
 
 

 

ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน�าน จํากัด 
ว�าด�วยการให�เงินกู�แก�สมาชิก  และดอกเบ้ียเงินกู� 

พ.ศ.  2562   
------------------------------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในข�อบังคับสหกรณ�  ข�อ 79 (8)  และข�อ 107 (3)  ข�อ 13 (1) (2) (3) ท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 29  ครั้งท่ี 3/2562    เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2562    มีมติให�จัดทําระเบียบ
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด  ว7าด�วยการให�เงินกู�แก7สมาชิก และดอกเบ้ียเงินกู� พ.ศ. 2562
เพ่ือให�สอดคล�องกับข�อบังคับท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดังต7อไปนี้ 
 

 ข�อ 1. ระเบียบนี้เรียกว7า “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด  ว7าด�วยการให�เงินกู�
แก7สมาชิก และดอกเบ้ียเงินกู� พ.ศ. 2562” 
 ข�อ 2. ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562  เป?นต�นไป 

ข�อ 3. ให�ยกเลิกระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด ดังนี้ 
3.1 ว7าด�วยการให�เงินกู�แก7สมาชิก และดอกเบ้ียเงินกู� พ.ศ. 2560  
3.2 ว7าด�วยการให�กู�สวัสดิการสมาชิก เพ่ือซ้ือเครื่องอํานวยความสะดวกในครอบครัว พ.ศ. 2561 
3.3 ว7าด�วยการให�กู�สวัสดิการสมาชิก เพ่ือการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2560 
3.4 ว7าด�วยการให�กู�สวัสดิการสมาชิก เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2560 
3.5 ว7าด�วยการให�กู�สวัสดิการสมาชิก สมาชิกท่ีประสบภัย พ.ศ. 2560 
3.6 ว7าด�วยการให�กู�สวัสดิการสมาชิก เพ่ือการฌาปนกิจสงเคราะห� พ.ศ. 2560 
3.7 ว7าด�วยการให�กู�สวัสดิการสมาชิก เพ่ือช7วยเหลือผู�คํ้าประกัน พ.ศ. 2560 

บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข�อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
ข�อ 4  ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ�”  หมายความว7า สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด 

 “ข�อบังคับ”  หมายความว7า ข�อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด 
 “คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายความว7า  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุข
จังหวัดน7าน จํากัด 
 “สมาชิก” หมายความว7า สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด 
 “เงินได�รายเดือน” หมายความว7า เงินเดือนหรือค7าจ�างประจํา  ซ่ึงสมาชิกได�รับจากกรมเจ�าสังกัดหรือจาก
นายจ�างแล�วแต7กรณี 
 “เงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉิน” หมายความว7า เงินกู�ให�แก7สมาชิก เพ่ือการอันจําเป?นรีบด7วน 
 “เงินกู�สามัญ” หมายความว7า เงินให�กู�แก7สมาชิก สําหรับใช�จ7ายเพ่ืออันจําเป?น หรือประโยชน�ต7าง ๆ ของ
สมาชิก 

“เงินกู�พิเศษ” หมายความว7า เป?นเงินให�กู�แก7สมาชิก เพ่ือส7งเสริมฐานะความม่ันคงหรือเงินให�กู� เพ่ือการ
เคหะ หรือเงินให�กู� เพ่ือเป?นสวัสดิการต7าง ๆ ท่ีก7อประโยชน�งอกเงยแก7สมาชิก   
 

 



หมวด  1 
ข�อกําหนดทั่วไป 
 ข�อ 5. ในระเบียบนี้สหกรณ�ให�เงินกู�แก7สมาชิก  3  ประเภท  คือ  

(1) เงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  
(2) เงินกู�สามัญ 
      2.1 เงินกู�สามัญโครงการ 1 
      2.2 เงินกู�สามัญโครงการ 2 
(3) เงินกู�พิเศษ 

3.1 เงินกู�พิเศษหลักทรัพย�แก7สมาชิก 
3.2 เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
3.3 เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือสมาชิก   
3.4 เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือช7วยเหลือผู�คํ้าประกัน      
3.5 เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือผู�ประสบภัย  
3.6 เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือการฌาปนกิจสงเคราะห�  

ข�อ 6. สหกรณ�จะให�เงินกู�เฉพาะแก7สมาชิกเท7านั้น 
ข�อ 7. การให�เงินกู�แก7สมาชิกนั้น  จะให�ได�เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเป?น  หรือมีประโยชน�ตามท่ี 

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  แต7จะให�เงินกู�เพ่ือการสุรุ7ยสุร7าย  หรือการเก็งกําไรไม7ได� 
 ข�อ 8. สมาชิกผู�ประสงค�ขอกู�เงินกู�  ต�องเสนอคําขอกู�ต7อสหกรณ�ตามแบบท่ีกําหนดไว� 
 ข�อ 9. การให�เงินกู�ทุกประเภทนั้น  ผู�กู�ต�องทําหนังสือกู�   และสมาชิกผู�คํ้าประกัน   ต�องทําหนังสือคํ้า
ประกันให�ไว�ต7อสหกรณ�ตามแบบท่ีกําหนดไว� 
 (1)  การให�เงินกู�แก7สมาชิกท่ีเป?นข�าราชการ ลูกจ�างประจํา หรือข�าราชการ ลูกจ�างประจําท่ี
เกษียณอายุราชการ  หรือ ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา ท่ีลาออกจากราชการ หรือ งานประจําท่ีรับบํานาญ ให�กู�ได�
โดยใช�ทุนเรือนหุ�นคํ้าประกันหรือให�กู�ได�   ตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด  ว7าด�วย
การให�เงินกู�แก7สมาชิก และดอกเบ้ียเงินกู� พ.ศ. 2562 การส7งชําระหนี้เงินกู�ทุกประเภทและดอกเบ้ียเงินกู�รวมท้ังเงิน
อ่ืน ๆ ของสมาชิกรวมกันจะต�องไม7เกินเงินได�รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น และการส7งเงินงวดชําระหนี้เงินกู�ทุก
ประเภทให�ส7งโดยวิธีหักจากเงินได�รายเดือนของผู�กู� ณ ท่ีจ7าย และการส7งเงินงวดชําระหนี้เงินกู�ทุกประเภท ดอกเบ้ีย
เงินกู�รวมท้ังเงินอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกันจะต�องไม7เกินเงินได�รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น หรือสมาชิกทําบันทึก
ยินยอมให�หักเงินจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด  ท่ีสมาชิกเปMดบัญชีเงิน
ฝากไว� ทุกเดือนจนกว7าจะชําระหนี้หมด  
    (2)  การให�เงินกู�แก7สมาชิกท่ีเป?นพนักงานราชการ  ให�กู�ได�โดยใช�ทุนเรือนหุ�นคํ้าประกัน หรือให�กู�
ได�  ตามตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด  ว7าด�วยการให�เงินกู�แก7สมาชิก และดอกเบ้ีย
เงินกู� พ.ศ. 2562  การส7งชําระหนี้เงินกู�ทุกประเภทและดอกเบ้ีย เงินกู�รวมท้ังเงินอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกันจะต�องไม7
เกินเงินได�รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น และการส7งเงินงวด ชําระหนี้เงินกู�ทุกประเภทให�ส7งโดยวิธีหักจากเงินได�ราย
เดือนของผู�กู� ณ ท่ีจ7ายและการส7งเงินงวดชําระหนี้เงินกู� ทุกประเภท ดอกเบ้ียเงินกู�รวมท้ังเงินอ่ืนๆ ของสมาชิก
รวมกันจะต�องไม7เกินเงินได�รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น หรือสมาชิกทําบันทึกยินยอมให�หักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด  ท่ีสมาชิกเปMดบัญชีเงินฝากไว�  ทุกเดือนจนกว7าจะชําระหนี้
หมด  
   (3)  การให�เงินกู�แก7สมาชิกสมทบ     ให�กู�ได�โดยใช�ทุนเรือนหุ�นคํ้าประกัน หรือให�กู�ได�   
ตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด ว7าด�วยการให�เงินกู�แก7สมาชิก และดอกเบ้ียเงินกู� 
พ.ศ. 2562   การส7งชําระหนี้เงินกู�ทุกประเภทและดอกเบ้ีย เงินกู�รวมท้ังเงินอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกันจะต�องไม7เกิน
เงินได�รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น และการส7งเงินงวด ชําระหนี้เงินกู�ทุกประเภทให�ส7งโดยวิธีหักจากเงินได�ราย
เดือนของผู�กู� ณ ท่ีจ7ายและการส7งเงินงวดชําระหนี้เงินกู� ทุกประเภท ดอกเบ้ียเงินกู�รวมท้ังเงินอ่ืนๆ ของสมาชิก



