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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จํากดั 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก  และดอกเบีย้เงนิกู้ 

พ.ศ.  2560 
------------------------------------------------- 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์  ขอ้  79(8)   และขอ้  107 (3)   ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี  27   
คร้ังท่ี 5/2560  เม่ือวนัท่ี 30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560   มีมติใหส้หกรณ์ฯ จดัทาํระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน 
จาํกดั  วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก และดอกเบ้ียเงินกู ้ เสียใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนเม่ือ
วนัท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก   
และดอกเบ้ียเงินกู ้ พ.ศ.  2560” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2560  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก และดอกเบ้ีย
เงินกู ้พ.ศ.  2557  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมเสียทั้งหมด บรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั
ระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

               หมวด  1 
ข้อกาํหนดทัว่ไป 

 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ีสหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  10  ประเภท  คือ 
(1) เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน  
(2) เงินกูส้ามญั 
(3) เงินกูพ้ิเศษ 
(4) เงินกูส้วสัดิการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต 
(5) เงินกูส้วสัดิการเพ่ือซ้ือเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในครอบครัว 
(6) เงินกูส้วสัดิการเพ่ือการศึกษาของสมาชิก      
(7) เงินกูส้วสัดิการเพ่ือช่วยเหลือคนคํ้าประกนั      
(8) เงินกูส้วสัดิการเพ่ือผูป้ระสบภยั 
(9) เงินกูส้วสัดิการเพ่ือการฌาปนกิจสงเคราะห์  
(10) เงินกูส้วสัดิการสมาชิกประเภทอ่ืนๆ 

ขอ้ 5.  สหกรณ์จะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
ขอ้ 6.  การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น  จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพ่ือการอนัจาํเป็น  หรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการ 

ดาํเนินการเห็นสมควร  แต่จะใหเ้งินกูเ้พ่ือการสุรุ่ยสุร่าย  หรือการเกง็กาํไรไม่ได ้
 ขอ้ 7.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน  ตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้
 ขอ้ 8.  การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น  ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือกู ้  และสมาชิกผูค้ ํ้าประกนั   ตอ้งทาํหนงัสือคํ้าประกนัใหไ้วต่้อ
สหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้
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  ขอ้ 9.  การส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท  ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  ใหส่้งโดยวธีิหกัจากเงินไดร้าย
เดือนของผูกู้ ้ ณ ท่ีจ่าย และการส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท  ดอกเบ้ียเงินกู ้ รวมทั้งเงินอ่ืน ๆ  ของสมาชิกรวมกนั จะตอ้ง
ไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น หรือสมาชิกทาํบนัทึกยนิยอมใหห้กัเงินจากบญัชีเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 
   (1)  การให้เงินกู้แก่สมาชิกทีเ่กษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจํา ใหกู้ไ้ดโ้ดยใชทุ้น 
เรือนหุน้ คํ้าประกนัหรือใหกู้ไ้ดต้าม ประกาศสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั   เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารพิจารณา
เงินใหกู้แ้ก่สมาชิกท่ี เป็นขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ  ขา้ราชการบาํนาญ  และลกูจา้งประจาํท่ีรับบาํเหน็จและบาํเหน็จรายเดือน 
และสมาชิกท่ีลาออกจากราชการหรืองานประจาํ การส่งชาํระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทและดอกเบ้ียเงินกูร้วมทั้งเงินอ่ืนๆ ของสมาชิก
รวมกนัจะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น และการส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทใหส่้งโดยวธีิหกัจากเงิน
ไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และการส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ดอกเบ้ียเงินกูร้วมทั้งเงินอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกนั
จะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น หรือสมาชิกทาํบนัทึกยนิยอมใหห้กัเงินจากบญัชีเงินฝากของสหกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  ท่ีสมาชิกเปิดบญัชีเงินฝากไว ้ทุกเดือนจนกวา่จะชาํระหน้ีหมด  
    (2)  การให้เงนิกู้แก่สมาชิกทีเ่ป็นพนักงานราชการ  ใหกู้ไ้ดโ้ดยใชทุ้นเรือนหุน้คํ้าประกนั หรือใหกู้ไ้ดต้าม 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกท่ีเป็นพนกังาน
ราชการการส่งชาํระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทและดอกเบ้ีย เงินกูร้วมทั้งเงินอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือน
สุทธิของสมาชิกนั้น และการส่งเงินงวด ชาํระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทใหส่้งโดยวธีิหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่ายและการ
ส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกู ้ทุกประเภท ดอกเบ้ียเงินกูร้วมทั้งเงินอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของ
สมาชิกนั้น   หรือสมาชิกทาํบนัทึกยนิยอมใหห้กัเงินจากบญัชีเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  
ท่ีสมาชิกเปิดบญัชีเงินฝากไว ้ ทุกเดือนจนกวา่จะชาํระหน้ีหมด  
   (3)  การให้เงนิกู้แก่สมาชิกสมทบ  ใหกู้ไ้ดโ้ดยใชทุ้นเรือนหุน้คํ้าประกนั หรือใหกู้ไ้ดต้าม ประกาศสหกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกท่ีสมทบการส่งชาํระหน้ีเงินกูทุ้ก
ประเภทและดอกเบ้ีย เงินกูร้วมทั้งเงินอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น และการส่ง
เงินงวด ชาํระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทใหส่้งโดยวธีิหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่ายและการส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกู ้ทุก
ประเภท ดอกเบ้ียเงินกูร้วมทั้งเงินอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น  หรือสมาชิกทาํ
บนัทึกยนิยอมใหห้กัเงินจากบญัชีเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั ท่ีสมาชิกเปิดบญัชีเงินฝากไว ้ 
ทุกเดือนจนกวา่จะชาํระหน้ีหมด  

