
 
 
 

   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จ ากดั 
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก  พ.ศ. 2563 
................................................................. 

      อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั  พ.ศ. 2544  ขอ้ 79 (8) และ
ขอ้107 (3)  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  31  คร้ังท่ี  4/2563 เม่ือวนัท่ี  16 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้
ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั วา่ดว้ย การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. 2563  ดงัต่อไปน้ี 
      ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั วา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก 
พ.ศ. 2563” 
      ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นตน้ไป 
      ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก   
พ.ศ.  2562  และบรรดา ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี และให้ใช้
ระเบียบน้ีแทน 

หมวด  1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

          ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี   
      “สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 

   “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย  จ  ากดั 
   “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

เลย  จ  ากดั 
   “กรรมการ”  หมายความวา่  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
   “สมาชิก”  หมายความวา่  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
   “สมาชิกสมทบ”  หมายความวา่  สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
   “ผูกู้”้  หมายความวา่  สมาชิกท่ีกูย้มืเงินจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
   “ผูค้  ้าประกนั”  หมายความวา่  สมาชิกท่ีค ้าประกนัเงินกูใ้หแ้ก่ผูกู้ ้
   “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
 “เงินไดร้ายเดือน”  หมายความวา่  เงินไดท่ี้มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
    (1) เงินเดือน และเงินเพิ่มท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือน หรือค่าจา้งประจ า 
    (2) เงินบ านาญท่ีขา้ราชการไดรั้บตามพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญ ขา้ราชการและเงินช่วยเหลือค่า

ครองชีพชัว่คราวของผูรั้บเบ้ียหวดับ านาญ  
 

(3) เงินบ าเหน็จรายเดือน… 
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        (3) เงินบ าเหน็จรายเดือน ท่ีลูกจ้างประจ าได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยบ าเหน็จ
ลูกจา้ง ฉบบัท่ี 8 พ.ศ.2552 เม่ือออกจากราชการ 

        (4) ค่าจา้งรายเดือน หรือเงินอ่ืนท่ีไดรั้บในลกัษณะค่าจา้งรายเดือนท่ีหน่วยงานจ่ายให ้
      “เงินกูส้ามญั”  หมายความวา่  เงินกูส้ามญัทัว่ไปท่ีสหกรณ์จ่ายใหส้มาชิกตามค าขอกู ้

       “เงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการ”  หมายความวา่  เงินกูส้ามญัท่ีสหกรณ์จ่ายใหส้มาชิก ตามโครงการ
ท่ีสหกรณ์จดัให้เป็นสวสัดิการแก่สมาชิก 

       “เงินกูส้ามญัเพื่อช าระหน้ีแทน”  หมายความวา่  เงินกูส้ามญัท่ีสหกรณ์จ่ายใหส้มาชิกตามค าขอกูเ้พื่อ
จ่ายใหผู้ค้  ้าประกนัในฐานะผูรั้บช าระหน้ีแทนผูกู้ ้

       “การพกัช าระหน้ี”   หมายความว่า   การท่ีสมาชิกไม่ตอ้งช าระเงินให้แก่สหกรณ์ตามท่ีสหกรณ์
ก าหนด 

       “เงินกูเ้พื่อปรับโครงสร้างหน้ี”  หมายความวา่  เงินกูซ่ึ้งสหกรณ์ใหส้มาชิกกูเ้พื่อแกไ้ขปัญหาหน้ีของ
สมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกมีเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน หรือถูกสถาบนัการเงินฟ้องร้อง หรือถูกบงัคบัคดี หรือกูเ้พื่อ
ช าระหน้ีแทนสมาชิกในฐานะผูค้  ้าประกนั     

        “เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน”  หมายความวา่  เงินกูท่ี้สหกรณ์จ่ายใหส้มาชิกตามค าขอกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
        “เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแบบพิเศษ”  หมายความวา่  เงินกูท่ี้สหกรณ์จดัท าเป็นโครงการพิเศษ   

“สมาชิกกลุ่มท่ี 1”  หมายความวา่  สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  
“สมาชิกกลุ่มท่ี 2”  หมายความวา่  สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการบ านาญ ลูกจา้งประจ าผูรั้บบ าเหน็จราย

เดือน หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือน  
“สมาชิกกลุ่มท่ี 3”  หมายความวา่  สมาชิกท่ีเป็นพนกังานราชการ  พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 
“สมาชิกกลุ่มท่ี 4”  หมายความวา่  สมาชิกท่ีเป็นพนกังานกระทรวงสาธารณสุขท่ีถูกจา้งเป็นลูกจา้ง

ชัว่คราวรายปี  
“สมาชิกกลุ่มท่ี 5”  หมายความวา่  สมาชิกท่ียา้ยไปสังกดัส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน 
“สมาชิกกลุ่มท่ี 6”  หมายความวา่  สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการ หรือลาออกจากราชการหรืองาน

ประจ า ท่ีไม่มีเงินไดร้ายเดือน  
“สมาชิกกลุ่มท่ี 7”  หมายความวา่  สมาชิกสมทบของสหกรณ์ 
“อสังหาริมทรัพย์”  หมายความว่า  ท่ีดินและทรัพยอ์นัติดกบัท่ีดินมีลกัษณะเป็นการถาวรหรือ

ประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอนัเก่ียวกบัท่ีดิน หรือทรัพยอ์นัติดอยูก่บั
ท่ีดินหรือประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินนั้นดว้ย   

       ขอ้ 5 สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 2 ประเภท  คือ 
(1)  เงินกูส้ามญั 
(2)  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
 

ขอ้ 6 การใหเ้งินกู.้.. 
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 ขอ้ 6 การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
         (1) สหกรณ์จะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น และตอ้งเป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่หกเดือน 
      (2) การให้เ งินกู้แก่สมาชิกนั้ น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะใหเ้งินกูเ้พื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได ้
      (3) สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ และแนบหลกัฐานตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 

       (4) การให้เงินกูทุ้กประเภทนั้น ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกู้และสมาชิกผูค้  ้ าประกนั (ถา้มี) ตอ้งท าหนงัสือค ้ า
ประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
       (5) สมาชิกผูข้อกูเ้งินตอ้งท าหนงัสือยินยอมให้หน่วยงานตน้สังกดัหักเงินไดร้ายเดือน ช าระหน้ีเงินกู้
ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจง้ในแต่ละเดือน  

     ขอ้ 7 หลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
     สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกกลุ่มท่ี 1  
      (1)  ใหกู้ย้มืเงินกูส้ามญั และเงินกูส้ามญัเพื่อปรับโครงสร้างหน้ี ไม่เกิน สามลา้นบาท  

                    (2)  เงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการ ไม่เกิน หน่ึงลา้นบาท 
      (3)  วงเงินกูย้มืตาม (1) และ (2) รวมกนัตอ้งไม่เกินส่ีลา้นบาท  

                    กรณีท่ีวงเงินกูย้ืมเกินกว่าท่ีก าหนดตาม (1) และ (2) เน่ืองจากการกูย้ืมเงินสามญัเพื่อช าระหน้ีแทนให้
เป็นอ านาจของคณะกรรมการในการพิจารณาใหกู้ ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
        สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกกลุ่มท่ี 2   

      (1)  ใหกู้ย้มืเงินกูส้ามญั และเงินกูส้ามญัเพื่อปรับโครงสร้างหน้ี ไม่เกิน สามลา้นบาท  
      (2)  เงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการ ไม่เกินหน่ึงลา้นบาท 
      (3)  วงเงินกูย้มืตาม (1) และ (2) รวมกนัตอ้งไม่เกินส่ีลา้นบาท  
      กรณีท่ีวงเงินกูย้มืเกินกวา่ท่ีก าหนดตาม (1) และ (2) เน่ืองจากการกูย้มืเงินสามญัเพื่อช าระหน้ีแทนให ้

เป็นอ านาจของคณะกรรมการในการพิจารณาใหกู้ ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
      สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกกลุ่มท่ี 3   
      (1)  ใหกู้ย้มืเงินกูส้ามญั และเงินกูส้ามญัเพื่อปรับโครงสร้างหน้ี ไม่เกินส่ีแสนบาท 
      (2)  เงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการ ไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
      (3)  วงเงินกูย้มืตาม (1) และ (2) รวมกนัตอ้งไม่เกินหา้แสนบาท  
       กรณีท่ีวงเงินกูย้ืมเกินกว่าท่ีก าหนดตาม (1) และ (2) เน่ืองจากการกูย้ืมเงินสามญัเพื่อช าระหน้ีแทนให้

เป็นอ านาจของคณะกรรมการในการพิจารณาใหกู้ ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
       สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกกลุ่มท่ี 4 ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศ 

        กรณีท่ีวงเงินกูย้ืมเกินกว่าท่ีก าหนดตาม (1) และ (2) เน่ืองจากการกูย้ืมเงินสามญัเพื่อช าระหน้ีแทนให้
เป็นอ านาจของคณะกรรมการในการพิจารณาใหกู้ ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศ 

       สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกกลุ่มท่ี 5 สิทธิตามกลุ่มท่ี 1 ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
สหกรณ์จะใหเ้งินกู.้.. 
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       สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกกลุ่มท่ี 6 ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
       สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกกลุ่มท่ี 7 ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศ 

       ขอ้ 8 การช าระหน้ีเงินกู ้การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้นใหส่้งโดย
วธีิหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ดอกเบ้ียเงินกู ้รวมทั้งเงินอ่ืน 
ๆ รวมกนัจะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น   และให้ถือวา่เงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่ง
ภายในวนัส้ินเดือน 
      ในกรณีผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนัโอนจากหน่วยงานเดิม หรือพน้จากราชการหรืองานประจ าและไม่สามารถ    
ท่ีจะช าระหน้ีด้วยวิธีการตามวรรคแรก อาจขอช าระหน้ีด้วยวิธี อ่ืนก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเสียก่อน 

     ในกรณีผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนัท่ียา้ยไปสังกดัส่วนราชการอ่ืน ให้หน่วยงานตน้สังกดัหักเงินไดร้ายเดือน  
ของสมาชิกส่งใหส้หกรณ์ 
      ในกรณีผูกู้ ้พน้จากราชการหรืองานประจ า ผูกู้ ้ตอ้งยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงิน      
หักเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน หรือเงินอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บจากส่วนราชการหรือจากตน้สังกดั      
ช าระหน้ีเงินกูต้ามจ านวนท่ีกูก้บัสหกรณ์ 
       ขอ้ 9  การตรวจหลกัประกนั 
       (1) ให้คณะกรรมการเงินกู้ ตรวจสอบการให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันให้ถูกต้อง เม่ือเห็นว่า
หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ตอ้งแจง้ให้สมาชิกผูกู้แ้กไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและ
รายงานใหค้ณะกรรมการทราบ 
      (2) ผูกู้ท่ี้มีความจ าเป็น อาจขอเปล่ียนแปลงหลกัประกนัเงินกูโ้ดยท าเป็นหนงัสือระบุเหตุผลความจ าเป็น
เสนอต่อคณะกรรมการ 
      ขอ้ 10  การเรียกคืนเงินกู ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืน
โดยส้ินเชิง พร้อมดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการจดัการเรียกคืน โดยมิ
ชกัชา้ 
     (1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด  ๆ 
     (2) เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการวา่  ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
     (3) เม่ือคณะกรรมการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผูกู้ ้มิได้จดัการแก้ไขให้คืนดี
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
     (4) เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ียเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนั หรือผิดนดัการส่ง
เงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราว ส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 

      หากสหกรณ์เรียกคืนเงินกู ้ ผูกู้ต้อ้งยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีจ่ายเงินไดร้ายเดือน 
หรือเงินอ่ืนใดท่ีหน่วยงานตน้สังกดัพึงจ่ายใหแ้ก่ผูกู้ ้หกัเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์ไดท้นัที 

ขอ้ 11  ในกรณีท่ี... 
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      ขอ้ 11  ในกรณีท่ีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิงตามกล่าวแลว้ในขอ้ 10 ถา้ผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหน้ีได ้      
ไม่วา่กรณีใด ๆ ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผดิชอบช าระหน้ีแทนในฐานะผูค้  ้าประกนั  

     ผูค้  ้าประกนัท่ีไดช้ าระเงินกูคื้นแก่สหกรณ์แทนผูกู้ใ้นฐานะผูค้  ้าประกนัแลว้ มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือ
จากสหกรณ์ในการใชสิ้ทธิไล่เบ้ียกบัผูกู้ ้โดยยื่นความประสงคเ์ป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย ์วา่ดว้ย การช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัในการใชสิ้ทธิไล่เบ้ีย 
        ขอ้ 12  ผูกู้ ้ ผูค้  ้าประกนัก็ดี ตอ้งรับผกูพนัวา่ ถา้ตนประสงคจ์ะออกจากราชการ หรือยา้ยจากราชการ หรือ      
งานประจ า ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั พ.ศ. 2544 ขอ้ 43 ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ยสามสิบวนั 
      ขอ้ 13  การผอ่นผนัการช าระหน้ี การพกัช าระหน้ี และการปรับโครงสร้างหน้ี 
      (1) ใหผู้กู้ท้  าหนงัสือแจง้เหตุผลการขอผอ่นผนัช าระหน้ี การพกัช าระหน้ี หรือการขอปรับโครงสร้างหน้ี
ตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนด หรือประกาศ 
      (2) ในกรณีสมาชิกผูค้  ้ าประกนัจะตอ้งรับผิดช าระหน้ีแทนผูกู้แ้ต่ไม่สามารถช าระหน้ีนั้นไดโ้ดยส้ินเชิง
ในคราวเดียว ผูค้  ้าประกนัสามารถขอผอ่นผนัช าระหน้ีแทนผูกู้เ้ป็นงวดรายเดือน จนครบจ านวนเงินกู ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่
เกินจ านวนงวดส าหรับเงินกูป้ระเภทนั้น ๆ  

     (3) ให้คณะกรรมการเงินกู ้พิจารณาค าขอตามขอ้ (1) และ (2) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนดและให้
รายงานคณะกรรมการทราบในวนัประชุมประจ าเดือน  

หมวด 2 
เงินกู้สามัญ 

     ขอ้ 14  เงินกูส้ามญั มี 4 ประเภท ดงัน้ี 
      (1)  เงินกูส้ามญัทัว่ไป 
      (2)  เงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการ 
      (3)  เงินกูส้ามญัเพื่อช าระหน้ีแทน   

     (4)  เงินกูส้ามญัเพื่อปรับโครงสร้างหน้ี   
                   ขอ้ 15  สมาชิกมีสิทธิกูเ้งินสามญั ตาม ขอ้ 14 (1), (2) และ (3) ตอ้งมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ
หา้ของวงเงินกูย้ืม ทั้งน้ีหากทุนเรือนหุ้นไม่ครบตามสัดส่วนแห่งวงเงินกูย้ืม ให้หกัเงินกูย้ืมเพิ่มทุนเรือนหุ้นได ้หรือ
ตอ้งมีทุนเรือนหุน้รวมเงินฝากออมทรัพยไ์ม่ต ่ากวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ โดยก าหนดใหมี้ทุนเรือนหุน้ไม่ต ่ากวา่ร้อยละยีสิ่บ 
และเงินฝากออมทรัพยไ์ม่ต ่ากวา่ร้อยละห้า ของวงเงินกูย้ืม ซ่ึงเงินฝากออมทรัพยด์งักล่าวสหกรณ์จะอายดัการถอน
ไว ้เม่ือสมาชิกมีทุนเรือนหุ้นเพิ่มครบร้อยละยีสิ่บหา้ ของวงเงินกูย้มืแลว้ จึงจะสามารถถอนเงินฝากออมทรัพยน์ั้นได้
      ข้อ 16 การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก      
คณะกรรมการ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ข้ึนตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย  
พ.ศ. 2544 ขอ้ 83 และขอ้ 84 มอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวนิิจฉยัเงินกูส้ามญัแก่สมาชิก   