รวมกันจะต�องไม7เกินเงินได�รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น  หรือสมาชิกทําบันทึกยินยอมให�หักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด ท่ีสมาชิกเปMดบัญชีเงินฝากไว�  ทุกเดือนจนกว7าจะชําระหนี้
หมด  

ข�อ 10.  การส7งเงินงวดชําระหนี้เงินกู�ทุกประเภท  ซ่ึงผู�กู�ต�องส7งต7อสหกรณ�นั้น  ให�ส7งโดยวิธีหักจากเงินได�
รายเดือนของผู�กู�  ณ ท่ีจ7ายและการส7งเงินงวดชําระหนี้เงินกู�ทุกประเภท ดอกเบ้ียเงินกู�  รวมท้ังเงินอ่ืนๆ  ของ
สมาชิกรวมกัน จะต�องไม7เกินเงินได�รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น หรือสมาชิกทําบันทึกยินยอมให�หักเงินจากบัญชี
เงินฝากของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด 

 

หมวด  2 
เงินกู�เพ่ือเหตฉุุกเฉิน 

 ข�อ 11. การให�เงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให�ประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการ   หรือกรรมการอํานวยการ  หรือผู�จัดการ   ตามท่ีเห็นสมควร เป?นผู�วินิจฉัยให�เงินกู�เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได�และให�ผู�ได�รับมอบดังกล7าวนั้น แถลงรายการเงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีให�ไป
และส7งคืน เพ่ือให�คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน  (ให�ทําหนังสือมอบอํานาจ กก.แต7ละชุด)  
 ข�อ 12. เงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีให�แก7สมาชิกผู�กู�คนหนึ่ง ๆ นั้น ให�เป?นไปตามหลักเกณฑ�ดังนี้  

(1) ผู�กู�ต�องเป?นสมาชิกไม7น�อยกว7า 2 เดือนข้ึนไป  
(2) กู�ได� 4 เท7าของเงินเดือน แต7ไม7เกิน 100,000  บาท   
(3) ส7งชําระหนี้ได�ไม7เกิน 8 งวด  ส7งได� 2 งวด  ถึงจะมีสิทธิ์ขอกู�ใหม7ได�    
(4) ผู�กู�ต�องมีเงินคงเหลือไม7น�อยกว7าร�อยละ 10 ของเงินเดือน 
(5) อัตราดอกเบ้ียเป?นไปตามประกาศของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด 

ข�อ 13.  หลักประกันสําหรับเงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  นอกจากหนังสือกู�ซ่ึงผู�กู�ได�ทําไว�ต7อสหกรณ�โดยไม7ต�องมี
หลักประกันอย7างอ่ืนอีก 

 
 
 

หมวด  3 
เงินกู�สามัญ 

 ข�อ 14.  การให�เงินกู�สามัญ  ให�คณะกรรมการดําเนินการเป?นผู�พิจารณาอนุมัติเงินกู�สามัญหรือจะมอบ
อํานาจให�คณะกรรมการเงินกู� เป?นผู�พิจารณาอนุมัติให�เงินกู� และให�ผู�ได�รับมอบดังกล7าวนั้นแสดงรายการเงินกู�
สามัญ ให�คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 
 ข�อ 15.  คําขอกู�เงินกู�สามัญของสมาชิกนั้น ต�องเสนอโดยผ7านการพิจารณาให�ความเห็นจากผู�บังคับบัญชา   
และกรรมการหรือผู�แทนหน7วยงานท่ีสหกรณ�มอบหมายตามเง่ือนไข และหลักเกณฑ�การพิจารณาเงินให�กู�แก7สมาชิก
ของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด         
 ข�อ 16.  จํานวนเงินกู�สามัญท่ีให�แก�สมาชิกผู�กู�คนหนึ่ง ๆ นั้น ให�เป7นไปตามหลักเกณฑ�ดังนี้ 
การกู�เงินกู�สามัญ 

(1) เป?นสมาชิก 6 เดือน ให�กู�ได� 100 เท7าของเงินเดือน แต7ไม�เกิน  3,000,000 บาท (สามล�าน 
 บาทถ�วน)โดยส7งชําระหนี้ได�ไม7เกิน 240 งวด (20 ปR) ส7งชําระหนี้คืนภายในอายุไม7เกิน  
 75 ปR ส7งชําระหนี้มาแล�วไม7ต่ํากว7า  5 งวด จึงจะมีสิทธิยื่นกู�ใหม7ได� 
(2) การส7งชําระหนี้มีท้ังระบบคงต�น และระบบคงยอด 
(3) สมาชิกท่ีขอกู�จะต�องมีทุนเรือนหุ�นอย7างน�อยร�อยละ 20 ของวงเงินกู� กรณีมีทุนเรือนหุ�นไม7 
 เป?นไปตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด ให�หักเงินกู�ซ้ือทุนเรือนหุ�นในวันรับเงินกู� 



การค้ําประกันเงินกู�สามัญ    
(1) ใช�บุคคลคํ้าประกันได� 100 เท7าของเงินเดือนซ่ึงนับรวมการคํ้าประกันเงินกู�ทุกประเภทแล�ว  
(2) ใช�ทุนเรือนหุ�นเป?นหลักประกันได�ร�อยละ 100  ของทุนเรือนหุ�น  
(3)    กู�สามัญไม7เกิน 500,000 บาท ใช�สมาชิกท่ีเป?นข�าราชการ ลูกจ�างประจํา ข�าราชการบํานาญ  
    ลูกจ�างประจํา ท่ีรับบําเหน็จรายเดือน และพนักงานราชการ คํ้าประกัน จํานวน  2 คน  
    (ต�องเป?นข�าราชการ  1  คน) 
(4) กู�สามัญเกิน  500,000 บาท ถึง  1,000,000  บาท ใช�สมาชิกทีเป?นข�าราชการ  
 ลูกจ�างประจํา ข�าราชการบํานาญลูกจ�างประจําท่ีรับบําเหน็จรายเดือน และพนักงานราชการ   
 คํ้าประกันจํานวน  3  คน (ต�องเป?นข�าราชการ  1 คน) 
(5) กู�สามัญเกิน   1,000,000 บาท  ถึง  2,000,000 บาท  ใช�สมาชิกท่ีเป?นข�าราชการ   

 ลูกจ�างประจํา  ข�าราชการบํานาญ  ลูกจ�างประจําท่ีรับบําเหน็จรายเดือน และ พนักงาน 
 ราชการ   คํ้าประกันจํานวน  4  คน (ต�องเป?นข�าราชการ 2 คน) 

(6) กู�สามัญเกิน   2,000,000 บาท  ถึง  3,000,000 บาท  ใช�สมาชิกท่ีเป?นข�าราชการ 
 ลูกจ�างประจํา ข�าราชการบํานาญ  และ ลูกจ�างประจําท่ีรับบําเหน็จรายเดือน พนักงาน-   
   ราชการ  คํ้าประกันจํานวน 5  คน (ต�องเป?นข�าราชการ 3 คน)   

(หมายเหตุ การค้ําประกันเงินกู�สามัญ ตาม ข�อ (3) – (6) ใช�พนักงานราชการค้ําประกันร�วมได�  1  คน) 

                           (7)  สมาชิกท่ีกู�สามัญเกิน  1,000,000  บาท ข้ึนไป 
                           7.1 ต�องเป?นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขไทย, 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห� สหกรณ�สมาชิกของชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�แห7งประเทศไทย, กองทุนสวัสดิการ
สมาชิกของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขไทย โดยสหกรณ�จะให�สมาชิกชําระเงินสงเคราะห�ล7วงหน�าโดยหักจาก
เงินปSนผลทุกปR หรือทําประกันสินเชื่อกับบริษัทท่ีสหกรณ�กําหนด 
                          7.2 ถ�าผู�กู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครเป?นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สมาชิกสหกรณ�
ออมทรัพย�สาธารณสุขไทย, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�สมาชิกของชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�แห7งประเทศ
ไทย,  กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขไทย ให�ทําประกันสินเชื่อหรือเพ่ิมหุ�นมากกว7า 
ร�อยละ 20 ของวงเงินกู�ก็ได� 
                          7.3 สมาชิกท่ีขอกู�สามัญเต็มวงเงินตามสิทธิ์ และมีสัญญากู�ประเภทอ่ืนอยู7แล�ว สหกรณ�จะนํา
หนี้คงเหลือมาหักกับ เงินกู�สามัญใหม7 สมาชิกไม7ต�องนําเงินสดมาชําระหนี้ 
 
 ข�อ 17. ในการให�เงินกู�สามัญนั้น   ถ�าปรากฏว7าสหกรณ�มีเงินทุนท่ีจะให�กู�ได�ไม7พอแก7การขอกู� อันมี
ลักษณะพึงให�กู�นั้นทุกราย ให�ถือลําดับในการพิจารณาให�เงินกู� ดังต7อไปนี้ 

