
 

 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด 

วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิก   

พ.ศ. 2566 
................................................................................... 

        เพื่อเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด ใหทันตอสภาวการณ

ปจจุบัน และสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสำหรับสมาชิกสหกรณ และเพื ่อการ

บริหารงานอยาง  

               มติประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 34 ครั ้งท่ี 3/2566 เมื ่อว ันที ่ 24 กุมภาพันธ  2566              

ไดมีมติให กำหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2566       

เพ่ือกำหนดเปนหลักเกณฑการใหเงินกู แกสมาชิกของสหกรณ 

      อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด พ.ศ. 2564 ขอ 80 (8)                

และขอ 111 (3)  ดังตอไปนี้ 

     ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด วาดวยการใหเงินกู               

แกสมาชิก พ.ศ. 2566” 

     ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับ วันท่ี 1 มีนาคม 2566 เปนตนไป  

     ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด วาดวย การใหเงินกู แกสมาชิก          

พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 และบรรดา ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยง

กับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวด  1 

ขอกำหนดท่ัวไป 

     ขอ 4   ในระเบียบนี ้  

       “สหกรณ”           หมายความวา  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 

   “คณะกรรมการ”     หมายความวา  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด 

                 “ประธานกรรมการ”  หมายความวา ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด 

   “กรรมการ”         หมายความวา  กรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 

   “สมาชิก”            หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด 

   “สมาชิกสมทบ”    หมายความวา สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 

   “ผูกู”                 หมายความวา  สมาชิกท่ีกูยืมเงินจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 

   “ผูค้ำประกัน”      หมายความวา  สมาชิกท่ีค้ำประกันเงินกูใหแกผูกู 

   “ผูบังคับบัญชา”  หมายความวา  สาธารณสุขอำเภอ ผูอำนวยการโรงพยาบาล หัวหนากลุมงานใน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย หัวหนาสวนราชการของสมาชิก หรือผูที ่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา                 

เปนผูบังคับบัญชา 

  “ผูจัดการ”          หมายความวา  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 
 

/บุพการี... 
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      “บุพการี”           หมายความวา บิดา มารดา ท่ีมีอายุตั้งแตหกสิบป ข้ึนไป 

               “ผู พิการ”        หมายความวา ผู ที ่ม ีร างกายทุกพลภาพ ทางการไดยิน การสื ่อสาร จิตใจ   

เคลื่อนไหว อารมณ พฤติกรรม สติปญญา และการเรียนรูหรือความบกพรองอ่ืนใด โดยมีใบรับรองแพทย ของผูมีใบ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  “ผูปวยติดเตียง”   หมายความวา ผูปวยท่ีสามารถชวยเหลือตนเองไดนอย หรือผูปวยที่ไมสามารถ

ชวยเหลือตนเองได จึงทำใหมีภาวะนอนติดเตียง 

  “เงินไดรายเดือน”  หมายความวา  หมายความวา เงินเดือน หรือคาจางประจำและเงินท่ีจายควบ กับ

เงินเดือนหรือคาจางประจำ ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานตนสังกัด และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายวาดวย

บำเหน็จบำนาญ ซ่ึงสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

  “เงินกูสามัญท่ัวไป”  หมายความวา  เงินกูสามัญท่ัวไปท่ีสหกรณจายใหสมาชิกตามคำขอกู 

  “เงินกูสามัญเพื่อการสวัสดิการ” หมายความวา เงินกูสามัญที่สหกรณจายใหสมาชิก เพื่อเปน

สวัสดิการแกสมาชิก ตามประกาศของสหกรณ 

  “เงินกูทุนเรือนหุน”   หมายความวา ท่ีนำเฉพาะทุนเรือนหุนของสมาชิก มาเปนประกัน  

  “เงินกูสามัญเพื่อชำระหนี้แทน” หมายความวา เงินกูสามัญที่สหกรณจายใหสมาชิก ตามคำขอกู    

เพ่ือจายใหผูค้ำประกันในฐานะผูรับชำระหนี้แทนผูกู 

   “การพักชำระหนี้”    หมายความวา การท่ีสมาชิกไมตองชำระเงินใหแกสหกรณ ตามท่ีสหกรณกำหนด 

                “การอนุมัติเงินกูทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การพิจารณาอนุมัติเงินกูทางอิเล็กทรอนิกสผาน

ทางแอพพลิเคชั่นออนไลน ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด วาดวย การประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

 “เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน”  หมายความวา เงินกูท่ีสหกรณจายใหสมาชิกตามคำขอกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 “เง ินก ู  เพ ื ่อเหตุฉ ุกเฉ ินแบบพิเศษ” หมายความวา เง ินกู ท ี ่สหกรณจ ัดใหก ู  เป นแบบพิเศษ                    

หรือ เปนโครงการ  

 “เงินกูพิเศษ”        หมายความวา เงินกูซึ่งสหกรณใหสมาชิกกู โดยมีอสังหาริมทรัพยเปนหลักทรพัย            

ในการประกันเงินกู  

      “สมาชิกกลุมท่ี 1”  หมายความวา  สมาชิกท่ีเปนขาราชการ ลูกจางประจำ และเจาหนาท่ีสหกรณ  

                “สมาชิกกลุมที่ 2” หมายความวา  สมาชิกที่เปนขาราชการบำนาญ ลูกจางประจำผูรับบำเหน็จ          

รายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน  

     “สมาชิกกลุมที่ 3” หมายความวา สมาชิกที่เปนพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข              

โดยแบงเปน 2 กลุม คือ 

                “สมาชิกกล ุ มท ี ่  3.1” สายงานว ิชาช ีพ หมายความว า ผ ู ปฏ ิบ ัต ิงานด านการด ูแลส ุขภาพ                                 

ที่มีใบประกอบวิชาชีพ หรือผูปฏิบัติงานดานงานบริหาร หรือดานบริการของหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข                  

ซ่ึงเปนตำแหนง สายงานขาราชการ เชน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงาน

ธุรการ เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานเงินและบัญชี เจาพนักงานทันตสาธารณสุข เจาพนักงานวิทยาศาสตร

การแพทย เปนตน  
 

/สมาชิกกลุมท่ี 3.2... 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
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       “สมาชิกกลุมท่ี 3.2” สายงานสนับสนุน หมายความวา ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีใหความชวยเหลือ สนับสนุน

การปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายวิชาชีพ ซึ่งไมใชตำแหนงสายงานขาราชการ แตปฏิบัติหนาท่ี และมีภาระงาน 