ขอ้ 17  ค  าขอกูเ้งิน… 
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       ข้อ 17  ค  าขอกู้เ งินสามัญของสมาชิกนั้ น  ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้การรับรองจาก
ผูบ้งัคบับญัชา หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา   

กรณีสมาชิกเป็นผูบ้งัคบับญัชา ยืน่ค  าขอกูย้มืเงินใหล้งนามรับรองตนเองได ้
                   กรณีสมาชิกเป็นขา้ราชการบ านาญ ยืน่ค าขอกูย้มืเงินใหล้งนามรับรองตนเองได ้  

     ใหส้าธารณสุขอ าเภอ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล หวัหนา้กลุ่มงานในส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย 
หวัหนา้ส่วนราชการของสมาชิก  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา เป็นผูบ้งัคบับญัชาตามวรรคแรก 
                   ขอ้ 18  ผูกู้ย้ืมเงินตามขอ้ 14 ตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือตามประกาศของสหกรณ์  กรณีมีเงินไดร้าย
เดือนคงเหลือน้อยกว่าประกาศของสหกรณ์ ซ่ึงมีสาเหตุจากการกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เม่ือไดรั้บอนุมติัเงินกูส้ามญั
แลว้ ใหห้กัช าระหน้ีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินก่อน 

เงินกู้สามัญ 
     ขอ้ 19  วงเงินกูส้ามญัท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1) สมาชิกกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินส่ีลา้นบาท ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
   เป็นสมาชิกหกเดือน ข้ึนไป          วงเงินกูไ้ม่เกินหา้แสนบาท 
   เป็นสมาชิกสิบสองเดือน ข้ึนไป          วงเงินกูไ้ม่เกินหน่ึงลา้นบาท 

เป็นสมาชิกสิบแปดเดือน ข้ึนไป  วงเงินกูไ้ม่เกินหน่ึงลา้นหา้แสนบาท 
   เป็นสมาชิกยีสิ่บส่ีเดือน ข้ึนไป          วงเงินกูไ้ม่เกินสองลา้นบาท 
   เป็นสมาชิกสามสิบเดือน ข้ึนไป          วงเงินกูไ้ม่เกินสองลา้นหา้แสนบาท 

เป็นสมาชิกสามสิบหกเดือน ข้ึนไป วงเงินกูไ้ม่เกินสามลา้นบาท 
(2) สมาชิกกลุ่มท่ี 3 ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินส่ีแสนบาท ตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

   เป็นสมาชิกหก เดือน ข้ึนไป  วงเงินกูไ้ม่เกินหา้หม่ืนบาท 
   เป็นสมาชิกสิบสองเดือน ข้ึนไป  วงเงินกูไ้ม่เกินหน่ึงแสนบาท 
   เป็นสมาชิกสิบแปดเดือน ข้ึนไป  วงเงินกูไ้ม่เกินหน่ึงแสนหา้หม่ืนบาท 
   เป็นสมาชิกยีสิ่บส่ีเดือน ข้ึนไป  วงเงินกูไ้ม่เกินสองแสนบาท 
   เป็นสมาชิกสามสิบเดือน ข้ึนไป  วงเงินกูไ้ม่เกินสามแสนบาท 
   เป็นสมาชิกสามสิบหกเดือน ข้ึนไป วงเงินกูไ้ม่เกินส่ีแสนบาท                 

(3) สมาชิกกลุ่มท่ี 4 ใหง้ดสิทธิการกูทุ้กประเภท  
(4) สมาชิกกลุ่มท่ี 5 ใหไ้ดสิ้ทธิกูต้ามกลุ่มท่ี 1  
(5) สมาชิกกลุ่มท่ี 6 ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินร้อยละเกา้สิบของทุนเรือนหุน้ท่ีมีอยู ่  
(6)  สมาชิกกลุ่มท่ี 7 ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินร้อยละเกา้สิบของทุนเรือนหุน้ท่ีมีอยู ่   

 
 
 

ขอ้  20 การช าระหน้ี… 



7 
 

                   ขอ้  20 การช าระหน้ีเงินกูส้ามญัทัว่ไป  ใหส่้งช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวด  
     (1)  สมาชิกกลุ่มท่ี  1 และกลุ่มท่ี  2 ก าหนดใหส่้งช าระหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนดงัต่อไปน้ี 
   ส่งช าระเป็นงวดรายเดือนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวด ใหส่้งช าระไม่เกินสองร้อยส่ีสิบงวด  

สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกู้สามญัเดิมหากส่งช าระไม่ครบตามสัญญา แต่ประสงค์จะขอกู้ใหม่ ให้กู้ได้เม่ือส่งช าระหน้ี
มาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่หกงวด            
      (2)  สมาชิกกลุ่มท่ี 3 และกลุ่มท่ี 4 ก าหนดใหส่้งช าระหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนดงัต่อไปน้ี 

     ส่งช าระเป็นงวดรายเดือนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวดไม่เกินส่ีสิบแปดงวด และให้ส่งช าระหน้ี
ใหแ้ลว้เสร็จภายในอายสุมาชิกไม่เกินหกสิบปี   

    ในการกูแ้ต่ละคร้ังตอ้งมีสัญญาจา้งเหลือไม่น้อยกว่าหน่ึงปี โดยแนบสัญญาจา้งทุกคร้ัง หากส่งช าระไม่
ครบตามสัญญา แต่ประสงคจ์ะขอกูใ้หม่ ใหกู้ไ้ดเ้ม่ือส่งช าระหน้ีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกงวด 
     กรณีสมาชิกกูเ้งินโดยมีหุน้เป็นหลกัประกนัยงัส่งช าระไม่ครบตามสัญญา แต่ประสงคจ์ะขอกูใ้หม่ใหกู้ไ้ด้
เม่ือส่งช าระหน้ีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงงวด 

    กรณีสมาชิกท่ีเป็น ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ท่ีไม่ไดรั้บบ านาญ ตอ้งช าระหน้ีให้
แลว้เสร็จภายในอายสุมาชิกไม่เกินหกสิบปี 

เงินกู้สามัญเพือ่การสวสัดิการ 
     ขอ้ 21 เงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการ คณะกรรมการอาจพิจารณาเงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการ ดงัน้ี 

(1) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อเป็นทุนการศึกษาของสมาชิก  บุตรสมาชิก  และคู่สมรสของสมาชิก 
(2) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อซ้ือยานพาหนะ 
(3) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อส่งเสริมอาชีพ 
(4) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อการอุปโภค บริโภค 
(5) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อการท่องเท่ียว 
(6) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อช าระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืน 
(7) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อเล้ียงดูบุพการี 
(8) อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร  

      ขอ้ 22 วงเงินกู้ เพื่อการสวสัดิการ ท่ีให้สมาชิกผูกู้ ้คนหน่ึง ๆนั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร แต่ตอ้งไม่เกินจ านวนหน่ึงลา้นบาท  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนด 
       ขอ้ 23 การช าระหน้ีเงินกู ้การช าระหน้ีเงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการโดยช าระเป็นงวดรายเดือน 

      การส่งช าระเงินกู ้ตามขอ้ 21 ใหส่้งช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวดไม่เกินหน่ึงร้อยหา้สิบงวด 
และตอ้งช าระจนครบจ านวน  เม่ือมีความจ าเป็นใหกู้ไ้ดเ้ม่ือส่งช าระหน้ีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สิบสองงวด  
 
 
 

เงินกู้สามัญเพือ่ช าระหนี้แทน… 



8 
 

เงินกู้สามัญเพือ่ช าระหนี้แทน 
                 ขอ้ 24 วงเงินกูส้ามญัเพื่อช าระหน้ีแทนใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงตอ้งมีจ านวนเท่ากบัหน้ีและภาระผกูพนั 
ท่ีตอ้งช าระหน้ีสหกรณ์แทนผูกู้ ้

     ขอ้ 25 การช าระหน้ีเงินกูส้ามญัเพื่อช าระหน้ีแทน ให้ส่งช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวด ทั้งน้ี
ระยะเวลาช าระหน้ีสุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร   

เงินกู้สามัญเพือ่ปรับโครงสร้างหนี้ 
      ขอ้ 26 เงินกู้สามญัเพื่อการปรับโครงสร้างหน้ีให้กู้เฉพาะสมาชิก ยกเวน้สมาชิกท่ียา้ยไปสังกัดส่วน
ราชการอ่ืน ทั้งน้ีสมาชิกผูย้ืน่ค  าขอกูเ้งินตอ้งแสดงรายการขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ  ากดั ( เครดิตบูโร ) หรือเอกสาร 
หลกัฐานการกูเ้งินจากสถาบนัการเงินอ่ืน เพื่อประกอบการพิจารณา 

     ขอ้ 27 วงเงินกูส้ามญัเพื่อการปรับโครงสร้างหน้ีให้กูแ้ก่สมาชิกไดไ้ม่เกินวงเงินกูส้ามญั สมาชิกผูกู้ต้อ้ง
ช าระหน้ีเงินกูป้ระเภทอ่ืนของสหกรณ์  และหน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงินอ่ืน เพื่อรวมหน้ีไวท่ี้สหกรณ์ โดยสหกรณ์จะ
จ่ายช าระหน้ีใหก้บัสถาบนัการเงินแทนผูกู้ ้

      สถาบนัการเงิน ได้แก่ ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธนาคารพาณิชยอ่ื์น ๆ  

     ขอ้ 28 การช าระหน้ีเงินกูส้ามญัเพื่อการปรับโครงสร้างหน้ี  เป็นการส่งช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเท่ากนั  
ทุกงวดโดยระยะเวลาการส่งช าระหน้ีคืนตามท่ีก าหนดไว ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