(1) เงินกู�ซ่ึงถือค7าหุ�นเป?นหลักประกัน พึงให�ในลําดับก7อนเงินกู�ซ่ึงมีหลักประกันอย7างอ่ืน 
(2) ในระหว7างเงินกู�ซ่ึงอยู7ในลําดับเดียวกันตามท่ีกล7าวในข�อ(1) เงินกู�ซ่ึงมีจํานวนน�อยพึงให�ก7อน

เงินกู�ซ่ึงมีจํานวนมาก  เพ่ือประโยชน�แห7งการนี้ จํานวนเงินกู�ท่ีนํามาเทียบกันนั้น ให�คิด
รวมท้ังเงินกู�สามัญ และเงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก7อนของผู�กู�ท่ีคงเหลืออยู7 (ถ�ามี) ด�วย 

 ท้ังนี้เว�นแต7ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู�เห็นว7ามีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉัย
เป?นอย7างอ่ืนก็ได� 
 ข�อ 18. หลักประกันเงินกู�สามัญให�นําทุนเรือนหุ�นท้ังหมดของผู�กู�ไว�กับสหกรณ� สําหรับเป?นหลักประกันไว�
ก7อน ถ�าเงินกู�สามัญรายนั้น มีจํานวนเกินกว7าค7าหุ�น ซ่ึงผู�กู�มีอยู7ในสหกรณ�จะต�องมีหลักประกัน ดังต7อไปนี้ 

(1) สมาชิกท่ีมิได�เป?นคู7สมรสของผู�กู� ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ  หรือคณะกรรมการเงินกู� 
 เห็นสมควรอย7างน�อย สองคน คํ้าประกันในวงเงินตามระเบียบนี้  เพ่ือคํ้าประกันเงินกู� สามัญ 
 รายนั้นในส7วนท่ีเกินกว7าค7าหุ�นของผู�กู� 



(2) เม่ือผู�คํ้าประกันรายใดสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการเนินการหรือ 
 คณะกรรมการเงินกู� เห็นว7าไม7สมควรท่ีจะเป?นผู�คํ้าประกันต7อไป  ผู�กู�ต�องจัดให�สมาชิกอ่ืนซ่ึง 
 คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู�เห็นสมควร  เข�าเป?นผู�คํ้าประกันแทนคน 
 เดิมให�เสร็จ ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู�กําหนด 
(3) การให�สมาชิกผู�คํ้าประกันรายใดสิ้นสุดสมาชิกภาพ ไม7ว7าเหตุใด ๆ ไม7เป?นเหตุให�ผู�นั้นหลุด 
 พ�นจากการคํ้าประกันจนกว7าผู�กู�ได�จัดให�สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ หรือ 
 คณะกรรมการเงินกู� เห็นสมควร เข�าเป?นผู�คํ้าประกันแทน 

อนึ่ง ภายหลังการทําหนังสือคํ้าประกันแล�ว ถ�าสมาชิกผู�คํ้าประกันได�เป?นคู7สมรสของผู�กู�   ผู�กู�ต�องจัดให�มี
สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู�เห็นสมควรเป?นผู�คํ้าประกัน เงินกู�ในส7วนท่ีเกินกว7า
ค7าหุ�นของผู�กู� ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู�กําหนด 

ข�อ 19. ในกรณีท่ีผู�กู�มีคําขอเป?นหนังสือขอขยายงวดการส7งชําระคืนเงินกู�สามัญ คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นว7ามีเหตุอันสมควรผ7อนผันเวลาการส7งเงินงวดชําระหนี้เป?นกรณีพิเศษ สําหรับเงินกู�สามัญท่ีกําหนดไว�ตามความ
ในวรรคก7อนนั้นให�แก7ผู�กู�ได�คราวละไม7เกินสามเดือน    

   
หมวด 4 

เงินกู�พิเศษ 

เป?นเงินให�กู�แก7สมาชิก เพ่ือส7งเสริมฐานะความม่ันคงหรือเงินให�กู� เพ่ือการเคหะ หรือเงินให�กู� เพ่ือเป?น
สวัสดิการต7าง ๆ ท่ีก7อประโยชน�งอกเงยแก7สมาชิก  คณะกรรมการดําเนินการอาจให�เงินกู�พิเศษแก7สมาชิกนั้นได�
ตามท่ีเห็นควร โดยผู�กู�ต�องระบุความมุ7งหมายแต7ละอย7างของเงินกู�ประเภทนี้ ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการและต�องมี
หลักประกันตามท่ีกําหนดไว�ในระเบียบนี้ 
  
เงินกู�พิเศษหลักทรัพย�แก�สมาชิก 
 ข�อ 20. สหกรณ�จะให�เงินกู�พิเศษหลักทรัพย�แก7สมาชิกแก7สมาชิกสหกรณ�ฯ เพ่ือการดังนี้ 

(1) กู�เพ่ือเคหะสงเคราะห�  ได�แก7 สร�างอาคารบนท่ีดินของตนเอง หรือซ้ือท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�าง
, ซ้ือท่ีดินเพ่ือจะได�ก7อสร�างอาคารเพ่ือเป?นท่ีอยู7อาศัยของตนเองและครอบครัว  เพ่ือต7อเติม
ปรับปรุงอาคารของตนเองและครอบครัว  เพ่ือการไถ7ถอนจากการจํานอง 

(2) เพ่ือลงทุนประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัวเพ่ือก7อเกิดประโยชน�ให�แก7สมาชิกผู�กู� 
(3) เพ่ือซ้ือทรัพย�สินเป?นกรรมสิทธิของตนเองและครอบครัว 

ข�อ 21. คําขอกู�เงินกู�พิเศษหลักทรัพย�แก7สมาชิกต�องเสนอผ7านผู�บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีได�รับ 
มอบหมายตามหลักเกณฑ�ของสหกรณ�ฯ 
 ข�อ 22. สมาชิกจะขอกู�เงินกู�พิเศษหลักทรัพย�แก7สมาชิกได�ต�องไม7กู�เงินกู�สามัญ  หากสมาชิกกู�เงินกู�สามัญ  
อยู7แล�ว และมีความประสงค�ขอกู�เงินกู�พิเศษหลักทรัพย�แก7สมาชิก และวงเงินกู�พิเศษหลักทรัพย�แก7สมาชิกสูงกว7า
เงินกู�สามัญเดิม ต�องนําเงินกู�พิเศษหลักทรัพย�แก7สมาชิกท่ีได�รับ ไปชําระหนี้กู�เงินกู�สามัญก7อน                      
 ข�อ 23. จํานวนเงินกู�พิเศษหลักทรัพย�แก7สมาชิก ท่ีจะให�แก7สมาชิกผู�กู�คนหนึ่งๆ ให�เป?นไปตามหลักเกณฑ�
ดังนี้ 

(1) เป?นสมาชิก 1 ปR ข้ึนไป วงเงินกู�สูงสุด ไม�เกิน  5,000,000  บาท    ส7งชําระหนี้ได�ไม�เกิน 
360 งวด  (30 ป@)  ส7งชําระหนี้คืนภายในอายุไม7เกิน  80 ปR 

(2) สมาชิกจะขอกู�เงินกู�พิเศษหลักทรัพย�แก7สมาชิกแต7มีหนี้เงินกู�สามัญและหรือเงินกู�ประเภทอ่ืน
อยู7 เม่ือรวมกู�ทุกประเภทแล�วต�องไม7เกิน  5,000,000  บาท (ห�าล�านบาทถ�วน) และมีเงินพอ
หักชําระหนี้รายเดือน ณ ท่ีจ7ายด�วย 



(3) หลักประกันเงินกู�พิเศษหลักทรัพย�แก7สมาชิกได�แก7 อสังหาริมทรัพย� (ท่ีดิน) อันปลอดภาระ
ผูกพันใด ๆ เอกสารสิทธิต�องเป?นกรรมสิทธิ์ของสมาชิก หรือคู7สมรส หรือบิดา มารดาของ
สมาชิกเท7านั้น โดยยึดราคาประเมินของสํานักงานท่ีดินจังหวัดน7านเป?นเกณฑ�  สหกรณ�จะคิด
ให�ไม7เกินร�อยละ 100 ของราคาประเมิน  

(4) กรณีอสังหาริมทรัพย�เป?นหลักประกันไม7เพียงพอให�นําเอาสิ่งปลูกสร�าง(บ�าน)ในท่ีดินเป?น
หลักประกันเพ่ิมโดยยึดราคาประเมินของกรมธนารักษ�กระทรวงการคลังเป?นเกณฑ�  สหกรณ�
จะคิดให�ไม7เกินร�อยละ 100 ของราคาประเมินและจะต�องทําประกันภัยสิ่งปลูกสร�าง (บ�าน)  
กับบริษัทประกันภัยท่ีสหกรณ�กําหนดเป?นเวลา   3  ปRก7อน  ซ่ึงจะหักจากเงินกู�ท่ีได�รับ ส7วน
ค7าเบ้ียประกันภัยหลังจาก 3 ปR   สหกรณ�จะหักจากเงินปSนผล – เฉลี่ยคืน หรือเงินอ่ืนใดท่ี
สมาชิกมีอยู7ในสหกรณ� 

