคบั  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล  าภู จ  ากดั พ.ศ.2554 ขอ้ 50 ดงัน้ี 

(1) ขอ้ 50(2)(ก) ลกูจา้งชัว่คราว สงักดักระทรวงสาธารณสุขในจงัหวดัหนองบวัล  าภู หรือ
ลกูจา้งชัว่คราวสหกรณ์ฯแห่งน้ี  ใหกู้เ้งินไดทุ้กประเภทตามระเบียบน้ี  

(2) ขอ้ 50(2)(ข) บุตร คู่สมรส บิดา มารดา ของสมาชิกสามญั และ 
(3) ขอ้ 50(2)(ค) เคยเป็นสมาชิกสามญัแลว้มีคุณสมบัติไม่เขา้เกณฑ์ในภายหลงั  หรือ

ขอ้บงัคบัในขอ้ 44  ใหกู้เ้งินไดต้ามขอ้5(5.1.2) (5.1.3) (5.2.2) 
 ข้อ 7. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น  จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพ่ือการอนัจ าเป็น หรือเป็นประโยชน์ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
 ข้อ 8.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน  ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
 ข้อ 9.  การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น   ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกู ้ และสมาชิกผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) ตอ้งท า
หนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก  าหนดไว ้
 ข้อ 10. การส่งเงินงวดช าระหน้ีทุกประเภท  ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  ให้ส่งต่อโดยวิธีหักเงิน
ได้รายเดือนของผูกู้ ้ ณ ท่ีจ่ายและการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู้ทุกประเภทเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกู้ทุก
ประเภทของสมาชิกเมื่อรวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้นและให้ถือว่าเงินงวด
ช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้นๆส าหรับผูท่ี้เงินไดร้ายเดือนจ่ายเขา้บญัชีธนาคาร
โดยตรงใหช้ าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ตามวิธีท่ีไดต้กลงไว ้

หมวดที่  2 
เงินกู้สามญั 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ข้อ 11. การใหเ้งินกูส้ามญับุคคลค ้าประกนั ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉยัให้

เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกโดยคณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ขอ้83. และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกไดต้ามความใน



ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 84. ทั้งน้ีให้อ  านาจกรรมการเงินกูไ้ม่น้อยกว่า 2 คนสามารถพิจารณาวินิจฉัยให้
เงินกูแ้ก่สมาชิกได ้ และกรณีการใหเ้งินกูส้ามญัจ านวนไม่เกินเงินฝากสหกรณ์ค ้ าประกนัและจ านวนค่าทุน
เรือนหุน้ค ้าประกนัคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยให้กบัประธาน
กรรมการด าเนินการ หรือรองประธานกรรมการด าเนินการ หรือผูจ้ดัการก็ได  ้
 ข้อ 12. ค  าขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผา่นการพิจารณารับรองของผูบ้งัคบับญัชา 
 ผูบ้งัคบับัญชา หมายถึง นายแพทยส์าธารณสุขจังหวดั, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุข
อ าเภอ หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชาให้รักษาการในต าแหน่งหรือให้ปฏิบัติราชการแทน 
แลว้แต่กรณี 

ส่วนที่ 2 
                                             1.เงินกู้สามญับุคคลค า้ประกนั 
ข้อ 13. จ  านวนวงเงินกูส้ามญับุคคลค ้ าประกนัส าหรับสมาชิกสมทบท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ 