หมวด  2 
เงนิกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ 10.  การให้เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน  คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบอาํนาจใหป้ระธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการ   หรือกรรมการอาํนวยการ  หรือผูจ้ดัการ   ตามท่ีเห็นสมควร เป็นผูว้นิิจฉยัใหเ้งินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการ
ดาํเนินการกไ็ดแ้ละใหผู้ไ้ดรั้บมอบดงักล่าวนั้น แถลงรายการเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีใหไ้ปและส่งคืน เพ่ือใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 11.  เงนิกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินทีใ่ห้แก่สมาชิกผู้กู้คนหน่ึง ๆ น้ัน ให้เป็นไปตามประกาศหลกัเกณฑ์การพจิารณาเงินให้กู้แก่
สมาชิกที่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด   
 ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยงัมีเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู ่  เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินรายใหม่ และรายก่อนรวมกนั  
จะมีจาํนวนตน้เงินเกินกวา่จาํกดัท่ีกล่าวในวรรคก่อนไม่ได ้



36

 
ขอ้ 12.  หลกัประกนัสาํหรับเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน  นอกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูกู้ไ้ดท้าํไวต่้อสหกรณ์โดยไม่ตอ้งมี

หลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
 ขอ้ 13.  การส่งเงินงวดชาํระหน้ีสาํหรับเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
พิจารณากาํหนดใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบ้ียเป็นไปตามประกาศหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก
ท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  

 
หมวด  3 
เงนิกู้สามญั 

 ขอ้ 14  การใหเ้งินกูส้ามญั   ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัเงินกูส้ามญัหรือจะมอบอาํนาจให้
คณะกรรมการเงินกู ้เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัใหเ้งินกู ้และใหผู้ไ้ดรั้บมอบดงักล่าวนั้นแสดงรายการเงินกูส้ามญั ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการทราบทุกเดือน 
 ขอ้ 15.  คาํขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้น ตอ้งเสนอโดยผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นจากผูบ้งัคบับญัชา   และ
กรรมการหรือผูแ้ทนหน่วยงานท่ีสหกรณ์มอบหมายตามเง่ือนไข และหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั         
 ข้อ 16.  จํานวนเงนิกู้สามญัที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหน่ึง ๆ น้ัน ให้เป็นไปตามประกาศหลกัเกณฑ์การพจิารณาเงนิให้กู้แก่
สมาชิกที่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด    