(5) อสังหาริมทรัพย�และสิ่งปลูกสร�างท่ีสมาชิกเป?นผู�จํานองท่ีมีอยู7แล�ว/หรือจะมีข้ึนในภายหน�าให�
จํานองด�วยท้ังสิ้น 

(6) การทําสัญญาเงินกู�พิเศษหลักทรัพย�แก7สมาชิกนี้ สมาชิกสามารถทําสัญญาแยกต7างหากจาก
สัญญาเงินกู�ประเภทอ่ืนหรือจะรวมทุกสัญญามาเป?นเงินกู�พิเศษนี้ก็ได� หากรวมทุกสัญญาจะ
นําเงินกู�ทุกประเภทก7อนหน�านี้มารวมกันต�องไม7เกิน 5 ล�านบาท และเง่ือนไขต�องให�เป?นไป
ตามสัญญานี้ท้ังหมด 

(7) ต�องมีหุ�นร�อยละ 20 ของวงเงินกู�และต�องมีเงินคงเหลือไม7น�อยกว7าร�อยละ 10 ของเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน7ง หลังจากหักส7งรายเดือนของสหกรณ� ถ�าเงินไม7พอหักสหกรณ�จะลด
จํานวนวงเงินกู�ลง 

(8) กรณีมีท่ีดินติดจํานองท่ีอ่ืน สหกรณ�จะให�สมาชิกและกรรมการท่ีสหกรณ�มอบหมายไป
ดําเนินการไถ7ถอนมาก7อนจะมาจดจํานองกับสหกรณ� ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัดน7าน 

(9) สมาชิกผู�ขอกู�ต�องเสียค7าใช�จ7ายเองท้ังหมดในการประเมินหลักทรัพย�และการทํานิติกรรม
จํานอง 

9.1  ค7าใช�จ7ายในการประเมินหลักทรัพย�ท่ีสหกรณ� จํานวน  2,000  บาท 
9.2  ค7าใช�จ7ายในการจดจํานองท่ีสํานักงานท่ีดินจ7ายตามจริง 

(10)  สมาชิกท่ีกู�พิเศษหลักทรัพย�แก7สมาชิก จะชําระหนี้ก7อนกําหนดบางส7วนหรือชําระท้ังหมด 
หรือไถ7ถอนหลักทรัพย� ถ�าชําระไม7ครบ  36 งวด (3 ปR)  จะต�องเสียค7าธรรมเนียมร�อยละ 2  
ของเงินท่ีชําระนั้น 

(11)  กรณีสมาชิกจะชําระหนี้เงินกู�ก7อนกําหนดบางส7วนจะต�องชําระหนี้ในส7วนเงินกู�ท่ีใช�บุคคลคํ้า
ประกันก7อนถึงจะชําระหนี้เงินกู�ท่ีใช�หลักทรัพย�คํ้าประกัน 

(12) การจ7ายเงินกู�จะจ7ายทุกวันท่ี 10 ของเดือน  กรณีหลักทรัพย�ติดจํานองท่ีอ่ืนสหกรณ�จะจ7าย
เช็คเป?น 2 ฉบับ 
•  ฉบับท่ี  1 จ7ายเพ่ือการไถ7ถอนหลักทรัพย� ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัดน7าน 
•  ฉบับท่ี  2 จ7ายให�สมาชิกในส7วนท่ีเหลือ ณ วันไถ7ถอน และจดจํานองกับสหกรณ�ฯ   

(13)  กรณีอ่ืนท่ีนอกเหนือจากนี้ให�คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป?นรายๆ ไป  
 ข�อ 24. หลักประกันสําหรับเงินกู�พิเศษหลักทรัพย�แก7สมาชิกได�แก7 

(1) เงินค7าหุ�นของสมาชิก ผู�ขอกู�ให�นํามาเป?นหลักประกัน หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ� ซ่ึง
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรนํามาคํ้าประกันเงินกู�รายนั้นโดยไม7จํากัดจํานวนเงินกู� 
แต7ต�องไม7เกินวงเงินฝากในเอกสารการฝากเงินในสหกรณ� 

(2) อสังหาริมทรัพย�อันปลอดจากภาระติดพัน และปลอดจากการรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย�นั้น 
จํานองเป?นประกันเต็มจํานวนเงินกู�รายนั้น ได�ร�อยละ 100 ของมูลค7าอสังหาริมทรัพย�นั้น 
สมาชิกต�องเสียค7าใช�จ7ายในการจดทะเบียนนิติกรรมจํานองตามท่ีได�จ7ายจริง 



(3) คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจวินิจฉัยให�มีหลักประกันเพ่ิมเติมได� 

ข�อ 25. ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติเงินกู�พิเศษหลักทรัพย�แก7สมาชิกแล�วสมาชิกผู�ขอกู�ต�อง
ดําเนินการทําสัญญาพร�อมท้ังจดทะเบียนหลักประกันเงินกู�ตามกฎหมายให�สมบูรณ�ก7อนจึงจะรับเงินจากสหกรณ�ฯ
ได� ยกเว�นการกู�เพ่ือไถ7ถอนอสังหาริมทรัพย�จากการจํานอง 
 ข�อ 26. ให�สมาชิกผู�กู�เงินกู�พิเศษหลักทรัพย�แก7สมาชิกส7งชําระเงินต�นพร�อมดอกเบ้ียเป?นรายเดือน โดยหัก
จากเงินได�รายเดือนหัก ณ ท่ีจ7ายให�เป?นไปตามหลักเกณฑ�ท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด ท้ังนี้อสังหาริมทรัพย�
นั้นต�องอยู7ในเขตจังหวัดน7านเท7านั้น 

 
เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 “เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ”   หมายความว7า เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ของสมาชิกในการใช�จ7ายท่ีจําเป?นในครอบครัว 
 ข�อ 27. เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใช�จ7ายท่ีจําเป?นในครอบครัวสมาชิกสามารถกู�ได�  
ภายในวงเงินตามระเบียบนี้ ท้ังนี้วงเงินกู�รวมทุกประเภท ต�องไม7เกินวงเงินกู�ท่ีสมาชิกมีสิทธิ์กู�ได� ตามหลักเกณฑ�การ
ให�เงินกู�แก7สมาชิกท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด   ท้ังนี้คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให�ประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ   หรือกรรมการอํานวยการ  หรือผู�จัดการ   ตามท่ีเห็นสมควร เป?นผู�วินิจฉัย
ให�เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได�และให�ผู�ได�รับมอบดังกล7าวนั้น 
แถลงรายการเงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีให�ไปและส7งคืน เพ่ือให�คณะกรรมการดําเนินการทราบ
ทุกเดือน 

ข�อ 28. เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  สมาชิกสามารถกู�ได�ไม�เกิน 300,000 บาท ส7งชําระ
หนี้ได�ไม�เกิน 48 งวด ส7งได� 5 งวด ถึงจะมีสิทธิ์ขอกู�ใหม7ได� แต7ต�องนําเงินสดมาชําระส7วนของดอกเบ้ียก7อน 
      การคํ้าประกันใช�สมาชิกท่ีเป?นข�าราชการ  ลูกจ�างประจํา ข�าราชการบํานาญ และลูกจ�างประจําท่ีรับ
บําเหน็จรายเดือน คํ้าประกัน 1 คน หรือใช�ทุนเรือนหุ�นเป?นหลักประกัน 
 ข�อ 29. สมาชิกท่ีจะขอกู�เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป?นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด  ไม�น�อย
กว�า 2  เดือน 

(2) เป?นผู�ท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว7า  มีความสามารถท่ีจะผ7อนชําระคืนเงินกู�
และดอกเบ้ียได�ตามกําหนด 

 ข�อ 30. สมาชิกท่ีส7งคืนเงินกู�ทุกประเภท ต7อสหกรณ�ยังไม7เสร็จสิ้นอาจยื่นคําขอเงินกู�เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได�แต7จํานวนยอดชําระเงินรายงวดของเงินกู�เดิมท่ีสมาชิกต�องชําระหนี้ต7อสหกรณ�รวมกับจํานวนยอดชําระเงิน
รายงวดของเงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของสมาชิกท่ีได�รับการอนุมัติ     รวมกับค7าใช�จ7ายอ่ืน
ต�องมีเงินได�รายเดือนคงเหลือไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของเงินได�รายเดือน ของสมาชิกผู�นั้น 