สอดคลองกับตำแหนงสายงานขาราชการในแตละสายงานนั ้นๆ เชน ผู ช วยเหลือคนไข ผู ช วยทันตกรรม                       

พนักงานเข็นเปล พนักงานทำความสะอาด พนักงานหองครัว คนสวน เปนตน 

       “สมาชิกกลุ มที ่ 4” หมายความวา  สมาชิกสามัญที ่พนจากตำแหนงหนาที ่ หรือเกษียณอายุ              

ท่ีไมมีบำนาญ หรือบำเหน็จรายเดือน หรือมีสิทธิแตขอรับบำเหน็จ 

       “สมาชิกกลุมท่ี 5”   หมายความวา  สมาชิกท่ียายไปสังกัดสวนราชการอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืน 

                 “สมาชิกกลุ มท่ี 6” หมายความวา สมาชิกที ่ เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ             

หรืองานประจำ ท่ีไมมีเงินไดรายเดือน  

                 “สมาชิกกลุมท่ี 7”   หมายความวา  สมาชิกสมทบของสหกรณ 

         “อสังหาริมทรัพย”  หมายความวา  ที่ดินและทรัพยอันติดกับที่ดินมีลักษณะเปนการถาวรหรือ

ประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพยอันติดอยูกับที่ดิน

หรือประกอบเปนอันเดียวกับท่ีดินนั้นดวย   

     ขอ 5   สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท  คือ 

(1)  เงินกูสามัญ 

(2)  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

(3) เงินกูพิเศษ 

 ขอ 6   การใหเงินกูแกสมาชิก 

            (1) สหกรณจะใหเงินกูเฉพาะแกสมาชิกเทานั้น และตองเปนสมาชิกไมนอยกวาหกเดือน 

          (2) การใหเงินกู แกสมาชิกนั ้น จะใหไดเฉพาะกรณีเพื ่อการอันจำเปนหรือมีประโยชนตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร แตจะใหเงินกูเพ่ือการสุรุยสุรายหรือการเก็งกำไรไมได 

          (3) สมาชิกผูประสงคขอกูเงิน ตองเสนอคำขอกูตอสหกรณ และแนบหลักฐานตามท่ีสหกรณกำหนด 

           (4) การใหเงินกูทุกประเภทนั้น ผูกูตองทำหนังสือกูและสมาชิกผูค้ำประกัน (ถามี) ตองทำหนังสือ

ค้ำประกันใหไวตอสหกรณตามแบบท่ีกำหนดไว 

           (5) สมาชิกผูขอกูเงินตองทำหนังสือยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินไดรายเดือน ชำระหนี้เงินกู

ตามจำนวนท่ีสหกรณแจงในแตละเดือน  

     ขอ 7  การชำระหนี้เงินกู  การสงเงินงวดชำระหนี้เงินกู ทุกประเภท ซึ ่งผู กู ตองสงตอสหกรณนั้น                     

ใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู ณ ที่จาย และการสงเงินงวดชำระหนี้เงินกูทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู 

รวมทั้งเงินอื่นๆ รวมกันจะตองไมเกินเงินไดรายเดือนของสมาชิกนั้น และใหถือวาเงินงวดชำระหนี้แตละงวด                 

ถึงกำหนดสงภายในวันสิ้นเดือน 

         ในกรณีผ ู  กูหร ือผ ู ค ้ำประกันโอนจากหนวยงานเด ิม หร ือพนจากราชการหร ืองานประจำ                 

และไมสามารถที่จะชำระหนี้ดวยวิธีการตามวรรคแรก อาจขอชำระหนี้ดวยวิธีอื่นก็ได แตตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการเสียกอน 

/ในกรณีผูกู... 
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        ในกรณีผู กูหรือผู ค้ำประกันที ่ยายไปสังกัดสวนราชการอื ่น ใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินได               

รายเดือน ของสมาชิกสงใหสหกรณ      

         ในกรณีผูกูพนจากราชการหรืองานประจำ ผูกูตองยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ี ผูจายเงิน 

หักเงินบำเหน็จ เงินบำนาญ หรือเงินบำเหน็จรายเดือน หรือเงินอื่นๆ ที่ไดรับจากสวนราชการ หรือจากตนสังกัด  

ชำระหนี้เงินกูตามจำนวนท่ีคงเหลืออยูกับสหกรณ 

   ขอ 8  การตรวจหลักประกัน 

       (1) ใหคณะกรรมการเงินกู  ตรวจสอบการใหเง ินกู ทุกรายมีหลักประกันใหถูกตอง เมื ่อเห็นวา

หลักประกันสำหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ตองแจงใหสมาชิกผูกูแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา ที่กำหนด                    

และรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

       (2) ผูกูที่มีความจำเปน อาจขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันเงินกูโดยทำเปนหนังสือระบุเหตุผลความ

จำเปนเสนอตอคณะกรรมการ 

   ขอ 9  การเรียกคืนเงินกู ในกรณีดังตอไปนี ้ ใหถือวาเงินกู ไมวาประเภทใดๆ เปนอันถึงกำหนดสงคืน                      

โดยสิ้นเชิง พรอมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาท่ีใหไว และใหคณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

      (1) เม่ือผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ 

      (2) เม่ือปรากฏแกคณะกรรมการวา  ผูกูนำเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 

      (3) เมื ่อคณะกรรมการเห็นวาหลักประกันสำหรับเงินกู เกิดบกพรองและผู กู ม ิไดจ ัดการแกไข               

ใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

      (4) เม่ือคางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยเปนเวลาสองเดือนติดตอกัน หรือผิดนัดการสง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราว สำหรับเงินกูรายหนึ่งๆ 

     หากสหกรณเรียกคืนเงินกู  ผู กู ตองยินยอมใหผู บังคับบัญชาหรือเจาหนาที ่ผู มีหนาที ่จายเงินได              

รายเดือน หรือเงินอ่ืนใดท่ีหนวยงานตนสังกัดพึงจายใหแกผูกู หักเงินดังกลาวสงชำระหนี้ตอสหกรณไดทันที 

  ขอ 10  ในกรณีที่เงินกูเปนอันตองสงคืนโดยสิ้นเชิงตามกลาวแลวในขอ 9 ถาผูกูไมสามารถชำระหนี้ได           

ไมวากรณีใด ๆ ผูค้ำประกันตองรับผิดชอบชำระหนี้แทนในฐานะผูค้ำประกัน  

     ผูค้ำประกันที่ไดชำระเงินกูคืนแกสหกรณแทนผูกูในฐานะผูค้ำประกันแลว มีสิทธิไดรับการชวยเหลือ