ขอ้ 17.  ถา้คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรจะใหกู้ส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัส่งคืนเงินกูส้ามญัรายก่อนไม่เสร็จกไ็ด ้ 
สมาชิกตอ้งผอ่นชาํระหน้ีเดิมแก่สหกรณ์ตามประกาศหลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ขอ้ 18.  ในการใหเ้งินกูส้ามญันั้น   ถา้ปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกู ้อนัมีลกัษณะพึงใหกู้้
นั้นทุกราย ใหถื้อลาํดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินกูซ่ึ้งถือค่าหุน้เป็นหลกัประกนั พึงใหใ้นลาํดบัก่อนเงินกูซ่ึ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืน 
(2) ในระหวา่งเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นลาํดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวในขอ้(1) เงินกูซ่ึ้งมีจาํนวนนอ้ยพึงใหก่้อนเงินกูซ่ึ้งมี 

จาํนวนมาก  เพ่ือประโยชน์แห่งการน้ี จาํนวนเงินกูท่ี้นาํมาเทียบกนันั้น ใหคิ้ดรวมทั้งเงินกูส้ามญั และเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินราย
ก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่ (ถา้มี) ดว้ย 
  ทั้งน้ีเวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่มีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉยัเป็น
อยา่งอ่ืนกไ็ด ้
 ขอ้ 19.  หลกัประกนัเงินกูส้ามญัใหน้าํทุนเรือนหุน้ทั้งหมดของผูกู้ไ้วก้บัสหกรณ์ สาํหรับเป็นหลกัประกนัไวก่้อน ถา้
เงินกูส้ามญัรายนั้น มีจาํนวนเกินกวา่ค่าหุน้ ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์จะตอ้งมีหลกัประกนั ดงัต่อไปน้ี 

(1) สมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการ  หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร 
อยา่งนอ้ย สองคน คํ้าประกนัในวงเงินตามประกาศหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินใหกู้ส้ามญั  เพ่ือคํ้าประกนัเงินกู ้สามญัรายนั้นใน
ส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้  

เม่ือผูค้ ํ้าประกนัรายใดส้ินสุดสมาชิกภาพ หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู ้เห็นวา่ไม่สมควร
ท่ีจะเป็นผูค้ ํ้าประกนัต่อไป  ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร  เขา้เป็นผู ้
ค ํ้าประกนัแทนคนเดิมใหเ้สร็จ ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูก้าํหนด   

การใหส้มาชิกผูค้ ํ้าประกนัรายใดส้ินสุดสมาชิกภาพ ไม่วา่เหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั้นหลุดพน้จากการคํ้าประกนั
จนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู ้เห็นสมควร เขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทน 
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 อน่ึง ภายหลงัการทาํหนงัสือคํ้าประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้ ํ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้   ผูกู้ต้อ้งจดัใหมี้

สมาชิกอ่ืน   ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเป็นผูค้ ํ้าประกนั  เงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของ
ผูกู้ ้ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูก้าํหนด 
                                (2)   มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองรายอ่ืน จาํนองเป็นประกนัเตม็จาํนวนเงินกูร้ายนั้น โดยตอ้ง 
เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการดาํเนินการ  หรือคณะกรรมการเงินกู ้ วา่จาํนวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายใน
ร้อยละ 80   แห่งค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 