ข�อ 31. สมาชิกผู�ประสงค�จะขอกู�เงินกู�สวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบนี้ต�องยื่นคําขอกู�
พร�อมหลักฐานต7อสหกรณ�ตามแบบท่ีกําหนด  
 ข�อ 32. เม่ือเจ�าหน�าท่ีของสหกรณ�ได�รับคําขอกู�จากสมาชิกแล�วให�ตรวจสอบข�อเท็จจริงแห7งการกู�เพ่ือให�
เป?นไปตามวัตถุประสงค�ดังกล7าวข�างต�นแล�วจึงนําคําขอกู�เสนอต7อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ข�อ 33. คณะกรรมการดําเนินการจะมอบอํานาจให�คณะกรรมการเงินกู�เป?นผู�อนุมัติให�เงินกู�พิเศษ
สวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามระเบียบนี้ได� และให�ผู�ได�รับมอบดังกล7าวนั้นแสดงรายการเงินกู�พิเศษ
สวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ให�คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 
 ข�อ 34. การคิดอัตราดอกเบ้ียให�เป?นไปตามประกาศของสหกรณ�เป?นคราวๆ ไป 
 
 



หลักประกันสําหรับเงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ข�อ 35. ในกรณีท่ีสมาชิกท่ีไม7มีหนี้สินต7อสหกรณ�  และประสงค�จะกู�เงินกู�สวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยมีจํานวนไม7เกินกว7าค7าหุ�นท่ีมีอยู7ในสหกรณ� ให�ใช�ทุนเรือนหุ�นเป?นหลักประกัน 
 ข�อ 36. ในกรณีท่ีสมาชิกผู�ขอกู�เงินกู�สวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีไม7ใช�ทุนเรือนหุ�นเป?นหลักประกัน
จะต�องมีผู�คํ้าประกันซ่ึงเป?นสมาชิกของสหกรณ�ฯ จํานวน 1 คน โดยผู�ค้ําประกันต�องมีเงินได�รายเดือนคงเหลือไม�
น�อยกว�าร�อยละ 10 ของเงินได�รายเดือนของผู�ค้ําประกันผู�นั้น 
 ข�อ 37. กรณีสมาชิกสมทบขอกู�เงินกู�สวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให�ใช�ทุนเรือนหุ�นเป?นหลักประกัน
เท7านั้น 
 
การส�งคืนเงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ข�อ 38. สมาชิกขอกู�เงินกู�เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตได�ภายในวงเงิน และการส7งชําระคืน
เงินต�นรวมดอกเบ้ียเป?นงวดรายเดือนๆ ละเท7าๆ กันให�เป?นไปตามหลักเกณฑ�การพิจารณาเงินให�กู�แก7สมาชิกท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ข�อ 39. ในกรณีใด ๆ ดังต7อไปนี้ ให�ถือว7าเงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สมาชิกถึงกําหนด
ส7งคืนโดยสิ้นเชิง 

(1) เม่ือสมาชิกผู�กู�พ�นจากเป?นสมาชิกสหกรณ�นี้ไม7ว7ากรณีใดๆ 
(2) เม่ือค�างส7งเงินงวดชําระหนี้เป?นเวลาถึง 2 เดือนติดต7อกัน หรือผิดนัดการส7งเงินงวดชําระหนี้

ดังกล7าวนับถึงสามครั้งสําหรับเงินกู�รายหนึ่งๆ 
(3) ถ�าผู�กู�ออกจากสหกรณ�ฯ ไม7ว7าจะลาออกหรือด�วยเหตุเสียชีวิตจะต�องชําระหนี้ท่ีเหลือท้ังหมด 

 ข�อ 40. เม่ือคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติให�กู�เงินกู�ได�   ผู�กู�ต�องทําสัญญากู�เงินกู�ตามแบบท่ีสหกรณ�
กําหนด และสหกรณ�จะเป?นผู�เก็บหลักฐานสัญญาเงินกู�ดังกล7าวไว� 

 
เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือสมาชิก  

ข�อ 41. เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือสมาชิก  มีวัตถุประสงค� เพ่ือให�สมาชิกกู�ไปใช�จ7ายท่ีจําเป?นสําหรับสมาชิก
และครอบครัว โดยสามารถกู�ได� ภายในวงเงิน  100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ�วน) ถึง 1,000,000 บาท(หนึ่งล�าน
บาทถ�วน) ท้ังนี้วงเงินกู�รวมทุกประเภท ต�องไม7เกิน 5,000,000 บาท      โดยแบ7งชําระไม7เกิน 120 งวด ท้ังแบบ
ระบบคงต�นและระบบคงยอด   
 ข�อ 42. สมาชิกท่ีจะขอกู�เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือสมาชิก ต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป?นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด  
ไม7น�อยกว7า  6  เดือน 

(2) เป?นผู�ท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว7า  มีความสามารถท่ีจะผ7อนชําระคืนเงินกู�
และดอกเบ้ียได�ตามกําหนด 

(3) ผู�กู�ต�องมีอายุไม7เกิน 75 ปRบริบูรณ� และต�องชําระงวดสุดท�าย ภายในเดือนธันวาคม ของปRท่ีมี
อายุครบ 80 ปR  

 ข�อ 43. สมาชิกท่ีส7งคืนเงินกู�ทุกประเภท ต7อสหกรณ�ยังไม7เสร็จสิ้น  อาจยื่นคําขอกู�เงินกู�พิเศษสวัสดิการ
เพ่ือสมาชิกได�แต7จํานวนยอดชําระเงินรายงวดของเงินกู�เดิมท่ีสมาชิกต�องชําระหนี้ต7อสหกรณ� รวมกับจํานวนยอด
ชําระเงินรายงวดของเงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือสมาชิกท่ีได�รับการอนุมัติ  รวมกับค7าใช�จ7ายอ่ืนต�องมีเงินได�รายเดือน
คงเหลือไม7น�อยกว7าร�อยละ 10 ของเงินได�รายเดือนของสมาชิกผู�นั้น 

 ข�อ 44. สมาชิกผู�ประสงค�จะขอกู�เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือสมาชิก ตามระเบียบนี้ต�องยื่นคําขอกู� พร�อม
หลักฐานต7อสหกรณ�ตามแบบท่ีกําหนด  



 ข�อ 45. เม่ือเจ�าหน�าท่ีของสหกรณ�ได�รับคําขอกู�จากสมาชิกแล�วให�ตรวจสอบข�อเท็จจริงแห7งการกู�เพ่ือให�
เป?นไปตามวัตถุประสงค�ดังกล7าวข�างต�นแล�ว จึงนําคําขอกู�เสนอต7อคณะกรรมการเงินกู� เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ข�อ 46. คณะกรรมการดําเนินการจะมอบอํานาจให�คณะกรรมการเงินกู�เป?นผู�อนุมัติให�กู�เงินกู�พิเศษ
สวัสดิการเพ่ือสมาชิกตามระเบียบนี้ได�และให�ผู�ได�รับมอบดังกล7าวนั้นแสดงรายการเงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือสมาชิก
ให�คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 
           ข�อ 47. สมาชิกท่ีมีสัญญาเงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือสมาชิกเดิมอยู7แล�ว และต�องการกู�ใหม7ต�องผ7อนชําระไม7
น�อยกว7า  10 งวด จึงมีสิทธิยื่นกู�ใหม7ได� 
 ข�อ 48. การคิดอัตราดอกเบ้ียให�เป?นไปตามประกาศของสหกรณ�เป?นคราวๆ ไป 
 
หลักประกันสําหรับเงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือสมาชิก 

ข�อ 49. ในกรณีท่ีสมาชิกท่ีไม7มีหนี้สินต7อสหกรณ�  และประสงค�จะกู�เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือสมาชิก  หาก
วงเงินกู�ไม7เกินกว7ามูลค7าหุ�นท่ีมีอยู7ในสหกรณ�   สามารถใช�ทุนเรือนหุ�นเป?นหลักประกันได�  แต7ต�องไม7เกินจํานวน
มูลค7าหุ�นท่ีมีอยู7  ณ วันยื่นกู� 
 ข�อ 50. ในกรณีท่ีสมาชิกผู�ขอกู�เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือสมาชิก  ประสงค�ให�บุคคลเป?นผู�คํ้าประกัน    ผู�คํ้า
ประกันนั้นต�องเป?นสมาชิกของสหกรณ�   และต�องมีเงินได�รายเดือนคงเหลือไม7น�อยกว7าร�อยละ 10 ของเงินได�ราย
เดือนของผู�คํ้าประกันผู�นั้น โดยมีหลักเกณฑ�ดังนี้ 

(1) ใช�บุคคลคํ้าประกันได� 100 เท7าของเงินเดือนผู�คํ้าประกัน ซ่ึงนับรวมการคํ้าประกันเงินกู�ทุก 
 ประเภทแล�ว  
(2)   วงเงินกู�ไม7เกิน 300,000 บาท ใช�สมาชิกท่ีเป?นข�าราชการ ลูกจ�างประจํา ข�าราชการบํานาญ  
   ลูกจ�างประจํา ท่ีรับบําเหน็จรายเดือน และพนักงานราชการ คํ้าประกัน จํานวน 1  คน  
(3) วงเงินกู� กู�ตั้งแต7 300,001 บาท ถึง 500,000 บาท ใช�สมาชิกทีเป?นข�าราชการลูก จ�างประจํา  