จากสหกรณในการใชสิทธิไลเบี้ยกับผูกู โดยยื่นความประสงคเปนหนังสือตอสหกรณ ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบ

สหกรณออมทรัพย วาดวย การชวยเหลือผูค้ำประกันในการใชสิทธิไลเบี้ย 

    ขอ 11  ผูกู ผูค้ำประกัน ท่ีรูวาตนจะออกจากราชการ หรือยายสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือท่ีอยู หรอืงานประจำ 

ใหแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบลวงหนา อยางนอยสามสิบวัน 

  ขอ 12   การผอนผันการชำระหนี้ การพักชำระหนี้ และการปรับโครงสรางหนี้ 

(1) ใหผูกูทำหนังสือแจงเหตุผลการขอผอนผันชำระหนี้ การพักชำระหนี้ หรือการขอปรับโครงสราง

หนี้ตามหลักเกณฑท่ีสหกรณกำหนด  
 

(2)ในกรณีสมาชิก... 
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                (2) ในกรณีสมาชิกผู ค ้ำประกันจะตองร ับผิดชำระหนี ้แทนผู ก ู แตไมสามารถชำระหนี ้น ั ้นได                           

โดยสิ้นเชิงในคราวเดียว ผูค้ำประกันสามารถขอผอนผันชำระหนี้แทนผูกูเปนงวดรายเดือน จนครบจำนวนเงินกู                    

ท่ีรับหนี้แทน แตท้ังนี้ตองไมเกินจำนวนงวดสำหรับเงินกูประเภทนั้นๆ  

      (3) ใหคณะกรรมการเงินกู  พิจารณาคำขอตามขอ (1) (2) ตามหลักเกณฑที ่สหกรณกำหนด                      

และใหรายงานคณะกรรมการทราบในวันประชุมประจำเดือน 

หมวด 2 

เงินกูสามัญ 

 ขอ 13   เงินกูสามัญ มี 3 ประเภท ดังนี้ 

       (1)  เงินกูสามัญโดยใชทุนเรือนหุนเปนประกัน 

       (2)  เงินกูสามัญท่ัวไป 

       (3)  เงินกูสามัญเพ่ือการสวัสดิการ  
 

 ขอ 14  เงินกูสามัญโดยใชทุนเรือนหุนเปนประกัน สมาชิกมีสิทธิกูสามัญทุนเรือนหุนได ไมเกินรอยละ 90 

ของทุนเรือนหุนที่สมาชิกมีอยู ณ วันที่ยื่นกู หากมีเงินกูฉุกเฉิน ที่ใชทุนเรือนหุนเปนประกัน จะตองนำมาหักกลบ              

จากทุนเรือนหุนกอน จึงจะมีสิทธิกูในสวนท่ีเหลือ 

            ขอ 15  เงินกูสามัญทั่วไป สมาชิกมีสิทธิกู เงินสามัญ ตาม ขอ 13 (2) ตองมีทุนเรือนหุน ไมนอยกวา             

รอยละยี่สิบหาของวงเงินกูยืม ท้ังนี้หากทุนเรือนหุนไมครบตามสัดสวนแหงวงเงินกูยืม ใหหักเงินกูยืมเพ่ิมทุนเรือนหุนได  

หรือตองมีทุนเรือนหุนรวมเงินฝากออมทรัพยประกันสินเชื่อไมต่ำกวารอยละยี่สิบหา โดยกำหนดใหมีทุนเรือนหุนไม

ต่ำกวารอยละยี่สิบ และเงินฝากออมทรัพยประกันสินเชื่อไมต่ำกวารอยละหาของวงเงินกูยืม ซึ่งเงินฝากออมทรัพย

ประกันสินเชื่อดังกลาวสหกรณจะระงับการถอนไว เม่ือสมาชิกมีทุนเรือนหุนเพ่ิมครบรอยละยี่สิบหา ของวงเงินกูยืม

แลว จึงจะสามารถถอนเงินฝากออมทรัพยนั้นได 

   ขอ 16  การใหเงินกู สามัญ ใหคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู สามัญแกสมาชิก      

คณะกรรมการอาจมอบอำนาจคณะกรรมการเงินกู มีหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยเงินกูสามัญแกสมาชิก         

                       ในกรณีมีความจำเปนคณะกรรมการเงินกู อาจพิจารณา การใหกู ผานทางอิเล็กทรอนิกส

แอพพลิเคชั่นไลน 

   ขอ 17  คำขอกูเงินสามัญของสมาชิกนั้น ตองเสนอโดยผานการพิจารณาใหการรับรองจากผูบังคับบัญชา  

หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา   

             ขอ 18   ผูกูยืมเงินตามขอ 13 ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือตามประกาศของสหกรณ กรณีมีเงินไดราย

เดือนคงเหลือนอยกวาประกาศของสหกรณ ซ่ึงมีสาเหตุจากการกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เม่ือไดรับอนุมัติเงินกูสามัญแลว 

ใหหักชำระหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกอน 
 

เงินกูสามัญท่ัวไป 

 ขอ 19  วงเงินกูสามัญท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ใหเปนไปตามรายละเอียดดังนี้ 

(1)  สมาชิกกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ใหกูไดไมเกินสี่ลานบาท ตามหลักเกณฑดังนี้ 

      เปนสมาชิกตั้งแตหกเดือน ถึงสิบเอ็ดเดือน      วงเงินกูไมเกินหนึ่งลานบาท 
 

/เปนสมาชิก... 
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      เปนสมาชิกสิบสองเดือน ถึงสิบเจ็ดเดือน        วงเงินกูไมเกินหนึ่งลานหาแสนบาท 

      เปนสมาชิกสิบแปดเดือน ถึงยี่สิบสามเดือน     วงเงินกูไมเกินสองลานบาท 

      เปนสมาชิกยี่สิบสี่เดือน ถึงยี่สิบเกาเดือน        วงเงินกูไมเกินสองลานหาแสนบาท 

      เปนสมาชิกสามสิบเดือน ถึงสามสิบหาเดือน    วงเงินกูไมเกินสามลานบาท 

      เปนสมาชิกสามสิบหกเดือน ข้ึนไป               วงเงินกูไมเกินสี่ลานบาท 

(2) สมาชิกกลุมท่ี 3.1 สายงานวิชาชีพ ใหกูไดไมเกินหกแสนบาท ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