(3)   มีเอกสารฝากเงินในสหกรณ์เป็นหลกัประกนั สมาชิกตอ้งทาํหนงัสือสละสิทธิการถอนเงินฝากและ 
ยนิยอมใหส้หกรณ์ถอนเงินฝากเพ่ือชาํระหน้ีของสมาชิกดว้ย  ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร
นาํมาคํ้าเป็นประกนัเงินกู ้ โดยจาํนวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้อ้ยูภ่ายในร้อยละ 90 แห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้นโดย
สมาชิกทาํใบยนิยอมใหส้หกรณ์มีสิทธิในการถอนเงินเพ่ือชาํระหน้ีเงินกู ้  
 ขอ้ 20.  การส่งเงินงวดชาํระหน้ีสาํหรับเงินกูส้ามญั ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณา
กาํหนดใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูส้ามญัเป็นงวดรายเดือน พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย ตามประกาศหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินใหกู้ส้ามญั  
 ในกรณีท่ีผูกู้มี้คาํขอเป็นหนงัสือขอขยายงวดการส่งชาํระคืนเงินกูส้ามญั คณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่มีเหตุอนั
สมควรผอ่นผนัเวลาการส่งเงินงวดชาํระหน้ีเป็นกรณีพิเศษ สาํหรับเงินกูส้ามญัท่ีกาํหนดไวต้ามความในวรรคก่อนนั้นใหแ้ก่ผูกู้ ้
ไดค้ราวละไม่เกินสามเดือน      

        หมวด 4 
เงนิกู้พเิศษ 

 ขอ้ 21.  สหกรณ์จะใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ เพ่ือการดงัน้ี 
(1) กูเ้พ่ือเคหะสงเคราะห์  ไดแ้ก่ สร้างอาคารบนท่ีดินของตนเอง หรือซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง, ซ้ือท่ีดิน 

เพ่ือจะไดก่้อสร้างอาคารเพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครอบครัว  เพ่ือต่อเติมปรับปรุงอาคารของตนเองและครอบครัว  เพ่ือ
การไถ่ถอนจากการจาํนอง 

(2) เพ่ือลงทุนประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัวเพ่ือก่อเกิดประโยชน์ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ ้
(3) เพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นเป็นกรรมสิทธิของตนเองและครอบครัว 

ขอ้ 22.  คาํขอกูเ้งินพิเศษตอ้งเสนอผา่นผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายตามหลกัเกณฑข์องสหกรณ์ฯ 
 ขอ้ 23.  สมาชิกจะขอกูเ้งินพิเศษไดต้อ้งไม่กูเ้งินสามญั หากสมาชิกกูเ้งินสามญัอยูแ่ละมีความประสงคข์อกูเ้งินพิเศษ 
และวงเงินกูพ้ิเศษสูงกวา่เงินกูส้ามญัเดิม ตอ้งนาํเงินกูพ้ิเศษท่ีไดรั้บชาํระหน้ีกูเ้งินสามญัก่อน                      
 ขอ้ 24.  จาํนวนเงินกูพ้ิเศษท่ีจะใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิก  
ท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ขอ้ 25.  หลกัประกนัสาํหรับเงินกูพ้ิเศษ ไดแ้ก่ 

(1) เงินค่าหุน้ของสมาชิก ผูข้อกูใ้หน้าํมาเป็นหลกัประกนั หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ ซ่ึง 
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรนาํมาคํ้าประกนัเงินกูร้ายนั้นโดยไม่จาํกดัจาํนวนเงินกู ้แต่ตอ้งไม่เกินวงเงินฝากในเอกสาร
การฝากเงินในสหกรณ์ 

(2) อสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระติดพนั และปลอดจากการรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพยน์ั้น จาํนอง 
เป็นประกนัเตม็จาํนวนเงินกูร้ายนั้นแต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น สมาชิกตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจด
ทะเบียนนิติกรรมจาํนองตามท่ีไดจ่้ายจริง 
  (3)   คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจวนิิจฉยัใหมี้หลกัประกนัเพ่ิมเติมได ้
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ขอ้ 26.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการอนุมติัเงินกูพ้ิเศษแลว้สมาชิกผูข้อกูต้อ้งดาํเนินการทาํสัญญาพร้อมทั้งจด
ทะเบียนหลกัประกนัเงินกูต้ามกฎหมายใหส้มบูรณ์ก่อนจึงจะรับเงินจากสหกรณ์ฯได ้ยกเวน้การกูเ้พ่ือไถ่ถอนอสังหาริมทรัพย์
จากการจาํนอง 
 ขอ้ 27.  ใหส้มาชิกผูกู้เ้งินกูพ้ิเศษส่งชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน โดยหกัจากเงินไดร้ายเดือนหกั ณ ท่ีจ่ายให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 
หมวด  5 