นั้น  ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  แต่ตอ้งอยู่ภายในวงเงินจ ากดัไม่เกิน 20 เท่า
ของเงินไดร้ายเดือนและไม่เกิน 100,000 บาท โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 
  (1) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า  12  เดือน 
  (2) ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 25% ของวงเงินกู ้
       (3) ระยะเวลาใชคื้นเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 60 งวด  ทั้งน้ีใหพิ้จารณาอายรุาชการของผูกู้ ้โดยตอ้ง
ช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ 60  ปีบริบูรณ์ 
                        (4) การขอกูค้ร้ังใหม่ หากมีหน้ีเดิมคงเหลือจะตอ้งช าระหน้ีปิดบญัชีหน้ีสัญญาเดิมก่อนการ
รับเงินกูใ้หม่   
                        (5) ตอ้งปฏิบติังานในหน่วยงานสังกดักระทรวงสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภูมาแลว้ไม่
นอ้ยกว่า 3 ปี ติดต่อกนั  
  (6) กรณีสมาชิกสมทบเคยลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ กลบัเขา้มาเป็นสมาชิกรอบ
ใหม่ จะตอ้งมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า  3 ปี จึงจะมีสิทธ์ิกูไ้ดต้ามระเบียบน้ี(7)  ตอ้งส่งช าระหุ้น
รายเดือนอยา่งสม ่าเสมอติดต่อกนัอยา่งนอ้ย  12 เดือน  
  (8) ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมดงัน้ี 
    (8.1) หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน  
      (8.2) หนงัสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผลและเฉล่ียคืนเขา้ฝากและถอนออก
อตัโนมติัโดยโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์จากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยข์องสมาชิก ช่ือบญัชี “เงิน
ฝากออมทรัพยป์ระกัน/เส่ียง” เพื่อจ่ายค่าบ ารุงรายปีและค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้าให้สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์หรือประกนัอยา่งอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม



ทั้งน้ีรวมถึงผูกู้ร้ายเก่าท่ียงัไม่ยืน่หนงัสือยนิยอม ฯ ต่อสหกรณ์ใหส้หกรณ์ถือใชร้ะเบียบน้ีด าเนินการหักเงิน
ปันผลและเฉล่ียคืน  เพ่ือใชใ้นการดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้ลย 
   (9) เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่น้อยกว่า 15% 
ของเงินเดือน 
 (10) ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียงไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 2 ของ
วงเงินท่ีขอกู ้ 
  (11) ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประเภท 
            (12) เมื่อใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีข้อบกพร่องเก่ียวกับหลักประกันต้องรีบ
ด าเนินการใหผู้กู้ม้ีหลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน 
 

2. เงินกู้สามญัเงนิฝากสหกรณ์ค า้ประกนั  และ 
3. เงินกู้สามญัค่าหุ้นค า้ประกนั 

          คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกผูน้ั้นได้ไม่เกินร้อยละ  100  ของเงินฝาก
สหกรณ์และค่าหุน้สมาชิกช าระแลว้อยูใ่นสหกรณ์  โดยไม่ตอ้งน าหลกัเกณฑ์ในขอ้ 13. วรรคแรกมาบงัคบั
ใช ้ และสามารถกูไ้ดเ้ดือนละ 1  คร้ัง 
          ระยะเวลาใชคื้นเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 60 งวด  ทั้งน้ีใหพิ้จารณาการส่งคืนในแต่ละงวดตอ้งช าระไดท้ั้งตน้
เงินและดอกเบ้ีย 
  

ข้อ 14.  ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัส่งเงินกูส้ามญั
ส าหรับสมาชิกสมทบรายก่อนไม่เสร็จก็ได ้  แต่จะตอ้งปิดหน้ีสามญัเดิมในวนัท่ีมีการรับเงินกูร้ายใหม่ทนัที 
 ข้อ 15.  ในการใหเ้งินกูส้ามญัส าหรับสมาชิกสมทบนั้นถา้ปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะให้กูไ้ด้
ไม่พอแก่การขอกู ้ อนัลกัษณะพึงใหกู้ร้ายนั้น  ใหถื้อล าดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ ดงัต่อไปน้ี 
              (1) เงินกูซ่ึ้งถือเงินฝากสหกรณ์ค ้ าประกนั  และเงินกูส้ามญัค่าหุ้นค ้ าประกนัพึงให้ในล าดบัก่อน
เงินกูม้ีหลกัประกนัอยา่งอ่ืน 
              (2) ในระหว่างเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นล  าดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวใน (1) เงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนนอ้ยพึงใหก่้อนเงินกู้
ซ่ึงมีจ  านวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการน้ี  จ  านวนเงินกูซ่ึ้งน ามาเปรียบเทียบกนันั้น  ใหคิ้ดรวมทั้งเงินกูส้ามญั
ส าหรับสมาชิกสมทบของผู ้
กูท่ี้คงเหลืออยูด่ว้ย(ถา้มี)  ทั้งน้ีเวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูพิ้จารณา
เห็นว่ามีเหตุพิเศษจะวินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนได ้