ข�าราชการบํานาญลูกจ�างประจําท่ีรับบําเหน็จรายเดือน และพนักงานราชการ  คํ้าประกัน
จํานวน  2  คน (ต�องเป?นข�าราชการ  1  คน) 

(4) วงเงินกู�ตั้งแต7   500,001 บาท  ถึง  1,000,000 บาท  ใช�สมาชิกท่ีเป?นข�าราชการ   
 ลูกจ�างประจํา  ข�าราชการบํานาญ  ลูกจ�างประจําท่ีรับบําเหน็จรายเดือน และ พนักงาน 
 ราชการ   คํ้าประกันจํานวน  3  คน (ต�องเป?นข�าราชการ  1  คน) 
  ข�อ 51. กรณีสมาชิกสมทบขอกู�เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือสมาชิก ให�ใช�ทุนเรือนหุ�นเป?นหลักประกันเท7านั้น 
            ข�อ 52. ในการให�เงินกู�เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือสมาชิก นั้น  ถ�าปรากฏว7าสหกรณ�มีเงินทุนท่ีจะให�กู�ได�ไม7
พอแก7การขอกู�เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือสมาชิก  อันมีลักษณะพึงให�กู�นั้นทุกราย ให�ถือลําดับในการพิจารณาให�
เงินกู� ตามวันยื่นเอกสารครบถ�วนสมบูรณ� 
           ข�อ 53. เม่ือผู�คํ้าประกันรายใดสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู� เห็นว7าไม7สมควรท่ีจะเป?นผู�คํ้าประกันต7อไป  ผู�กู�ต�องจัดให�สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
คณะกรรมการเงินกู�เห็นสมควร  เข�าเป?นผู�คํ้าประกันแทนคนเดิมให�เสร็จ ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู�กําหนด   

การให�สมาชิกผู�คํ้าประกันรายใดสิ้นสุดสมาชิกภาพ ไม7ว7าเหตุใด ๆ ไม7เป?นเหตุให�ผู�นั้นหลุดพ�นจากการคํ้า
ประกันจนกว7าผู�กู�ได�จัดให�สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู� เห็นสมควร เข�าเป?นผู�คํ้า
ประกันแทน 

อนึ่ง ภายหลังการทําหนังสือคํ้าประกันแล�ว ถ�าสมาชิกผู�คํ้าประกันได�เปลี่ยนเป?นคู7สมรสของผู�กู�  ผู�กู�ต�องจัด
ให�มีสมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู�เห็นสมควรเป?นผู�คํ้าประกัน  ภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู�กําหนด 
 



การส�งคืนเงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือสมาชิก 
 ข�อ 54. สมาชิกขอกู�เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือสมาชิก  ได�ภายในวงเงิน และการส7งชําระคืนเงินต�นรวม
ดอกเบ้ียเป?นงวดรายเดือน โดยวิธีหักจากเงินได�รายเดือนของผู�กู� ณ ท่ีจ7าย ท้ังแบบระบบคงต�นและระบบคงยอด   
 ข�อ 55. ในกรณีใด ๆ ดังต7อไปนี้ ให�ถือว7าเงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือสมาชิกถึงกําหนดส7งคืนโดยสิ้นเชิง 

(1) เม่ือสมาชิกผู�กู�พ�นจากเป?นสมาชิกสหกรณ�นี้ไม7ว7ากรณีใด ๆ 
(2) เม่ือค�างส7งเงินงวดชําระหนี้เป?นเวลาถึง  2  เดือนติดต7อกัน หรือผิดนัดการส7งเงินงวดชําระหนี้

ดังกล7าวนับถึงสามครั้งสําหรับเงินกู�รายหนึ่งๆ เว�นเสียจากคณะกรรมการดําเนินการเห็นเป?น
อย7างอ่ืน 

(3) ถ�าผู�กู�ขาดจากสมาชิกภาพสหกรณ�ฯ  จะต�องชําระหนี้ท่ีเหลือท้ังหมด 

 ข�อ 56. เม่ือคณะกรรมการเงินกู�อนุมัติให�กู�เงินกู�ได�  ผู�กู�ต�องทําสัญญากู�เงินกู�ตามแบบท่ีสหกรณ�ฯ กําหนด 
และสหกรณ�ฯ จะเป?นผู�เก็บหลักฐานสัญญาเงินกู�ดังกล7าวไว� 
 
เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือช�วยเหลือผู�คํ้าประกัน  
 “เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือช7วยเหลือผู�คํ้าประกัน” หมายความว7า เงินกู�เพ่ือช7วยเหลือผู�คํ้าประกันในกรณีผู�
กู�ไม7สามารถชําระหนี้ได�หรือผู�กู�ผิดนัดการชําระหนี้ เงินงวดรายเดือน เป?นเวลาสองเดือนติดต7อกัน 
 ข�อ 57. การให�เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือช�วยเหลือผู�ค้ําประกันนี้ให�กู�ได�ในกรณีท่ีผู�กู�ไม�สามารถชําระหนี้
ได�ทุกกรณีท่ีผู�ค้ําประกันต�องรับผิดชอบแทนผู�กู� โดยผู�ค้ําประกันท่ีมีความประสงค�จะขอกู�เพ่ือชําระหนี้แทนผู�กู� 
สามารถขอกู�ได�ในวงเงินไม�เกินจํานวนหนี้ท่ีผู�ค้ําประกันต�องรับผิดชอบในส�วนของผู�ค้ําประกันในสัญญากู�นั้น 
 ข�อ 58. คณะกรรมการดําเนินการกําหนดหลักประกันเงินกู�ใช�สมาชิกคํ้าประกัน 2 คน 
 ข�อ 59. คําขอกู�เงินกู�สวัสดิการเพ่ือช7วยเหลือผู�คํ้าประกัน ต�องเสนอผ7านข้ันตอนตามท่ีสหกรณ�กําหนด  
 ข�อ 60. คณะกรรมการดําเนินการเป?นผู�พิจารณาอนุมัติ เงินกู�เงินกู�สวัสดิการเพ่ือช7วยเหลือผู�คํ้าประกัน 
หรือจะมอบอํานาจให�คณะกรรมการเงินกู� เป?นผู�พิจารณาอนุมัติ  ให�เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือช7วยเหลือผู�คํ้าประกัน
ตามระเบียบนี้ได�  และให�ผู�ได�รับมอบดังกล7าวนั้นแสดงรายการเงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือช7วยเหลือผู�คํ้าประกันให�
คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 
 ข�อ 61. การส7งชําระหนี้เป?นงวดรายเดือน ระบบคงต�นหรือระบบคงยอด ไม7เกิน 240 งวด (ส7งชําระได�ถึง
อายุไม7เกิน 75 ปR) 
 ข�อ 62. ดอกเบ้ียเงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือช7วยเหลือผู�คํ้าประกันให�คิดดอกเบ้ียต่ํากว�าเงินกู�สามัญท่ีใช�
บุคคลค้ําประกันร�อยละ 1.25 ต�อป@ และตามประกาศหลักเกณฑ�การให�เงินกู�แก�สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�
สาธารณสุขจังหวัดน�าน จํากัด 
 ข�อ 63. การกู�เงินกู�ทุกประเภท เม่ือรวมแล�วต�องไม7เกินวงเงินกู�ท่ีสมาชิกมีสิทธิ์ตามเกณฑ�ท่ีสหกรณ�กําหนด 
 
เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือผู�ประสบภัย  
 “เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือผู�ประสบภัย” หมายความว7า เงินให�กู�แก7สมาชิกผู�ประสบภัยดังนี้  

1) ประสบภัยจากธรรมชาติ เช7น วาตภัย , อุทกภัย , ภัยพิบัตอ่ืิน ๆ ท่ีเกิดจากธรรมชาติ 
2) ประสบอุบัติเหตุ ของสมาชิก , คู7สมรส , บุตร , บิดา , มารดา 
3) เจ็บปXวยร�ายแรง ของสมาชิก , คู7สมรส , บุตร , บิดา , มารดา 

 ข�อ 64. การให�เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือผู�ประสบภัย นี้จะให�กู�ในวงเงินไม7เกิน  300,000  บาท โดยใช�
สมาชิกสามัญคํ้าประกัน จํานวน  1  คน 
 ข�อ 65. คําขอและหนังสือเงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือผู�ประสบภัย ต�องมีหลักฐานประกอบดังนี้ 

