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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 

วาดวย  การใหเงินกูแกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 

........................................................ 

 ดวยกรมสงเสริมสหกรณ ไดมีหนังสือแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดงวดชําระหน้ีเงินกูใหอยูในระดับ 

ที่มีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรปรับปรุงแกไข

ระเบียบเพื่อใหสอดคลองกับคําแนะนํา เพื่อคํานึงถึงสภาพคลองและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น สงผลใหเกิด

ความเสียหายตอสหกรณและสมาชิกสหกรณ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 10 - 15 

ขอ 79 (8) และขอ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 คร้ังที่ 12 เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2560 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยการใหเงินกูแก

สมาชิกสหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560  ดังตอไปน้ี  

 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย การ

ใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  พ.ศ. 2560”  

 ขอ 2. ระเบียบน้ีใหบังคับใชตั้งแตวันท่ี  13  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2560 เปนตนไป 

 ขอ 3. ใหยกเลิก 

  3.1 ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก 

พ.ศ. 2560  ซึ่งถือใชกอนหนาน้ีเสียทั้งสิ้น 

  3.2 ประกาศ ระเบียบอ่ืนใดและมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และคณะกรรมการ

เงินกู ซึ่งขัดแยงกับระเบียบน้ี  

 ขอ 4.  ในระเบียบน้ี 

 เงินเดือน หมายถึง เงินรายไดประจําเดือนที่หนวยงานตนสังกัดจายใหตามบัญชีเงินเดือน รวมถึง

คาจางประจําหรือเงินอ่ืนที่จายในลักษณะเดียวกัน เงินบํานาญ และเงินบําเหน็จรายเดือน 

 เงินไดสุทธิ หมายถึง เงินไดหรือเงินเดือนหรือคาจางที่หนวยงานหรือนายจางจายใหลูกจางหรือ

บุคลากรขององคกรหลังจากหักเงินภาษีอากร  เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินที่

จายตามที่กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม 

 การชําระหน้ี หมายถึง หน้ีที่ตองชําระทั้งที่เปนตนเงินและดอกเบี้ย ซึ่งสหกรณกําหนดใหชําระเปน

รายงวดหรือคร้ังเดียวทั้งหมด แลวแตกรณี 

 เดือนเกษียณ หมายถึง เดือนที่ทางราชการกําหนดใหสมาชิกมีอายุครบหกสิบป พนจากหนาที่การ

ปฏิบัติราชการ 

 เงินรายไดอ่ืน ๆ หมายถึง เงินไดนอกเหนือจากเงินไดประจําเดือนของสมาชิก เชน เงินไดทางดาน

การเกษตร การดําเนินธุรกิจสวนตัว หรือเงินที่สมาชิกสามารถแสดงใหสหกรณทราบได   

 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุมที่ 1 หมายความถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

จังหวัดชุมพร จํากัด ที่ไดรับการแจงและไดรับเงินคาจางตามสัญญาจาง ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา                                                                



ขอบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม พ.ศ.2562 หนา 2 

 

ดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ตําแหนงดังตอไปน้ี     

 นายแพทย , ทันตแพทย , นายสัตวแพทย , เภสัชกร , พยาบาลวิชาชีพ , นักกายภาพบําบัด ,        นัก

กิจกรรมบําบัด , นักจิตวิทยาคลินิก , นักเทคนิคการแพทย , แพทยแผนไทย ,  นักรังสีการแพทย , นักเวช

ศาสตรการสื่อความหมาย , นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก , นักฟสิกสการแพทย , นักทัศนมาตร , นักกาย

อุปกรณ , วิศวกรไฟฟา , นักวิชาการศึกษาพิเศษ , นักวิทยาศาสตร , นักจิตวิทยา , นักโภชนาการ , นักวิชาการ

สาธารณสุข , นักอาชีวบําบัด , นักวิชาการอาหารและยา , นักวิทยาศาสตรการแพทย , ชางภาพการแพทย , 

นักสังคมสงเคราะห , นักวิชาการคอมพิวเตอร ,นักจัดการงานทั่วไป , นักทรัพยากรบุคคล, นิติกร , 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน , นักเทคโนโลยีสารสนเทศ , นักวิชาการพัสดุ , นักวิชาการสถิติ , นักวิเทศ