  
 
 



 หมวดที่  3 
เงินกู้พเิศษ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ข้อ 16. เงินกู้พเิศษ  ม ี2 ประเภท ดังนี ้

1. เงินกู้พเิศษเพือ่การเคหะ 
ข้อ 17. จ  านวนวงเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น  ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการ

ด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างของบริษทั
ประเมินอสงัหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากทางราชการหรือส านักงานท่ีดินอนัปลอดจากภาระจ านองราย
อ่ืน ท่ีดินว่างเปล่าตอ้งมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ท่ีดิน (น.ส.3ก)และ
มีพ้ืนท่ีติดทางสาธารณะประโยชน์ และจ านวนเงินให้กูไ้ม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถว้น) กรณียื่นกู้
คร้ังใหม่หรือการยืน่กูเ้พ่ือหกักลบลบหน้ีเดิม(รีไฟร์แนนซ์)  จ  านวนวงเงินกูต้ ั้งแต่ 500,000.- บาท (ห้าแสน
บาทถว้น)  ผูกู้ต้อ้งแนบเครดิตบูรโรส่วนบุคคลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาการให้เงินกู ้ โดยพิจารณา
ตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 
             (1) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า  36  เดือน 
             (2) ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5% ของวงเงินกู ้
             (3) ระยะเวลาใชคื้นเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 120 งวด  ทั้ งน้ีตอ้งช าระหน้ีให้เสร็จส้ินภายในอายุ  60  ปี
บริบูรณ์ 
             (4) การขอกูค้ร้ังใหม่ หากมีหน้ีเดิมคงเหลือจะตอ้งช าระหน้ีปิดบญัชีหน้ีเดิมก่อนการรับเงินกูใ้หม่ 
โดยการประเมนิมูลค่าหลกัทรัพย์ใหม่ทุกคร้ัง รายงานการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์มีระยะเวลาไม่เกิน 180 
วนัต่อการประเมนิหนึ่งคร้ัง 
 ข้อ 18. ค  าขอกูเ้งินพิเศษของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผา่นการพิจารณารับรองของผูบ้งัคบับญัชา 
 ผูบ้งัคบับัญชา หมายถึง นายแพทยส์าธารณสุขจังหวดั, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุข
อ าเภอ หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชาให้รักษาการในต าแหน่งหรือให้ปฏิบัติราชการแทน 
แลว้แต่กรณี 
 

ส่วนที่ 2 
 2 เงินกู้พเิศษเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 

 ข้อ 19. จ  านวนวงเงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ซ่ึงให้แก่สมาชิกผูกู้ ้คนหน่ึง ๆนั้น  ย่อม
สุดแต่คณะกรรมการเนินการพิจารณาเห็นสมควร  ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ในการก าหนด
รายละเอียดการใหเ้งินกูต่้อไป 
 



หมวดที่ 4 
หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ 

 ข้อ 20. การใหเ้งินกูทุ้กประเภทน้ี ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว  ้
 ข้อ 21.หลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ั้น  มีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1) เงินกูส้ามญั พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1.1) กรณีวงเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 100  ของทุนเรือนหุน้  ไม่ตอ้งมีบุคคลค ้าประกนั 
                           (1.2) กรณีวงเงินกูเ้กินกว่าร้อยละ 100 ของทุนเรือนหุน้ตอ้งมีบุคคลค ้าประกนัตามสดัส่วน
วงเงินกูโ้ดยคณะกรรมการเห็นสมควรใหค้  ้าประกนั 