(1)   กรณีประสบภัยจากธรรมชาติ เช7น วาตภัย , อุทกภัย , ภัยพิบัติอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากธรรมชาติต�อง 
  แนบภาพถ7ายและสําเนาทะเบียนบ�านท่ีมีชื่อของตนเองอยู7ในทะเบียนบ�านนั้น  



(2)   กรณีไม7มีชื่ออยู7ในทะเบียนบ�าน ให�ผู�บังคับบัญชาของหน7วยงาน และกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณ�ฯ หรือผู�แทนหน7วยงานลงนามรับรอง 

(3)   กรณีประสบอุบัติเหตุต�องแนบภาพถ7ายและผู�บังคับบัญชาของหน7วยงานลงนามรับรอง 
(4)   กรณีเจ็บปXวยร�ายแรง ของสมาชิก , คู7สมรส , บุตร , บิดา , มารดา ต�องมีใบรับรองแพทย� 

ประกอบคําขอกู�  
 ข�อ 66. ส7งชําระหนี้ได�ไม7เกิน 120 งวด ระบบคงต�น หรือระบบคงยอด  ผู�กู�ต�องมีเงินเดือนสุทธิคงเหลือไม7
น�อยกว7าร�อยละ 10 

ข�อ 67. ดอกเบ้ียเงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือผู�ประสบภัย ให�คิดดอกเบ้ียต่ํากว�าเงินกู�สามัญท่ีใช�บุคคลค้ํา
ประกันร�อยละ 1.50 ต�อป@ และตามประกาศหลักเกณฑ�การให�เงินกู�แก�สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุข
จังหวัดน�าน จํากัด 
 ข�อ 68. การกู�เงินกู�ทุกประเภท เม่ือรวมแล�วต�องไม7เกินวงเงินกู�ท่ีสมาชิกมีสิทธิ์ตามเกณฑ�ท่ีสหกรณ�กําหนด 
 ข�อ 69. คณะกรรมการดําเนินการจะมอบอํานาจให�คณะกรรมการเงินกู�เป?นผู�อนุมัติให�เงินกู�สวัสดิการตาม
ระเบียบนี้ได�และให�ผู�ได�รับมอบดังกล7าวนั้นแสดงรายการเงินกู�สวัสดิการให�คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 

ข�อ 70. ในกรณีท่ีมีปSญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให�คณะกรรมการดําเนินการเป?นผู�วินิจฉัยชี้
ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดําเนินการถือว7าเป?นการสิ้นสุด 
 

เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือการฌาปนกิจสงเคราะห�  
          “เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือการฌาปนกิจสงเคราะห�”  หมายความว7า  เงินกู�สวัสดิการเพ่ือจ7ายเงิน
สงเคราะห�ศพล7วงหน�าให�กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�สมาชิกของชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�แห7งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เท7านั้น 
 ข�อ 71. เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือการฌาปนกิจสงเคราะห�แก7สมาชิกนั้น สหกรณ�จะให�กู�ได�เฉพาะบุคคลท่ี
เป?นสมาชิก เท7านั้น 
 ข�อ 72. การให�เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือการฌาปนกิจสงเคราะห�แก7สมาชิกนั้น จะให�โดยเฉพาะกรณี เพ่ือ
จ7ายเงินสงเคราะห�ศพล7วงหน�าให�กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขไทย (สสธท.) 
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�สมาชิกของชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�แห7งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เท7านั้น 
 ข�อ 73. เม่ือสมาชิกมีเหตุจําเป?นต�องจ7ายเงินสงเคราะห�ศพล7วงหน�าให�กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�
สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขไทย (สสธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ�ออมทรัพย�แห7งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และประสงค�จะขอกู�เงินกู�ให�ยื่นคําขอและหนังสือกู�เงินกู� ตามท่ี
สหกรณ�กําหนดไว� 
 ข�อ 74. คณะกรรมการดําเนินการเป?นผู�พิจารณาอนุมัติเงินกู�สวัสดิการหรือจะมอบอํานาจให�
คณะกรรมการเงินกู� เป?นผู�พิจารณาอนุมัติให�เงินกู� สวัสดิการระเบียบนี้ได� และให�ผู�ได�รับมอบดังกล7าวนั้นแสดง
รายการเงินกู�สวัสดิการ ให�คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 

ข�อ 75. เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือการฌาปนกิจสงเคราะห�ท่ีให�แก7สมาชิกนั้นให�มีสิทธิกู�ได�ไม7เกิน จํานวน
เงินสงเคราะห�ศพล7วงหน�าท่ีจะต�องส7งให�กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขไทย 
(สสธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�สมาชิกของชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�แห7งประเทศไทย  
(สส.ชสอ.) เท7านั้น 

ข�อ 76. คําขอและหนังสือกู�เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือการฌาปนกิจสงเคราะห� ต�องเสนอผ7านผู�บังคับบัญชา 
และผู�ทําหน�าท่ีหักเงินได�รายเดือน ณ ท่ีจ7าย ส7งต7อสหกรณ�ของหน7วยงานลงนามรับรอง 
 ข�อ 77. เงินกู�ให�ใช�คําขอและหนังสือกู�เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือการฌาปนกิจสงเคราะห� ท่ีได�ยื่นต7อสหกรณ�
เป?นหนังสือ สัญญามิต�องมีหลักประกันอย7างอ่ืนอีก 
 ข�อ 78. ให�ผู�กู�ส7งคืนเงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือการฌาปนกิจสงเคราะห�เป?นเงินต�น และดอกเบ้ียรวมกัน
เท7ากันทุกงวด ไม7เกิน 12 งวด (เดือน) ท้ังนี้ไม7มีการผ7อนเวลาอย7างใดอีก 



 ข�อ 79. การเรียกเก็บดอกเบ้ียเงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือการฌาปนกิจสงเคราะห� ให�เป?นตามประกาศของ
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด 
 ข�อ 80. สมาชิกท่ีมีหนี้เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือการฌาปนกิจสงเคราะห� ถ�ามีความประสงค�จะขอลาออก 
หรือต�องย�ายไปปฏิบัติงานท่ีอ่ืน ต�องแจ�งเป?นหนังสือให�สหกรณ�ฯ ทราบ และจัดการชําระหนี้สิน ซ่ึงมีต7อสหกรณ�ให�
เสร็จสิ้นก7อน 
 ข�อ 81. ในกรณีท่ีมีปSญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให�คณะกรรมการดําเนินการเป?นผู�วินิจฉัย 
ชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดําเนินการถือว7าเป?นการสิ้นสุด 
 

หมวด  5 
ดอกเบี้ยเงินกู� 

 ข�อ 82. ให�เรียกเก็บดอกเบ้ียเงินกู�ทุกประเภทในอัตราไม7เกินท่ีกฎหมายกําหนด  โดยจะได�ประกาศให�
ทราบเป?นคราว ๆ ไป  
 ข�อ 83. ดอกเบ้ียเงินกู�ให�คิดเป?นวันตามจํานวนเงินต�นคงเหลือ 
 

หมวด  6 
การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงินกู� 

 ข�อ 84. ให�คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา  ควบคุมให�เงินกู�ทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว�ใน
ระเบียบนี้ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว7า หลักประกันสําหรับเงินกู�รายใดเกิดบกพร7อง ผู�กู�จะต�องจัดการ
แก�ไขให�คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ข�อ 85. ในกรณีใด ๆ ดังต7อไปนี้ ให�ถือว7าเงินกู�ไม7ว7าประเภทใด ๆ เป?นอันถึงกําหนดส7งคืนโดยสิ้นเชิงพร�อม
ท้ังดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีให�ไว�  และให�คณะกรรมการดําเนินการเรียกคืนโดยมิชักช�า 

(1) เม่ือผู�กู�ออกจากสหกรณ�ไม7ว7าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เม่ือปรากฏแก7คณะกรรมการดําเนินการว7า ผู�กู�นําเงินกู�ไปใช�ผิดความมุ7งหมายท่ีให�เงินกู�นั้น 
(3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว7า  หลักประกันสําหรับเงินกู�เกิดบกพร7อง  และผู�กู�มิได�

จัดการแก�ไขให�คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) เม่ือค�างส7งเงินงวดชําระหนี้ (ไม7ว7าต�นเงินหรือดอกเบ้ีย)  เป?นเวลาสามเดือนติดต7อกันหรือผิด