สัมพันธ , นักวิชาการเงินและบัญชี , นักวิชาการตรวจสอบภายใน , นักประชาสัมพันธ , นักวิชาการเผยแพร , 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา , นักวิชาการเกษตร , วิศวกร , บรรณารักษ , นักวิชาการศึกษา , วิทยาจารย , เจา

พนักงานเวชสถิติ , เจาพนักงานทันตสาธารณสุข , เจาพนักงานเภสัชกรรม , เจาพนักงานรังสีการแพทย และ

เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย , เจาพนักงานสาธารณสุข , เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน และเจาพนักงาน

การแพทยแผนไทย  

 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุมที่ 2 หมายความถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

จังหวัดชุมพร จํากัด ที่ไดรับการจางและไดรับเงินคาจางตามสัญญาจาง ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา

ดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ตําแหนงดังตอไปน้ี  

 เจาพนักงานธุรการ , เจาพนักงานพัสดุ ,เจาพนักงานสถิติ , เจาพนักงานการเงินและบัญชี ,        เจา

พนักงานเผยแพรประชาสัมพันธ , เจาพนักงานการเกษตร , โภชนากร , เจาพนักงานอาชีวบําบัด , นายชาง

ศิลป , ชางกายอุปกรณ , เจาพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร , ชางทันตกรรม , นายชางเทคนิค , นายชางไฟฟา ,     

นายชางโยธา , ครูการศึกษาพิเศษ , เจาพนักงานหองสมุด , พนักงานประจําตึก  , พนักงานเปล , พนักงาน

ซักฟอก , พนักงานบริการ , พนักงานรับโทรศัพท , พนักงานเกษตรพื้นฐาน , พนักงานเรือยนต , พนักงาน

บริการเอกสารทั่วไป , พนักงานเก็บเอกสาร , พนักงานบริการสื่ออุปกรณการสอน , พนักงานเก็บเงิน , 

พนักงานโสตทัศนศึกษา , พนักงานผลิตนํ้าประปา , พนักงานการเงินและบัญชี , พนักงานพัสดุ , พนักงาน

ธุรการ , พนักงานพิมพ , พนักงานประเมินผล , พนักงานการศึกษา , พนักงานหองสมุด , พนักงานสื่อสาร , 

ลามภาษาตางประเทศ , ครูพี่เลี้ยง ,  พี่เลี้ยง , พนักงานชวยการพยาบาล , พนักงานชวยเหลือคนไข , ผูชวย

พยาบาล , ผูชวยทันตแพทย , พนักงานเภสัชกรรม , พนักงานประจําหองยา , ผูชวยพนักงานสุขศึกษา , ผูชวย

เจาหนาที่อนามัย , ผูชวยเจาหนาที่สาธารณสุข , พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค , พนักงานจุลทัศนกร , 

พนักงานประกอบอาหาร , พนักงานหองผาตัด , พนักงานผาและรักษาศพ , พนักงานบัตรรายงานโรค , 

พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนําโรค , ผูชวยนักกายภาพบําบัด , พนักงานกูชีพ , พนักงานประจํา

หองทดลอง ,พนักงานวิทยาศาสตร , พนักงานพิธีสงฆ , ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส , ชางเหล็ก , ชางฝมือ

ทั่วไป , ชางตอทอ , ชางศิลป , ชางตัดเย็บผา , ชางตัดผม ,   ชางซอมเคร่ืองทําความเย็น , ชางเคร่ืองชวยคน

พิการ และผูชวยชางทั่วไป                                   
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หมวด   1 

บททั่วไป 

ขอ 5.   สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ 

   5.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

   5.2 เงินกูสามัญ 

   5.3 เงินกูพิเศษ 

 ขอ 6.   การใหเงินกูแกสมาชิก 

  6.1 การใหเงินกูแกสมาชิก จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตอการอยู

อาศัย ตอการประกอบอาชีพ ตอการดํารงชีวิต ตอการศึกษา ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

  6.2 ในการกูเงินทุกประเภท ผูกูตองทําหนังสือกูไวเปนหลักฐาน และตองมีหลักประกันเงินกู

ตามแบบที่สหกรณกําหนด ยกเวนเงินกูฉุกเฉินไมตองมีหลักประกัน 

  6.3 การขอกูเงินทุกประเภท ใหผูกูแนบหลักฐานใบแจงรายการเงินเดือนตนฉบับของเดือน

กอนที่จะขอกู หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกูที่ใชในการรับโอนเงินเดือน ,  เงินบํานาญ , เงิน