            ดอกเบีย้เงนิกู้ 
 ขอ้ 28.  ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินท่ีกฏหมายกาํหนด  โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป  
 ขอ้ 29.  ดอกเบ้ียเงินกูใ้หคิ้ดเป็นวนัตามจาํนวนเงินตน้คงเหลือ 

 

หมวด  6 
การควบคุมหลกัประกนั และการเรียกคนืเงนิกู้ 

 ขอ้ 30.  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจตรา  ควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี และ 
เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ขอ้ 31.  ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ  เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้ง
ดอกเบ้ียในทนัที  โดยมิพกัคาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้  และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
(2) เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการดาํเนินการวา่ ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
(3) เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่  หลกัประกนัสาํหรับเงินกูเ้กิดบกพร่อง    และผูกู้มิ้ไดจ้ดัการแกไ้ข 

ใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
(4) เม่ือคา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ี (ไม่วา่ตน้เงิน   หรือดอกเบ้ีย)  เป็นเวลาสามเดือนติดต่อกนัหรือผดินดัการ 

ส่งเงินงวดชาํระหน้ีดงักล่าวนั้นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
 ขอ้ 32.  ในกรณีท่ีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิงตามท่ีกล่าวแลว้ในขอ้  31   ถา้ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งรับผดิชาํระหน้ีแทน
ผูกู้ ้และไม่สามารถชาํระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้  เม่ือผูค้ ํ้าประกนัร้องขอคณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัใหเ้รียกเกบ็จากผูค้ ํ้า
ประกนัเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามท่ีผูกู้ไ้ดท้าํหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์กไ็ด ้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้ 33.  ผูกู้ก้ดี็ ผูค้ ํ้าประกนักดี็ ตอ้งรับผกูพนัวา่    ถา้ตนประสงคจ์ะขอลาออก หรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจาํตาม
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 32 (2)  และ ขอ้ 36   ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ  และจดัการชาํระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อ
สหกรณ์ให ้เสร็จส้ินเสียก่อน แลว้จึงขอลาออก หรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจาํนั้นได ้หรือขอโอนไปยงัสหกรณ์ท่ีสมาชิก
ไปสมคัรเป็นสมาชิกใหม่ กรณียา้ยสังกดั 

ขอ้ 34.  ผูกู้ก้ดี็ ผูค้ ํ้าประกนักดี็ ตอ้งรับผกูพนัวา่ในกรณีใด ๆ  ในขอ้บงัคบัขอ้ 40   การขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุ
ใด ๆ  ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา  หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนสาํหรับขา้ราชการ บาํเหน็จ  บาํนาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทาง
ราชการจะพึงจ่ายใหห้กัเงินดงักล่าวชาํระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนไดต้ามใบยนิยอมท่ีสมาชิกทาํไว ้
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หมวดที ่7 
บทเบ็ดเตลด็ 

 ขอ้ 35.  เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการอนุมติัใหกู้เ้งินได ้  ผูกู้ต้อ้งทาํสัญญากูเ้งินตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด จาํนวน  
2 ฉบบัมีขอ้ความตรงกนั  สหกรณ์เป็นผูเ้กบ็หลกัฐานฉบบัหน่ึงและใหผู้กู้เ้กบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานฉบบัหน่ึง   

ขอ้ 36.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี    
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2560 
 
 
 

                   (นายนิยม  ศิริ) 
                        ประธานคณะกรรมการดาํเนินการ 
           สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 
 
 
 
 
 