นัดการส7งเงินงวดชําระหนี้ดังกล7าวนั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู�รายหนึ่ง ๆ 
 ข�อ 86. ในกรณีท่ีเงินกู�เป?นอันต�องส7งคืนโดยสิ้นเชิงตามท่ีกล7าวแล�วในข�อ  31   ถ�าผู�คํ้าประกันต�องรับผิด
ชําระหนี้แทนผู�กู� และไม7สามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได�   เม่ือผู�คํ้าประกันร�องขอคณะกรรมการดําเนินการอาจ
ผ7อนผันให�เรียกเก็บจากผู�คํ้าประกันเป?นงวดรายเดือน จนเสร็จตามท่ีผู�กู�ได�ทําหนังสือกู�ให�ไว�ต7อสหกรณ�ก็ได�  สุดแต7
จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ข�อ 87. ผู�กู�ก็ดี ผู�คํ้าประกันก็ดี ต�องรับผูกพันว7า   ถ�าตนประสงค�จะขอลาออก หรือย�ายจากราชการ หรือ
งานประจําตามข�อบังคับของสหกรณ� ข�อ 32 (2)  และ ข�อ 36  ต�องแจ�งเป?นหนังสือให�สหกรณ�ทราบ  และจัดการ
ชําระหนี้สินซ่ึงตนมีอยู7ต7อสหกรณ�ให� เสร็จสิ้นเสียก7อน แล�วจงึขอลาออกหรือย�ายจากราชการหรืองานประจํานั้นได� 
หรือขอโอนไปยังสหกรณ�ท่ีสมาชิกไปสมัครเป?นสมาชิกใหม7 กรณีย�ายสังกัด 

ข�อ 88. ผู�กู�ก็ดี ผู�คํ้าประกันก็ดี ต�องรับผูกพันว7าในกรณีใด ๆ  ในข�อบังคับข�อ 40   การขาดจากสมาชิก
ภาพ เพราะเหตุใด ๆ  ยินยอมให�ผู�บังคับบัญชา  หรือเจ�าหน�าท่ีผู�จ7ายเงินได�รายเดือนสําหรับข�าราชการ บําเหน็จ  
บํานาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการจะพึงจ7ายให�หักเงินดังกล7าวชําระหนี้ต7อสหกรณ�ให�เสร็จสิ้นเสียก7อนได�ตามใบ
ยินยอมท่ีสมาชิกทําไว� 

 
 



หมวดที ่7 
บทเบ็ดเตล็ด 

 ข�อ 89. เม่ือคณะกรรมการดําเนินการ อนุมัติให�กู�เงินกู�ได� ผู�กู�ต�องทําสัญญาการกู�เงินกู�ตามแบบท่ีสหกรณ�
กําหนด จํานวน 2  ฉบับมีข�อความตรงกัน สหกรณ�เป?นผู�เก็บหลักฐานฉบับหนึ่งและให�ผู�กู�เก็บไว�เป?นหลักฐานฉบับ
หนึ่ง 
           ข�อ 90. การรับโอนสมาชิกระหว7างสหกรณ�ท่ีขอโอนหนี้และทุนเรือนหุ�น  สมาชิกท่ีโอนมาจากสหกรณ�อ่ืน  
ให�กู�ได�ไม7เกินหนี้คงค�างท่ีสหกรณ�เดิมแต7ต�องไม7เกิน 3,000,000  บาท โดยใช�หลักเกณฑ�ของสหกรณ�ออมทรัพย�
สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด และในการกู�สามัญครั้งต7อไป การนับอายุการเป?นสมาชิกให�นับต้ังแต7มติท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการอนุมัติให�รับโอน 
           ข�อ 91. เงินกู�สามัญท่ีใช�ทุนเรือนหุ�นเป?นหลักประกัน  ให�กู�ได�ไม7เกินร�อยละ 100 ของทุนเรือนหุ�นท้ังหมดท่ี
เป?นหลักประกัน คิดดอกเบ้ียตํ่ากว7ากู�สามัญท่ีใช�บุคคลคํ้าประกันร�อยละ 0.50 ต7อปR  ส7งชําระหนี้ได�ไม7เกิน 240 งวด 
(20 ปR)   
            ข�อ 92. สมาชิกท่ีอายุ 50 ปRข้ึนไป การกู�เงินกู�ทุกประเภท จะคิดวงเงินกู�และงวดส7งชําระหนี้ให�อายุไม7เกิน 
80 ปR 
            ข�อ 93. สมาชิกผู�ขอกู�เงินกู�ทุกประเภทตามเกณฑ�การให�กู�ท่ีกําหนด ต�องส7งค7าหุ�นรายเดือนตามเกณฑ�การ
ถือหุ�นของระเบียบว7าด�วยหุ�น พ.ศ.  2560  ท้ังผู�กู�และผู�คํ้าประกัน ต�องมีเงินคงเหลือไม7น�อยกว7า 10 % ของ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน7ง หลังจากหักเงินส7ง รายเดือน ของสหกรณ�ฯ แล�ว และต�องมีเงินรายเดือนหัก  
ณ ท่ีจ7ายพอหักชําระหนี้ ถ�าไม7พอหักสหกรณ�ฯ จะลดวงเงินกู�ลง 
            ข�อ 94. การกู�เงินกู�ทุกประเภทเม่ือรวมแล�วต�องไม7เกินวงเงินกู�ท่ีสมาชิกมีสิทธิ์ตามเกณฑ�ท่ีสหกรณ�กําหนด 
แต7ไม7เกิน 5 ล�านบาท 
            ข�อ 95. สมาชิกท่ีเข�าโครงการฯ กู�ธนาคารออมสินหรือสถาบันการเงินอ่ืน ถ�าจะขอกู�สามัญต�องส7งชําระ
หนี้ธนาคารออมสินหรือสถาบันการเงินอ่ืนมาแล�ว จํานวน 3 เดือน จึงจะยื่นกู�สามัญได� 
            ข�อ 96. สมาชิกท่ีกู�สามัญไปแล�วจะชําระหนี้ก7อนกําหนดเป?นบางส7วน หรือชําระหนี้ท้ังหมด ถ�าส7งชําระ
หนี้สหกรณ�ไม7ครบ 12 เดือน (1 ปR) จะต�องเสียค7าธรรมเนียมร�อยละ 1 ของเงินท่ีชําระนั้น 
             ข�อ 97. สมาชิกท่ีชําระหนี้รายเดือนไม7ตรงตามกําหนดทุกประเภท ต�องเสียค7าปรับให�คิดค7าปรับในอัตรา
ร�อยละ 6 ต7อปR สําหรับต�นเงินท่ีค�างชําระนับแต7วันถัดจากวันท่ีถึงกําหนดชําระจนถึงวันท่ีได�รับชําระหนี้ครบถ�วน 
เว�นแต7จะได�รับการผ7อนผัน หรือปรับปรุงโครงสร�างหนี้ และคิดดอกเบ้ียผิดนัดเป?นวันตามจํานวนเงินค7างวดราย
เดือนท่ีส7งหัก คิดดอกเบ้ียร�อยละ 15 ต7อปR 
             ข�อ 98. การจ7ายเงินกู�สามัญ, จะจ7ายเงินกู�วันท่ี  2 , 10 , 20 ของทุกเดือน   โดยจ7ายเช็คของธนาคาร 
(ถ�าตรงวันหยุดเลื่อนเป?นวันทําการถัดไป) 
             ข�อ 99. การจ7ายเงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉิน, เงินกู�พิเศษสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิติ จะจ7ายเงินกู�ทุกวัน
ทําการ โดยจ7ายเป?นเงินสด 
             ข�อ 100. จ7ายกู�สามัญไม7เกิน 800,000 บาท  จ7ายสัปดาห�ละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร� (วันทําการ) โดยโอนเข�า
บัญชีออมทรัพย� ATM เท7านั้น ท้ังนี้สัญญาและเอกสารต�องถูกต�องครบถ�วนตามท่ีสหกรณ�กําหนด 
             ข�อ 101. สมาชิกท่ีกู�เงินกู�ทุกประเภทรวมกันแล�วต้ังแต7  1,000,000 บาท(หนึ่งล�านบาทถ�วน)ข้ึนไป ต�อง
สมัครเป?นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขไทย(สสธท.) หรือ สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�สมาชิกของชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�แห7งประเทศไทย(สส.ชสอ.)   หรือ กองทุน
สวัสดิการสมาชิกของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขไทย (ก.สธท.) หรือ/และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�โดย
สหกรณ�สหกรณ�ออมทรัพย�สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน7านจะให�สมาชิกชําระเงินสงเคราะห�ล7วงหน�าโดยหักจาก
เงินปSนผลทุกปR หรือ ทําประกันสินเชื่อกับบริษัทท่ีสหกรณ�กําหนดให� รวมแล�วผลประโยชน�ท่ีได�รับต�องครอบคลุมไม7
น�อยกว7าร�อยละ  60  ของวงเงินกู�รวมทุกประเภท 



             ข�อ 102. กรณีอ่ืนท่ีนอกเหนือจากนี้ให�คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป?นรายๆ ไป  
       ข�อ 103. ให�ประธานกรรมการดําเนินการเป?นผู�รักษาการตามระเบียบนี้    

ประกาศ ณ วันท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
 
 

                            (นายธวัช   สิทธิยศ) 
                        ประธานคณะกรรมการดําเนินการ 
                สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดน7าน จํากัด 