บําเหน็จรายเดือน 

  6.4 สมาชิกผูขอกูเงินตองทําหนังสือยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือน คาจางหรือ

เงินบํานาญ ชําระหน้ีเงินกูตามจํานวนที่สหกรณแจงในแตละเดือน 

  6.5 สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแลว หากมีความประสงคจะกูเงินสหกรณก็สามารถกูได    

โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑและวิธีการเชนเดียวกับสมาชิกที่ยังไมเกษียณอายุราชการ 

  6.6 กรณีมีคูสมรส สมาชิกผูขอกูและผูค้ําประกันตองมีหนังสือใหคํายินยอมจากคูสมรส     

ทุกคร้ังที่กูเงินจากสหกรณ ยกเวนเงินกูฉุกเฉิน 

  6.7 สมาชิกที่ขอกูเงินไมเกินวงเงินที่ตนถือหุน ไมตองมีหลักประกันใดและกําหนดใหวงเงิน 

กูยืมไดไมเกินรอยละ 90 ของหุนที่ตนถือในขณะน้ัน โดยใหยกเวนวงเงินที่ระเบียบกําหนดใน    ขอ 21 ก็ได

  6.8 สมาชิกที่ลาออกจากงานและไมมีเงินไดรายเดือนหากมีความประสงคกูเงินใหกูไดไมเกิน

วงเงินรอยละ 90 ของหุนที่ตนถือในขณะน้ัน พรอมทั้งชี้แจงที่มาของรายไดตอสหกรณ การสงชําระหน้ีใหสง

ดวยเงินสดหรือโอนเขาบัญชีสหกรณในวันสุดทายของวันทําการของเดือนน้ัน ๆ  

 ขอ 7.  คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณอาจแตงต้ังคณะกรรมการเงินกู    

คณะหน่ึงประกอบดวยประธานหน่ึงคน เลขานุการหน่ึงคน และกรรมการอ่ืนอีกไมเกินสามคน 

 คณะกรรมการเงินกู มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในระเบียบน้ี หรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวของ และ

ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมอบหมาย 
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 ขอ 8.  การกําหนดจํานวนเงินชําระหน้ีเงินกู  สหกรณจะกําหนดใหสมาชิกชําระหน้ีเงินกู            

ทุกประเภทรวมหุนรายเดือน โดยใหคํานวณจากเงินรายไดสุทธิเมื่อหักเงินคาหุนและหน้ีทุกประเภทแลว

จะตองมีเงินไดคงเหลือไมนอยกวารอยละ 10 

 ขอ 9.  การชําระหน้ีเงินกู 

  9.1 ใหสมาชิกชําระเงินกูเดือนละอยางนอยหน่ึงคร้ังของแตละสัญญากู  ภายในวันสิ้นเดือน 

สมาชิกตองยินยอมใหหนวยงานที่สมาชิกรับเงินเดือนอยูหักเงินเดือนตามจํานวนหน้ี และประเภทของหน้ีที่

สหกรณแจง โดยหนวยงานน้ันเปนผูรวบรวมสงใหสหกรณโดยตรงหรือผานธนาคารเขาบัญชีสหกรณ 

 ในกรณีสมาชิกโอนจากหนวยงานเดิมหรือพนจากราชการหรืองานประจํา และสมาชิกไมสะดวก 

ที่จะชําระหน้ีดวยวิธีตามวรรคแรก สมาชิกอาจขอชําระหน้ีดวยวิธีอ่ืนก็ได แตตองไดรับความเห็นชอบ       

จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเสียกอน 

 ในกรณีสมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืน ขอโอนยายมายังสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด

ชุมพร จํากัด หากทางตนสังกัดไมยินยอมหักเงินเดือนใหกับทางสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

จํากัด จะไมรับเปนสมาชิก 

  9.2 ในกรณีสมาชิกพนจากราชการหรืองานประจําและไดรับเงินบําเหน็จ สมาชิกตองยินยอม

ใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินบําเหน็จชําระหน้ีเงินกูตามจํานวนที่สหกรณแจง 

 ขอ 10.  การตรวจสอบหลักประกัน 

  10.1 ใหผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบการใหเงินกูทุกราย มีหลักประกันให