      เปนสมาชิกตั้งแตหกเดือน ถึงสิบเอ็ดเดือน     วงเงินกูไมเกินหนึ่งแสนบาท 

      เปนสมาชิกสิบสองเดือน ถึงสิบเจ็ดเดือน       วงเงินกูไมเกินสองแสนบาท 

      เปนสมาชิกสิบแปดเดือน ถึงยี่สิบสามเดือน     วงเงินกูไมเกินสามแสนบาท 

      เปนสมาชิกยี่สิบสี่เดือน ถึงยี่สิบเกาเดือน       วงเงินกูไมเกินสี่แสนบาท 

      เปนสมาชิกสามสิบเดือน ถึงสามสิบหาเดือน    วงเงินกูไมเกินหาแสนบาท 

      เปนสมาชิกสามสิบหกเดือน ข้ึนไป               วงเงินกูไมเกินหกแสนบาท 

(3) สมาชิกกลุมท่ี 3.2 สายงานสนับสนุน ใหกูไดไมเกินสี่แสนบาท ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

     เปนสมาชิกตั้งแตหกเดือน ถึงสิบเอ็ดเดือน       วงเงินกูไมเกินหาหม่ืนบาท 

     เปนสมาชิกสิบสองเดือน ถึงสิบเจ็ดเดือน       วงเงินกูไมเกินหนึ่งแสนบาท 

     เปนสมาชิกสิบแปดเดือน ถึงยี่สิบสามเดือน     วงเงินกูไมเกินหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท 

     เปนสมาชิกยี่สิบสี่เดือน ถึงยี่สิบเกาเดือน       วงเงินกูไมเกินสองแสนบาท 

     เปนสมาชิกสามสิบเดือน ถึงสามสิบหาเดือน     วงเงินกูไมเกินสามแสนบาท 

     เปนสมาชิกสามสิบหกเดือน ข้ึนไป                วงเงินกูไมเกินสี่แสนบาท 

     (4) สมาชิกกลุมท่ี 4 ใหกูไดไมเกินรอยละเกาสิบของทุนเรือนหุนท่ีมีอยู 

     (5) สมาชิกกลุมท่ี 5 ใหไดสิทธิกูตามกลุมท่ี 1  

     (6) สมาชิกกลุมท่ี 6 ใหกูไดไมเกินรอยละเกาสิบของทุนเรือนหุนท่ีมีอยู 

     (7) สมาชิกกลุมท่ี 7 ใหกูไดไมเกินรอยละเกาสิบของทุนเรือนหุนท่ีมีอยู 

          ขอ  20  การชำระหนี้เงินกูสามัญท่ัวไป  ใหสงชำระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด  

(1)  สมาชิกกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 กำหนดใหสงชำระหนี้เงินกูเปนงวดรายเดือน ดังตอไปนี้ 
         สงชำระเปนงวดรายเดือนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด ใหสงชำระไมเกินสองรอยสี่สิบงวด         

สมาชิกที่มีหนี้เงินกูสามัญเดิมหากสงชำระไมครบตามสัญญา แตประสงคจะขอกูใหม ใหกูไดเมื่อสงชำระหนี้มาแลว
ไมนอยกวาหกงวด  

(2)  สมาชิกกลุมท่ี 3 กลุมท่ี 4 กำหนดใหสงชำระหนี้เงินกูเปนงวดรายเดือน ดังตอไปนี้ 
          สงชำระเปนงวดรายเดือนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวดไมเกินหกสิบงวด และใหสงชำระหนี้

ใหแลวเสร็จภายในอายุของสมาชิกไมเกินหกสิบป   
         ในการกู แตละครั ้งตองมีสัญญาจางเหลือไมนอยกวาสามเดือน โดยแนบสัญญาจางทุกครั้ง                        

หากสงชำระไมครบตามสัญญา แตประสงคจะขอกูใหม ใหกูไดเม่ือสงชำระหนี้มาแลวไมนอยกวาหกงวด 
          กรณีสมาชิกกูเงินโดยมีหุนเปนหลักประกันยังสงชำระไมครบตามสัญญา แตประสงคจะขอกูใหมใหกู
ไดเม่ือสงชำระหนี้มาแลวไมนอยกวาหนึ่งงวด 
 

/กรณีสมาชิก... 
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          กรณีสมาชิกที่เปน ขาราชการ ลูกจางประจำ และ เจาหนาที่สหกรณ ที่ไมไดรับบำนาญ ตองชำระหนี้              
ใหแลวเสร็จภายในอายุของสมาชิกไมเกินหกสิบหาป 

(3) สมาชิกกลุมท่ี 5 กำหนดใหสงชำระหนี้เงินกูเปนงวดรายเดือน ดังตอไปนี้ 
     สงชำระเปนงวดรายเดือนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวดไมเกินหกสิบงวด และใหสงชำระหนี้

ใหแลวเสร็จภายในอายุของสมาชิกไมเกินหกสิบป   
 

เงินกูสามัญเพ่ือการสวัสดิการ 

   ขอ 21   เงินกูสามัญเพ่ือการสวัสดิการ คณะกรรมการอาจพิจารณาเงินกูสามัญเพ่ือการสวัสดิการ ดังนี้ 

(1) เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับซ้ือยานพาหนะ 

(2) เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับการอุปโภค บริโภค 

(3) เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับเปนทุนการศึกษาของสมาชิก บตุรสมาชิก และคูสมรสของสมาชิก 

(4) เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับการทองเท่ียว 

(5) เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 

(6) เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับเลี้ยงดูบุพการี 

(7) เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับเลี้ยงดูคนพิการ 

(8) เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับชำระหนี้แทนในฐานะผูค้ำประกัน 

(9) เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับสมาชิกอยูนาน 

(10)  อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ เห็นสมควร 

  ขอ 22  วงเงินกู สามัญเพื่อการสวัสดิการ ที่ใหสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้นยอมสุดแตคณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควร แตตองไมเกินจำนวนสองลานบาท ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีสหกรณกำหนด ดังนี้ 

(1)  สมาชิกกลุมท่ี 1  และกลุมท่ี 2 ท่ีเปนสมาชิกหกเดือนข้ึนไป ใหกูไดไมเกินสองลานบาท 

(2)  สมาชิกกลุมท่ี 3.1 สายงานวิชาชีพ ท่ีเปนสมาชิกหกเดือนข้ึนไป  ใหกูไดไมเกินหนึ่งแสนบาท  

(3)  สมาชิกกลุมท่ี 3.2 สายงานสนับสนุน ท่ีเปนสมาชิกหกเดือนข้ึนไป  ใหกูไดไมเกินหนึ่งแสนบาท  