(1) กรณีใชเ้ฉพาะบุคคลค ้าประกนั ใหส่้งช าระเงินกูไ้ดไ้ม่เกินสองร้อยส่ีสิบงวด                               
(2) กรณีใชอ้สังหาริมทรัพยร่์วมกบับุคคลค ้าประกนั ใหส่้งช าระเงินกูไ้ดไ้ม่เกินสองร้อยหา้สิบงวด  

    (3) กรณีใชเ้ฉพาะอสังหาริมทรัพยค์  ้าประกนั ใหส่้งช าระเงินกูไ้ดไ้ม่เกินสามร้อยหกสิบงวด   
หมวด 3 

เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 
      ขอ้ 29 การให้เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ให้คณะกรรมการเงินกู ้เป็นผูว้ินิจฉัยให้เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแทน

คณะกรรมการก็ได้ และให้คณะกรรมการเงินกู้แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินท่ีให้ไปและส่งคืน เพื่อให้
คณะกรรมการทราบ ในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน 
       ขอ้ 30 ค าขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิกนั้น ตอ้งเสนอโดยผา่นการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
ผูบ้งัคบับญัชา หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา   
                    (1) กรณีสมาชิกเป็นผูบ้งัคบับญัชา ยืน่ค  าขอกูย้มืเงินใหล้งนามเห็นชอบดว้ยตนเองได ้  
                    (2) กรณีสมาชิกเป็นขา้ราชการบ านาญยืน่ค าขอกูย้มืเงินใหล้งนามเห็นชอบดว้ยตนเองได ้  

      ใหส้าธารณสุขอ าเภอ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล หวัหนา้กลุ่มงานในส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย 
หวัหนา้ส่วนราชการของสมาชิก  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา  เป็นผูบ้งัคบับญัชาตามวรรคแรก  
       ขอ้ 31 วงเงินกู ้ เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นั้น ให้มีจ  านวนไม่เกินสองแสนบาท 
เวน้แต่สมาชิกท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มท่ี 3  ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินหา้หม่ืนบาท 

ขอ้ 32 การช าระหน้ีเงินกู.้.. 
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 ขอ้ 32 การช าระหน้ีเงินกู ้ใหส้มาชิกผูข้อกูท้  าหนงัสือเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกบัสหกรณ์ตามแบบ ท่ีก าหนด 
หนงัสือเงินกูมี้อายุหน่ึงปี  เม่ือครบก าหนดเวลาดงักล่าวหากสมาชิกมิไดบ้อกเลิก ใหถื้อวา่หนงัสือกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินมี
การต่ออายไุปอีกจนกวา่จะมีการช าระหน้ีเสร็จส้ิน และไดมี้การบอกเลิกสัญญา ยกเวน้กรณีท่ีสมาชิกไดรั้บอตัรา 
เงินเดือนเพิ่มข้ึนและมีความประสงค์จะขอกูเ้พิ่ม สมาชิกตอ้งจดัแบบค าขอและหนงัสือสัญญากูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ใหม ่
                    กรณีมีเหตุอนัสมควรสหกรณ์อาจบอกเลิกหนงัสือเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินได ้
       ขอ้ 33 หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูกู้ไ้ดท้  าไวต่้อสหกรณ์แลว้ ใหถื้อ
เงินค่าหุน้ท่ีมีทั้งหมดในระหวา่งด ารงสมาชิกภาพเป็นหลกัประกนั 
       ขอ้ 34 การเบิกเงินกู้  ผูกู้อ้าจเบิกเงินกู้ตามหนังสือกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินตามจ านวนท่ีตอ้งการเม่ือใดก็ได้          
แต่รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติั  
      การเบิกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินน้ี เป็นการเบิกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารท่ีสหกรณ์ก าหนด 
และสมาชิกตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการเบิกเงินกูต้ามท่ีธนาคารก าหนด 
      ขอ้ 35 การช าระหน้ีเงินกู ้ให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจ านวนพร้อมดว้ยดอกเบ้ียภายในวนัส้ิน
เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก หรือใหส่้งเป็นงวดรายเดือนรวมกนัยีสิ่บส่ีงวด  

เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินแบบพเิศษ 
      ขอ้ 36 เม่ือมีความจ าเป็น คณะกรรมการจะจดัท าโครงการเงินกูฉุ้กเฉินแบบพิเศษ เพื่อการอนัจ าเป็นโดย
ประกาศเป็นคร้ังคราว ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
      ความในวรรคหน่ึงใหน้ าความตามหมวด ๓ เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินมาใชโ้ดยอนุโลม 

หมวด 4 
หลกัประกนั การควบคุมหลักประกนัและการเรียกเงินกู้คืน 

                  ขอ้  37 หลกัประกนัเงินกูส้ามญั ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญั     
รายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่(ถา้มี) ก็ดี มีจ  านวนไม่เกินกว่าร้อยละเกา้สิบของหุ้นท่ีผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้งมี
หลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
                  ถ้าเงินกู้สามญัรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียว หรือเม่ือรวมกับเงินกู้สามญัรายก่อนของผูกู้ ้ (ถ้ามี) ก็ดี มี
จ  านวนเกินกวา่ทุนเรือนหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