ไม่นอ้ยกว่า 3  คน  และตอ้งเป็นขา้ราชการท่ีเป็นสมาชิกสามญัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขหนองบวัล  าภู 
จ  ากดัอยา่งนอ้ย 1 คน 
                           (1.2.1) กรณีกูไ้ม่เกิน 50,000 บาท ใหใ้ชผู้ค้  ้าประกนั 2 คน 
                           (1.2.2) กรณีกูเ้กิน 50,000 บาท ใหใ้ชผู้ค้  ้าประกนั 3 คน 
                        (1.3)  ผูค้  ้ าประกนัตอ้งเป็นสมาชิกสามญัหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์  และตอ้งมิได้เป็นคู่
สมรสของผูกู้ ้
  (1.4) เพ่ือความมัน่คงในการใหกู้ส้ามญัคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูมี้
อ  านาจวินิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้  ้าประกนัเพ่ิมอีกก็ไดโ้ดยมีหลกัเกณฑส์ าหรับผูค้  ้าประกนัดงัน้ี 
    (1.4.1) สมาชิกท่ีมีเงินเดือนไม่เกิน 10,000บาท  สามารถเป็นผูค้  ้ าประกนัส าหรับผู ้
กูไ้ดไ้ม่เกิน  2 คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากว่า 5% ของเงินเดือน 
   (1.4.2) สมาชิกท่ีมีเงินเดือน 10,001 - 15,000 บาท  สามารถเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับ
ผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  4  คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากว่า 5% ของเงินเดือน 
   (1.4.3) สมาชิกท่ีมีเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท  สามารถเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับ
ผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  6  คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากว่า 5% ของเงินเดือน 
   (1.4.4) สมาชิกท่ีมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,001 บาท ข้ึนไป สามารถเป็นผูค้  ้ าประกัน
ส าหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 8 คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากว่า 5% ของเงินเดือน 
  ในส่วนผูค้  ้าประกนัท่ีเป็นสมาชิกสามญัขา้ราชการใหถื้อตามเกณฑส์มาชิกสามญัโดยมีสิทธ์ิ
ในการค ้าประกนัสมาชิกสมทบเพ่ิมได ้1 สิทธ์ิ 
                    (1.5) เม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ  หรือมีเหตุท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไปผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกอ่ืนท่ี
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมใหเ้สร็จภายใน 
30 วนั 



                    (1.6) การใหส้มาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุผลใดๆไม่เป็นผลให้ผูน้ั้นหลุด
พน้จากการค ้าประกนัจนกว่าผูกู้ไ้ดจ้ดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 
อน่ึง  ภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้  ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ ผูกู้จ้ะตอ้งจดัให้มี
สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเป็นผูค้  ้ าประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ี
เกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็ว 
                     (1.7) ก  าหนดใหพ้ยานผูค้  ้าประกนัในหนงัสือผูค้  ้าประกนัเงินกูเ้ป็นผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั 
ได้แก่  นายแพทยส์าธารณสุขจังหวดั, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอ าเภอ, หัวหน้ากลุ่มงาน, 
หวัหนา้งาน, หวัหนา้ฝ่าย, หวัหนา้ตึก, ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล,กรรมการด าเนินการ 
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหรั้กษาการในต าแหน่งหรือใหป้ฏิบติัราชการแทน แลว้แต่กรณี 
                     (1 .8)  กรณีผู ้กู้มี เ งินฝากกับสหกรณ์   สามารถใช้สมุดเ งิน รับฝากในสหกรณ์ ซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นหลกัประกนั โดยหา้มถอนจนกว่าจะช าระหน้ีครบตามจ านวน
เงินกู ้และจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 100 ของจ านวนเงินฝากนั้น 
      (1.9) คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู ้ อาจพิจารณาใหผู้กู้น้  า
อสงัหาริมทรัพย(์ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง) หรือท่ีดินว่างเปล่าท่ีมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือ
รับรองการท าประโยชน์ในท่ีดิน(น.ส.3 ก) ซ่ึงถือกรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้ คู่สมรส หรือบุคคลท่ียนิยอม และปลอด
จากภาระผกูพนัใด ๆ  มาจ านองเป็นประกนัเต็มจ านวนเงินกูร้ายนั้น  จดทะเบียนจ านองเป็นหลกัประกนัคลุม
หน้ีท่ีมีอยูใ่นเวลาจ านองหรือท่ีเกิดข้ึนในอนาคตโดยจ านวนเงินกูข้องผูกู้ใ้หจ่้ายไดไ้ม่เกินราคาประเมินท่ีดิน
และส่ิงปลกูสร้างจากการประเมินของบริษทัประเมินสงัหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากทางราชการ หรือ
ราคาประเมินของส านกังานท่ีดิน  กรณีเป็นท่ีดินว่างเปล่าทั้งน้ีตอ้งครอบคลุมหน้ีส่วนท่ีเกินกว่าค่า 
หุน้ของผูกู้ ้
 อน่ึง  สมาชิกผูกู้ส้ามารถใชห้ลกัประกนัตาม(1.4), (1.8), (9.9) ร่วมกนัได ้