(4)  สมาชิกกลุมท่ี 4  ใหกูไดไมเกินรอยละเกาสิบของทุนเรือนหุนท่ีมีอยู 

(5)  สมาชิกกลุมท่ี 5  ใหไดสิทธิกูตามกลุมท่ี 1  

(6)  สมาชิกกลุมท่ี 6  ใหกูไดไมเกินรอยละเกาสิบของทุนเรือนหุนท่ีมีอยู  

(7)  สมาชิกกลุมท่ี 7  ใหกูไดไมเกินรอยละเกาสิบของทุนเรือนหุนท่ีมีอยู  

      หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ เปนไปตามประกาศของสหกรณ 

  ขอ 23  การชำระหนี้เง ินกู สามัญเพื ่อการสวัสดิการให โดยชำระเปนงวดรายเดือน การสงชำระเง ินกู                 

ตามขอ 22 ใหสงชำระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวดไมเกินสองรอยสี่สิบงวด และตองชำระ จนครบจำนวน 

หากมีความจำเปนใหกูไดเม่ือสงชำระหนี้มาแลวไมนอยกวาสิบสองงวดของ สัญญาเดิม  

เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับซ้ือยานพาหนะ 

             ขอ 24  เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับซ้ือยานพาหนะ ใหกูสำหรับซ้ือ ยานพาหนะ หรือเพ่ือปดสัญญาเชาซ้ือ 

            ขอ 25 วงเงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับซื้อยานพาหนะ กูไดไมเกินสองลานบาท หลักเกณฑ เงื่อนไข และ

วิธีการ เปนไปตามประกาศของสหกรณ       

/เงินกูสามัญสวัสดิการ... 
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เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับการอุปโภค บริโภค 

            ขอ 26 เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับการอุปโภค บริโภค ของสมาชิกสหกรณ 

  ขอ 27 วงเงินกู สามัญสวัสดิการสำหรับการอุปโภค บริโภค กูไดไมเกินสองลานบาท  หลักเกณฑ เง่ือนไข 

และวิธีการ เปนไปตามประกาศของสหกรณ        

เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับเปนทุนการศึกษาของสมาชิก บุตรสมาชิก                 

และคูสมรสของสมาชิก 

               ขอ 28  เงินสามัญสวัสดิการสำหรับเปนทุนการศึกษาของสมาชิก บุตรสมาชิก และคูสมรสของสมาชิก                        

ใหกูเพ่ือ ทุนการศึกษาในระดับ อนุบาล ประถม มัธยมอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ทั้งในและ

ตางประเทศ 

        ขอ 29 วงเงินกู เง ินสามัญสวัสดิการสำหรับเปนทุนการศึกษาของสมาชิก บุตรสมาชิก และคู สมรส                  

ของสมาชิก กูไดไมเกินสองลานบาท  

                หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ เปนไปตามประกาศของสหกรณ 

เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับทองเท่ียว 

    ขอ  30  เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับทองเท่ียว ใหกูเพ่ือการทองเท่ียว  ในประเทศ และตางประเทศ  

    ขอ  31  วงเงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับทองเท่ียว กูไดไมเกินหาแสนบาท  

               หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ เปนไปตามประกาศของสหกรณ 

   เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 

    ขอ  32  เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ใหกูสำหรับชำระหนี้บัตรเครดิต 

สินเชื่อเงินสด  

    ขอ  33  วงเงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน กูไดไมเกินสองลานบาท 

               หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ เปนไปตามประกาศของสหกรณ 

เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับเล้ียงดูบุพการี 

    ขอ  34  เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับเลี้ยงดูบุพการี ใหกูสำหรับเลี้ยงดูบิดา มารดา ท่ีมีอายุหกสิบปข้ึนไป  

    ขอ  35  วงเงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับเลี้ยงดูบุพการี กูไดไมเกินสองลานบาท 

               หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ เปนไปตามประกาศของสหกรณ 

เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับเล้ียงดูคนพิการ 

    ขอ  36  เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับเลี้ยงดูคนพิการ ใหกูสำหรับผูปวยติดเตียง ในครอบครัวที่อยูใน

ทะเบียนบานเดียวกันกับสมาชิก 

    ขอ  37  วงเงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับเลี้ยงดูคนพิการ กูไดไมเกินสองลานบาท 

              หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ เปนไปตามประกาศของสหกรณ 
 

เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับชำระหนี้แทน 

    ขอ 38  วงเงินกูสามัญเพื่อชำระหนี้แทนในฐานะผูค้ำใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งตองมีจำนวนเทากับหนี้ 

และภาระผูกพัน ท่ีตองชำระหนี้สหกรณแทนผูกู  

/ขอ 39 การชำระหนี้... 
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    ขอ 39  การชำระหนี้เงินกูสามัญเพื่อชำระหนี้แทนในฐานะผูค้ำ ใหสงชำระเงินตนพรอมดอกเบี้ย 

เทากันทุกงวด ท้ังนี้ระยะเวลาไมเกิน 240 งวด   

               หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ เปนไปตามประกาศของสหกรณ 
 

เงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับสมาชิกอยูนาน 

        ขอ 40  สหกรณจะใหเงินกูเฉพาะแกสมาชิกเทานั้น และตองเปนสมาชิกสามัญสหกรณ ออมทรัพย

สาธารณสุขเลย จำกัด ตอเนื่องตั้งแต 5 ป ข้ึนไป      

                  กรณีสมาชิกไดเคยลาออก และไดสมัครเปนสมาชิกสหกรณใหม สหกรณจะไมนับอายุการเปนสมาชิก

รวมกับท่ีเคยเปนสมาชิก หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ เปนไปตามประกาศของสหกรณ 

                   ขอ 41  วงเงินกูสามัญสวัสดิการสำหรับสมาชิกอยูนาน ท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆนั้น ตามระเบียบ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด วาดวย ทุนสงเคราะหศพสมาชิกและคูสมรส 

หมวด 3                  

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

        ขอ 42  การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหคณะกรรมการเงินกู เปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

แทนคณะกรรมการก็ได และใหคณะกรรมการเงินกู แถลงรายการเงินกู เพื ่อเหตุฉุกเฉินที ่ใหไป และสงคืน                     

เพ่ือใหคณะกรรมการทราบ ในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน 

        ขอ 43  คำขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิกนั้น ตองเสนอโดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบ

จากผูบังคับบัญชา หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา                       

               (1) กรณีสมาชิกเปนผูบังคับบัญชา ยื่นคำขอกูยืมเงินใหลงนามเห็นชอบดวยตนเองได   

               (2) กรณีสมาชิกเปนขาราชการบำนาญยื่นคำขอกูยืมเงินใหลงนามเห็นชอบดวยตนเองได   

        ขอ 44  วงเงินกู เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆนั้น ใหมีจำนวนไมเกินสองแสน

บาท เวนแตสมาชิกท่ีเปนสมาชิกกลุมท่ี 3 ใหกูไดไมเกินหาหม่ืนบาท 

         การชำระหนี้เงินกู ใหสมาชิกผูขอกูทำหนังสือเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกับสหกรณตามแบบ ที่กำหนด 

หนังสือเงินกูมีอายุหนึ่งป เมื่อครบกำหนดเวลาดังกลาวใหถือวาหนังสือกู เพื่อเหตุฉุกเฉินมีการตออายุไปอีกจนกวา

จะมีการชำระหนี้เสร็จสิ้น และไดมีการบอกเลิกสัญญา 

          กรณีที่สมาชิกไดรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นและมีความประสงค จะขอกูเพิ ่ม สมาชิกตองจัดแบบ             

คำขอและหนังสือสัญญากูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินใหม 

        ขอ 45  หลักประกันสำหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ซึ่งผูกูไดทำไวตอสหกรณแลว ใหถือเงินคาหุนที่มี

ท้ังหมดในระหวางดำรงสมาชิกภาพเปนหลักประกัน 

        ขอ 46  การเบิกเงินกู ผูกูอาจเบิกเงินกูตามคำขอและหนังสือสัญญากู เพื่อเหตุฉุกเฉินตามจำนวนท่ี

ตองการ เม่ือใดก็ได แตรวมกันแลวตองไมเกินวงเงินกูท่ีไดรับอนุมัติ  

         การเบิกเงินกูเพื ่อเหตุฉุกเฉินนี้ เปนการเบิกผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคารที่สหกรณ

กำหนด และสมาชิกตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ รวมท้ังชำระคาธรรมเนียมการเบิกเงินกูตามท่ีธนาคารกำหนด 
 

/ขอ 47 การชำระเงิน... 
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        ขอ 47  การชำระหนี้เงินกู ใหผูกูสงคืนเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินตามจำนวนท่ีกูพรอมดวยดอกเบี้ยภายใน

วันสิ้นเดือน ท่ีคิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือใหสงเปนงวดรายเดือนรวมกันไมเกินสิบสองงวด  

         กรณีมีสัญญาเดิมสามารถกูเพ่ือหักกลบลบหนี้  และสงเปนงวดรายเดือนไมเกินยี่สิบสี่งวด 

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแบบพิเศษ 

               ขอ 48   เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแบบพิเศษ กูไดไมเกินทุนเรือนหุน โดยกูไดสูงสุดหนึ่งลานบาท 

                 ท้ังนี้ หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

หมวด 4 

เงินกูสามัญเพ่ือการรวมหนี้  

     ขอ 49  สมาชิกที ่มีส ัญญาเงินกู สามัญเพื ่อการรวมหนี้ หากมีความประสงคจะกู สามัญทั ่วไป                  

สามัญสวัสดิการ สามารถกูได เมื่อสงชำระเงินกูสามัญเพื่อการรวมหนี้มาแลวไมนอยกวาหกงวด ทั้งนี้ตองหักกลบ 

ลบหนี้สัญญาเงินกูสามัญเพ่ือการรวมหนี้  

                 หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

หมวด 5 

หลักประกัน การควบคุมหลักประกัน  

     ขอ 50  หลักประกันตามหลักเกณฑเงินกูสำหรับสมาชิกกลุมที่ 1, 2, 5 ถาเงินกูสามัญสัญญา นั้น

โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกูสามัญ สัญญากอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ก็ดีมีจำนวนไมเกินกวา

รอยละเกาสิบของหุนท่ีผูกู  มีอยูในสหกรณ ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก  

      ถาเงินกูสามัญทั่วไป และเงินกูสามัญสวัสดิการรายนั้น โดยเฉพาะสัญญาเดียว หรือเมื่อรวมกับ               

เงินกูสามัญสัญญากอนของผูกู (ถามี) ก็ดี มีจำนวนเกินกวาทุนเรือนหุนซ่ึงผูกูมีอยูในสหกรณตองมีหลักประกันอยาง

หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  

                  (1)  เงินกูสามัญ เงินกูสวัสดิการ และเงินกูเพ่ือการรวมหนี้ โดยใชบุคคลค้ำประกัน ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

            (ก) เปนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งเดือน  

            (ข) ตองมิใชคูสมรสของผูกู หรือผูค้ำประกันในสัญญาเดียวกัน  

            (ค) ตองไมเปนผู ที ่อยู ในฐานะผูกู  และผู ค้ำซึ ่งอยูระหวางการประนอมหนี้ เวนแตเปนการ                  

ค้ำประกันผูกูรายเดิม  

              (ง)  สัญญาเงินกูตองมีบุคคลค้ำประกันเต็มวงเงินกูอยางนอยสองคน กรณีวงเงินกูมีทุนเรือนหุน

คงเหลือมากวาหกแสนบาท  

                   ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณที่เปนขาราชการ ลูกจางประจำ สามารถเขาค้ำประกันในวงเงินค้ำประกัน                  

คนละไมเกินหาแสนบาท พนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สามารถเขาค้ำประกันไดเพียง 2 คน 

วงเงินค้ำประกัน คนละไมเกินสองแสนหาหม่ืนบาท โดยสวนตางหาแสนบาท ใชผูค้ำประกันเพ่ิมหนึ่งคนจนครบ 

             (จ)  สิทธิในการค้ำประกัน สมาชิกผูกูเงินรายอื่นในกลุมขาราชการ และลูกจางประจำ ของแตละ

คนไมเกินสิบสัญญา 

 

/(2)เงินกูสามัญ... 
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          (2)  เงินกูสามัญ และเงินกูสามัญสวัสดิการ โดยใชอสังหาริมทรัพยจำนองเปนประกัน อสังหาริมทรัพย

นั้นตอง ปลอดภาระจำนองรายอื่น และจำนองเปนประกันเต็มจำนวนเงินกูสวนที่เกินกวาหุน ทั้งนี้ ตองอยูภายใน 

รอยละแปดสิบ แหงราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยนั้น 

          (3)  อสังหาริมทรัพยรวมกับบุคคลค้ำประกัน อสังหาริมทรัพยนั้นตองปลอด ภาระจำนองรายอ่ืน          