    (1) เงินกูส้ามญัโดยใชบุ้คคลค ้าประกนั  
    (ก) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเดือน 
 (ข) ตอ้งมิใช่คู่สมรสของผูกู้ ้หรือผูค้  ้าประกนัในสัญญาเดียวกนั 

    (ค) ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้อยู่ในฐานะผูกู้ ้และผูค้  ้ าซ่ึงอยูร่ะหว่างการประนอมหน้ี เวน้แต่เป็นการค ้าประกนัผูกู้ ้
รายเดิม   

 
(ง) สัญญาเงินกู…้ 
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     (ง) สัญญาเงินกู้ตอ้งมีบุคคลค ้ าประกนัเต็มวงเงินกู ้อย่างน้อยสองคน กรณีวงเงินกู้มีส่วนต่างจากทุน

เรือนหุ้นคงเหลือมากกวา่หกแสนบาท ให้ใช้บุคคลค ้าประกนัเพิ่ม โดยส่วนต่างสามแสนบาท ใชผู้ค้  ้ าประกนัเพิ่ม
หน่ึงคน จนครบ 

    (จ) สิทธิในการค ้าประกนั สมาชิกผูกู้เ้งินรายอ่ืนในกลุ่มขา้ราชการ และลูกจา้งประจ าของแต่ละคนไม่
เกินแปดสัญญา  

     (2) เงินกูส้ามญัโดยใชอ้สังหาริมทรัพย ์จ  านองเป็นประกนั อสังหาริมทรัพยน์ั้นตอ้งปลอดภาระจ านอง
รายอ่ืน และจ านองเป็นประกนัเต็มจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าหุ้น ทั้งน้ี ตอ้งอยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของ
อสังหาริมทรัพยน์ั้น   

     (3) อสังหาริมทรัพยร่์วมกบับุคคลค ้าประกนั อสังหาริมทรัพยน์ั้นตอ้งปลอดภาระจ านองรายอ่ืน จ านอง
เป็นประกนัภายในร้อยละแปดสิบแห่งมูลค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น วงเงินกูย้ืมท่ีเหลือให้มีบุคคลค ้าประกนัหน่ึง
คน ต่อวงเงินกูย้มืสามแสนบาท   

     ทั้งน้ี รายละเอียดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการกู ้ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
      ขอ้ 38 หลกัประกนัเงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการ ถา้เงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการรายนั้นโดยเฉพาะราย
เดียว  ก็ดี หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่(ถา้มี) ก็ดี มีจ  านวนไม่เกินกวา่ร้อยละเกา้สิบของ
หุน้ท่ีผูกู้ ้  มีอยูใ่นสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
       ถา้เงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียว หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัสวสัดิการราย
ก่อนของผูกู้ ้ (ถ้ามี) ก็ดี  มีจ  านวนเกินกว่าทุนเรือนหุ้นซ่ึงผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ์ ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินกูส้ามญัสวสัดิการโดยใชบุ้คคลค ้าประกนั  
(ก) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเดือน 
(ข) ตอ้งมิใช่คู่สมรสของผูกู้ ้หรือผูค้  ้าประกนัในสัญญาเดียวกนั 

              (ค) ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้อยูใ่นฐานะผูกู้ ้และผูค้  ้าซ่ึงอยูร่ะหวา่งการประนอมหน้ี เวน้แต่เป็นการค ้าประกนัผูกู้ ้
รายเดิม   

              (ง) สัญญาเงินกูต้อ้งมีบุคคลค ้าประกนัเต็มวงเงินกู ้อยา่งนอ้ยสองคน กรณีวงเงินกูมี้ส่วนต่างจาก  ทุน
เรือนหุ้นคงเหลือมากกวา่หกแสนบาท ให้ใช้บุคคลค ้าประกนัเพิ่ม โดยส่วนต่างสามแสนบาท ใชผู้ค้  ้ าประกนัเพิ่ม 
หน่ึงคน จนครบ 

              (จ) สิทธิในการค ้าประกนั สมาชิกผูกู้เ้งินรายอ่ืนในกลุ่มขา้ราชการ และลูกจา้งประจ าของแต่ละคนไม่
เกินส่ีสัญญา  

(2) เงินกูส้ามญัสวสัดิการโดยใชอ้สังหาริมทรัพย ์จ  านองเป็นประกนั อสังหาริมทรัพยน์ั้นตอ้งปลอด
ภาระจ านองรายอ่ืน และจ านองเป็นประกนัเต็มจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าหุ้น ทั้งน้ี ตอ้งอยู่ภายในร้อยละแปดสิบ
แห่งค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น   

 
(3) อสังหาริมทรัพย…์ 
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              (3) อสังหาริมทรัพย์ร่วมกับบุคคลค ้ าประกันอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องปลอดภาระจ านองรายอ่ืน  
จ  านองเป็นประกนัภายในร้อยละแปดสิบแห่งมูลค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้นแล้ววงเงินกู้ยืมท่ีเหลือให้มี บุคคล           
ค  ้าประกนัหน่ึงคน ต่อวงเงินกูย้มืสามแสนบาท   