            (1.10) ในกรณีท่ีสมาชิกกู้เงินเกินทุนเรือนหุ้นต้องมีหลกัประกันเงินกู ้ต้องท าประกัน
สินเช่ือ(ประกนัชีวิต)หากสมาชิกผูกู้ม้ีความประสงค์จะขอท าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย(สสธท.) หรือกองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (กสธท.) ก็สามารถท าได ้
เมื่อใดคณะกรรมการด าเนินการเห็นมีข้อบกพร่องเก่ียวกับหลักประกันต้องรีบด าเนินการให้ผูกู้ ้มี
หลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน    
  (2) เงินกูพิ้เศษ พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
      (2.1) ในการก าหนดหลกัประกนัเงินกูพ้ิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ใหเ้ป็นไปตามประกาศ
ของสหกรณ์ในการก าหนดรายละเอียดหลกัประกนัเงินกูต่้อไป 



หมวดที่  5 
เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้ 

 ข้อ 22. การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูน้ั้น  ใหก้  าหนดไวด้งัน้ี 
                (1) เงินกูส้ามญั การส่งเงินช าระหน้ีส าหรับเงินกูมี้รายละเอียดดงัน้ี 
  เงินกูส้ามญัส าหรับสมาชิกสมทบการส่งเงินช าระหน้ีในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 60 งวด 

                (2) เงินกูพิ้เศษ การส่งเงินช าระหน้ีส าหรับเงินกูมี้รายละเอียดดงัน้ี 
                         (2.1) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะการส่งเงินช าระหน้ีในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 120 งวด 
        (2.2) เงินกูพิ้เศษเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูพิ้เศษเพ่ือ
พฒันาคุณภาพชีวิต ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ต่อไป 
                (3)ใหพิ้จารณาอายกุารปฏิบติังานผูกู้ท่ี้เป็นลกูจา้งชัว่คราวโดยตอ้งช าระหน้ีให้เสร็จส้ินภายในอาย ุ
60  ปีบริบูรณ์ 
                (4) การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู ้ผูกู้ต้อ้งส่งสหกรณ์โดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย 
ใหถื้อว่าเงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆให้คณะกรรมการด าเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกูพิ้จารณาก าหนดใหผู้กู้ส่้งคืนเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือนพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 
(แบบสหกรณ์) หรือ  ส่งคืนเงินตน้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือน  ยกเวน้งวดสุดทา้ย 
(แบบธนาคาร)  เป็นจ านวนสุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของสมาชิกผูกู้ ้ ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ีย
เดือนแรก 
                  ในกรณีผูกู้มี้เหตุจ  าเป็นท่ีไม่สามารถส่งช าระหน้ีไดต้ามก าหนดให้สามารถยื่นค าร้องขอผ่อนผนั
การช าระหน้ีต่อคณะกรรมการด าเนินการ ทั้งน้ีโดยผ่อนช าระหน้ีไดค้ร้ังละไม่เกิน 3 เดือน  ภายใตค้วาม
เห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการเป็นราย ๆ ไป         
            

หมวดที่  6 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

 ข้อ 23. ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ15 ต่อปี หรือตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด โดยสหกรณ์จะแจง้ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ 24. ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจ านวนเงินตน้คงเหลือ 
 ข้อ 25. ถา้ผูกู้ช้  าระตน้เงินกูท้ั้งหมดก่อนระยะเวลา  1 เดือน  นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญาเงินกู ้ 
สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียขั้นต ่า  1 เดือน 
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