จำนองเปน ประกันภายในรอยละแปดสิบแหง ราคาประเมิน ของอสังหาริมทรัพยนั้น วงเงินกูยืมที่เหลือใหมีบุคคล

ค้ำประกันหนึ่งคน ตอวงเงิน กูยืมหาแสนบาท  

                   ท้ังนี้หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

    ขอ 51  หลักประกันตามเกณฑเงินกูสำหรับสมาชิกกลุมที่ 3.1 และสมาชิกกลุมที่ 3.2 ถาเงินกูสามัญ 

รายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกูสามัญ รายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ก็ดีมีจำนวนไมเกิน

กวารอยละเกาสิบของหุน ท่ีผูกู มีอยูในสหกรณ ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก  

        ถาเงินกูสามัญทั่วไป และเงินกูสามัญสวัสดิการรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียว หรือเมื่อรวมกับ เงินกู

สามัญรายกอนของผูกู (ถามี) ก็ดี มีจำนวนเกินกวาทุนเรือนหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณตองมีหลักประกันอยางหนึ่ง

อยางใด ดังตอไปนี ้ 

      (1)  เงินกูสามัญ เงินกูสวัสดิการ และเงินกูเพ่ือการรวมหนี้ โดยใชบุคคลค้ำประกัน ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

           (ก) เปนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งเดือน  

           (ข) ตองมิใชคูสมรสของผูกู หรือผูค้ำประกันในสัญญาเดียวกัน  

                     (ค) ตองไมเปนผูท่ีอยูในฐานะผูกู และผูค้ำซ่ึงอยูระหวางการประนอมหนี้ เวนแตเปนการค้ำประกัน

ผูกูรายเดิม 

            (ง) สัญญาเงินกูตองมีบุคคลค้ำประกันเต็มวงเงินกูอยางนอยสองคน กรณีวงเงินกูมีทุนเรือนหุน

คงเหลือมากวาหกแสนบาท  

          ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณที่เปนขาราชการ ลูกจางประจำ สามารถเขาค้ำประกันในวงเงินค้ำประกัน              

คนละไมเกินหาแสนบาท พนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สามารถเขาค้ำประกันไดเพียง 2 คน 

วงเงินค้ำประกัน คนละไมเกินสองแสนหาหม่ืนบาท โดยสวนตางหาแสนบาท ใชผูค้ำประกันเพ่ิมหนึ่งคนจนครบ 

            (จ) สิทธิในการค้ำประกัน สมาชิกผูกูเงินรายอ่ืนในกลุมขาราชการ และลูกจางประจำ ของแตละคน

ไมเกินสิบสัญญา 

       (2)  เงินกูสามัญ และเงินกูสามัญสวัสดิการ โดยใชอสังหาริมทรัพยจำนองเปนประกัน อสังหาริมทรัพยนั้น

ตองปลอดภาระจำนองรายอื่น และจำนองเปนประกันเต็มจำนวนเงินกูสวนที่เกินกวาหุน ทั้งนี้ ตองอยูภายใน             

รอยละแปดสิบ แหงราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยนั้น 

       (3)  อสังหาริมทรัพยรวมกับบุคคลค้ำประกัน อสังหาริมทรัพยนั ้นตองปลอด ภาระจำนองรายอ่ืน 

จำนองเปน ประกันภายในรอยละแปดสิบแหง ราคาประเมิน ของอสังหาริมทรัพยนั้น วงเงินกูยืมที่เหลือใหมีบุคคล

ค้ำประกันหนึ่งคน ตอวงเงิน กูยืมหาแสนบาท  

                ท้ังนี้หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

    ขอ 54  เงินกูสามัญทั่วไป เงินกูสามัญเพื่อชำระหนี้แทน ถาเงินกูสามัญเพื่อการชำระหนี้แทนรายนั้น 

โดยเฉพาะรายเดียว หรือเมื่อรวมกับเงินกูสามัญเพื่อชำระหนี้แทนรายกอนของผูกู ตองมีหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปนี้           

/(1)เงินกูสามัญ 
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        (1) เงินกูสามัญเพ่ือชำระหนี้แทนโดยใชบุคคลค้ำประกัน  

              (ก) เปนผูค้ำประกันในสัญญาเงินกูเดิมท่ีรับภาระอยูกอนแลว  

              (ข) กรณีไมมีผูค้ำประกันตาม (ก) ใหใชผูค้ำประกันท่ีเปนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งเดือน  

        (2) เงินกูสามัญเพื่อชำระหนี้แทนโดยใชอสังหาริมทรัพย จำนองเปนประกันอสังหาริมทรัพยนั้น               

ตองปลอด ภาระจำนองรายอื่น และจำนองเปนประกันเต็มจำนวนเงินกูสวนที่เกินกวาหุน ทั้งนี้ ตองอยูภายในรอย

ละ แปดสิบแหงราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยนั้น  

         (3) อสังหาริมทรัพยรวมกับบุคคลค้ำประกัน อสังหาริมทรัพยนั ้นตองปลอด ภาระจำนองรายอ่ืน                   

จำนองเปน ประกันภายในรอยละแปดสิบแหง ราคาประเมิน ของอสังหาริมทรัพยนั้น วงเงินกูยืมที่เหลือใหมีบุคคล

ค้ำประกันหนึ่งคน ตอวงเงิน กูยืมหาแสนบาท  

                 ท้ังนี้หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ  

  ขอ 55  เม่ือหลักค้ำประกันบกพรอง ผูกูตองจัดการแกไขหลักประกันท่ีเกิดบกพรองใหคืนดีภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการกำหนด  

       การใหสมาชิกผูค้ำประกันออกจากสหกรณไมวาดวยเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหผูนั้นหลุดพน จากการ               

ค้ำประกัน จนกวาผูกูไดจัดหา สมาชิกอ่ืนเขาเปนผูค้ำประกันแทน  

                 อนึ่ง ภายหลังจากทำหนังสือค้ำประกันแลว ถาสมาชิกผูค้ำประกันไดเปนคูสมรสของผูกู กูจะตอง                  

จัดหาสมาชิกอ่ืนเปนผูค้ำประกันเงินกูในสวน ของตนโดยเร็ว 

  ขอ 56  เมื่อหลักประกันเงินกูยืม การประเมินหลักทรัพย ตามราคาประเมินจากสำนักงานที่ดินจังหวัด 

ท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยใหอยูในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเลยเทานั้น  