            ทั้งน้ี รายละเอียดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการกู ้ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
        ขอ้ 39 เงินกูส้ามญัเงินกูส้ามญัเพื่อช าระหน้ีแทน   
        ถา้เงินกูส้ามญัเพื่อการช าระหน้ีแทนรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียว หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัเพื่อช าระ

หน้ีแทนรายก่อนของผูกู้ ้(ถา้มี) ก็ดี มีจ  านวนเกินกวา่ทุนเรือนหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์  ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งหน่ึง
อยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินกูส้ามญัเพื่อช าระหน้ีแทนโดยใชบุ้คคลค ้าประกนั  
(ก) เป็นผูค้  ้าประกนัในสัญญาเงินกูเ้ดิมท่ีรับภาระอยูก่่อนแลว้  
(ข) กรณีไม่มีผูค้  ้าประกนัตาม (ก) ใหใ้ชผู้ค้  ้าประกนัท่ีเป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเดือน 

             (2) เงินกูส้ามญัเพื่อช าระหน้ีแทนโดยใชอ้สังหาริมทรัพย ์จ  านองเป็นประกนัอสังหาริมทรัพยน์ั้น ตอ้ง
ปลอดภาระจ านองรายอ่ืน และจ านองเป็นประกนัเตม็จ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่หุน้  ทั้งน้ี ตอ้งอยูภ่ายในร้อยละ 
แปดสิบแห่งมูลค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น   

            (3) อสังหาริมทรัพยร่์วมกบับุคคลค ้าประกนั อสังหาริมทรัพยน์ั้นตอ้งปลอดภาระจ านองรายอ่ืน จ านอง
เป็นประกนัภายในร้อยละแปดสิบแห่งมูลค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น แลว้วงเงินกูย้ืมท่ีเหลือให้มี บุคคลค ้าประกนั
หน่ึงคน ต่อวงเงินกูย้มืสามแสนบาท   

 ทั้ งน้ี รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการกู้ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
                    ขอ้ 40 เม่ือการค ้าประกนับกพร่อง ผูกู้ ้ตอ้งจดัการแกไ้ขหลกัประกนัท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในเวลา
ท่ีก าหนด 
                       การให้สมาชิกผูค้  ้ าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผูน้ั้นหลุดพน้จากการ      
ค  ้าประกนั จนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัหา สมาชิกอ่ืนเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน            
                       อน่ึง ภายหลงัจากท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้  ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ ผูกู้จ้ะตอ้ง
จดัหาสมาชิกอ่ืนเป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของตนโดยเร็ว   
                    ขอ้ 41 เม่ือหลกัประกนัเงินกูย้ืม การประเมินหลกัทรัพย ์ตามราคาประเมินจากส านกังานท่ีดินจงัหวดั
ท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยใ์หอ้ยูใ่นเขตพื้นท่ีจงัหวดัเลยเท่านั้น         
           ขอ้ 42 เพื่อความมัน่คงของสหกรณ์ในการให้เงินกู้สามญั อาจเรียกให้ผูกู้ ้จดัให้มีผูค้  ้ าประกนัหรือ
อสังหาริมทรัพยเ์พิ่มข้ึนจากท่ีก าหนดก็ได้  หรือให้จดัหาหลกัประกนัความมัน่คงอย่างอ่ืนเพิ่มเติม ตามประกาศ
สหกรณ์ หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
            ขอ้ 43 เม่ือผูกู้ช้  าระหน้ีเงินกูต่้อสหกรณ์ครบจ านวนแลว้ ผูจ้  านองจะไถ่ถอนจ านองในส่วนท่ีประกนั
หน้ีของผูกู้ ้ได้ เม่ือคณะกรรมการหรือผูไ้ด้รับมอบหมายได้สอบสวนพิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งตามเง่ือนไข 
ดงักล่าวแลว้  จึงอนุญาตใหไ้ถ่ถอนจ านองได ้  

หมวด 5... 
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หมวด 5 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

             ขอ้ 44 ให้เรียกดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี โดยจะไดป้ระกาศให้
ทราบเป็นคราว ๆไปอตัราดอกเบ้ียนั้นตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัตน้ทุนการเงินของสหกรณ์ 
             ขอ้ 45 ดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทซ่ึงใหกู้แ้ก่สมาชิกนั้น ใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ 

บทเฉพาะกาล 
             ขอ้ 46 เงินกูทุ้กประเภทท่ีสมาชิกไดรั้บอนุมติัให้กูแ้ลว้ ก่อนระเบียบน้ีใชบ้งัคบั ให้ถือว่าเป็นการกู้
เงินตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี และให้ถือเอาความท่ีปรากฏในหนังสือกู้ หนังสือค ้ าประกนั  ท่ีมีอยู่ในวนัท่ี
ระเบียบน้ีใชบ้งัคบั ใหค้งมีผลผกูพนัตามสัญญาต่อไป 
             ขอ้ 47 ประกาศก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูข้องสหกรณ์ท่ีมีอยู่ในวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบัให้มีผล
ใชบ้งัคบัต่อไปจนกวา่จะมีประกาศเปล่ียนแปลง 
  ขอ้ 48 ใหป้ระธานกรรมการ เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
        

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

                                                                                
(นายกายสิทธ์ิ  แกว้ยาศรี) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 

 
 