            ขอ 57  เพ่ือความม่ันคงของสหกรณในการใหเงินกูสามัญ และเงินกูสามัญเพ่ือการสวัสดิการ อาจเรียกให

ผูกู จัดใหมีผูค้ำประกันหรืออสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดก็ได หรือใหจัดหาหลักประกันความมั่นคงอยางอ่ืน

เพ่ิมเติม ตามประกาศสหกรณหรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

หมวด 6 

 เงินกูพิเศษ 

  ขอ 58   การใหเงินกูพิเศษ ไดไมเกินรายละหาลานบาท ดังนี้  

            (1) การใหเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห  

            (2) การใหเงินกูพิเศษเพ่ือการสงเสริมฐานะความม่ันคงของสมาชิก  

                      ใหถือวาการกูเงินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะหอยูในลำดับสำคัญกอนเงินกูพิเศษ (2) 

   ขอ  59  การใหเงินกูพิเศษ ตองไดรับความเห็นชอบไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการท่ีมาประชุม  

   ขอ 60 ในกรณีที ่ผ ู ก ู ย ังส งคืนเงินกู พ ิเศษไมเสร็จสิ ้น จะตองยินยอมและอำนวยความสะดวก                      

ใหคณะกรรมการ เงินกู หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเขาตรวจสอบ วาผูกูไดใชเงินกูตามวัตถุประสงค            

ท่ีขอกูหรือไม  

                ผูกูจะจำหนายทรัพยสินซ่ึงใชค้ำประกันเงินกูนั้นไมวาบางสวนหรือท้ังหมดไมได เวนแตในกรณีท่ีจำเปน               

และไดรับอนุญาตเปน หนังสือจากคณะกรรมการ 
 

/ขอ 61 การใหเงินกู... 
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   ขอ 61   การใหเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห มีวัตถุประสงค ดังนี้  

             (1) เพ่ือปลูกสรางอาคารสำหรับเปนท่ีอยูอาศัยในท่ีดินของตนเอง คูสมรสหรือบิดามารดา 

             (2) เพื่อขยาย ตอเติม ปรับปรุงหรือซอมแซมอาคารที่เปนที่อยูอาศัยในที่ดินของตนเอง คูสมรส 

และ/หรือบิดามารดา  

             (3) เพ่ือซ้ือท่ีดิน หรือท่ีดินพรอมอาคารสำหรับเปนท่ีอยูอาศัยของตนเอง  

             (4) เพื่อไถถอนจำนองหรือขายฝากที่ดินหรืออาคารที่เปนที่อยูอาศัยในที่ดินของตนเอง คูสมรส 

และ/หรือบิดามารดา  

                       (5) กรณีอ่ืน ๆ เพ่ือการเคหะสงเคราะห 

                ขอ 62  การเปลี่ยนแปลงแกไขในสาระสำคัญหลังจากท่ีไดรับอนุมัติใหกูแลว จะกระทำได ตอเม่ือไดรับ

ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการแลว 

      ขอ 63  เพื ่อเปนการชวยเหลือและสงเสริมใหเกิดประโยชนส ูงสุดแกสมาชิกและครอบครัว 

คณะกรรมการอาจอนุมัติใหเงินกูพิเศษเพ่ือ การสงเสริมฐานะความม่ันคงของสมาชิกหรือเงินกูพิเศษ เพ่ือการอ่ืนก็ได   

                   ท้ังนี้หลักเกณฑและวิธีการใหเงินกูพิเศษ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
 

หลักเกณฑการผอนชำระเงินกู 

                ขอ  64  หลักเกณฑการผอนชำระหนี้เงินกูพิเศษ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

                 ขอ 65  ในกรณีที่ผูกูมีคำขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการเงินกู เห็นวามีเหตุอันควรผอนการชำระ

หนี้ใหเปนพิเศษ ใหคณะกรรมการเงินกูรายงานตอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนผันการสงเงินงวดชำระ

หนี้สำหรับงวด ไดครั้งละไมเกินสี่เดือน แตการผอนผันเชนนั้นรวมกันท้ังหมด รายหนึ่งๆ ตองไมเกินสามครั้ง 

       ขอ 66   ผูกูตองสงเงินงวดชำระหนี้ตอสหกรณ โดยใหหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู ณ ท่ีจาย  

                     ขอ 67   หลักประกันเงินกูพิเศษ ใหมีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจาก การจำนองรายอื่นเปนประกัน 

เงินกูเปนประกันมูลคาไมเกิน รอยละแปดสิบ ของมูลคาอสังหาริมทรัพยนั้น ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่จำนอง            

ประกันเงินกู เปนที่ดิน ใหถือราคาประเมินไมเกินกวาที่ทางราชการกำหนด หรือประเมิน โดยบริษัทที่จดทะเบียน

ถูกตองตามกฎหมาย ในสวนของหลักทรัพย ที่เปนอาคาร ผูกูตองทำประกันวินาศภัยซึ่งทรัพยสินที่กูเงินสหกรณ             

ไปชำระ กับบริษัทประกันภัยท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และจะตองตออายุ

การเอาประกันตลอดเวลา ตราบเทาที่ผูกูยังชำระเงินกูตามสัญญาไมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ 

ใหเปนไปตามประกาศ ของสหกรณ 

หมวด 7 

ดอกเบ้ียเงินกู 

                 ขอ 68  ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราไมเกินรอยละสิบหาตอป อัตราดอกเบี้ยนั้นตองมี

ความสัมพันธกับตนทุนการเงินของสหกรณ  

                   ท้ังนี้ หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ ใหเปนไปตามประกาศ ของสหกรณ 

                  ขอ  69   ดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทซ่ึงใหกูแกสมาชิกนั้น ใหคิดเปนรายวันตามจำนวนตนเงินคงเหลือ 

/หมวด 8... 
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หมวด 8 

บทเฉพาะกาล 

       ขอ 70   เงินกูทุกประเภทที่สมาชิกไดรับอนุมัติใหกูแลว กอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนการกู

เงิน ตามท่ีกำหนดไวในระเบียบนี้ และใหถือเอาความท่ีปรากฏในหนังสือกู หนังสือค้ำประกัน ท่ีมีอยูในวันท่ีระเบียบ

นี้ใชบังคับ ใหคงมีผลผูกพันตามสัญญาตอไป  

       ขอ 71   ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูของสหกรณที่มีอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหมผีล

ใช บังคับตอไปจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  

                 ขอ 72  ใหคณะกรรมการดำเนินการ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้                   

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  28    เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2566 

                                                                        

 
         

 

(นายชำนาญ   มีมูล) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 

 