ถูกตอง เมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูจัดการตองแจงใหผูกูจัดการแกไขให

ถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดและรายงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ   

  10.2 สมาชิกผูกูเงินที่มีความจําเปน อาจขอเปลี่ยนหลักประกันเงินกู โดยทําหนังสือระบุ

เหตุผลความจําเปนเสนอตอคณะกรรมการเงินกูหรือคณะกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี 

  ใหคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ  การขอ

เปลี่ยนแปลงหลักประกันเงินกู 

 ขอ 11.  การเรียกคืนเงินกู 

 กรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ีใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง

พรอมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว 

  11.1 เมื่อสมาชิกผูกูถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับของสหกรณขอ 39 

  11.2 เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงค 

  11.3 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกูมิได

จัดการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

  11.4 เมื่อคางสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนเวลาถึงสองงวดติดตอกัน หรือ

ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีถึงสามคราวสําหรับเงินกูสัญญาหน่ึง 
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  11.5 สมาชิกที่ออกจากงานกอนครบกําหนด ซึ่งเงินไดรายเดือนไมเพียงพอแกงวดชําระหน้ี 

เมื่อสหกรณคํานวณแลวดําเนินการแจงใหสมาชิกสงคืนตนเงินตามที่แจง 

  หากสหกรณเรียกคืนเงินกูสมาชิกผูกูตองยินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจาย

เงินเดือน  เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอ่ืนใดที่

หนวยงาน   ตนสังกัด หรือสหกรณจะพึงจายใหแกสมาชิกผูกู หักเงินดังกลาวชําระหน้ีตอสหกรณไดทันที 

 ขอ 12.  การผอนชําระและการปรับโครงสรางหน้ี 

            12.1 การผอนชําระหน้ี    คือการหยุดชําระหน้ีชั่วระยะเวลาหน่ึง ใชในกรณีที่สมาชิกผูกูมีเหตุ

ทําใหรายไดหยุดชะงักชั่วระยะเวลาหน่ึง สมาชิกผูกูอาจขอผอนชําระหน้ีไดไมเกินเวลาที่รายไดหยุดชะงัก 

หรือในกรณีสมาชิกผูค้ําประกันหรือบุคคลอ่ืนที่ตองชําระหน้ีแทนผูกูแตไมสามารถชําระหน้ีน้ันไดโดย

สิ้นเชิงในคราวเดียว อาจขอผอนชําระหน้ีไดสําหรับกรณีบุคคลอ่ืนรับใชหน้ีแทนผูกูตองมีสมาชิกผูค้ําประกัน

ผูกู เ ดิมตามจํานวนผู คํ้าประกันเดิมหรืออสังหาริมทรัพยปลอดจํานองเปนหลักประกันเงินกูตามที่

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

                  (1) ใหสมาชิกทําหนังสือแจงเหตุผลการขอผอนชําระตามแบบที่สหกรณกําหนด 

  (2) ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจอนุมัติ 

  (3)ในกรณีสมาชิกผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกูแตไมสามารถชําระหน้ีน้ันได  

              โดยสิ้นเชิงในคราวเดียว ผูค้ําประกันสามารถขอผอนชําระแทนผูกูเปนงวดรายเดือนได  

              ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

   12.2  การปรับโครงสรางหน้ี 

  สมาชิกที่เปนลูกหน้ีสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หากไมสามารถชําระหน้ีไดตาม

สัญญาหรือตามระเบียบสหกรณวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก และมีเอกสารหลักฐานแสดงใหเห็นวามีเหตุ           

อันจําเปนอาจขอปรับโครงสรางหน้ีกับสหกรณตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

        การปรับโครงสรางหน้ี คือการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของหนังสือกูเงินฉบับเดิม  

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร โดยมีเงื่อนไข  ดังน้ี 

(1)  กรณีสมาชิกตองรับผิดในฐานะผูค้ําประกันหรือแสดงใหเห็นวาตนเองมีรายไดลดลง

หรือมีเหตุใหไมสามารถชําระหน้ีตามงวดสัญญาเดิมได ใหรวมตนเงิน ดอกเบี้ยหรือเงินอ่ืน

เขาดวยกันแลวขยายระยะเวลาการชําระหน้ีออกไปตามความสามารถของลูกหน้ีแตละราย

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

(2) เงินกูที่สมาชิกมีหน้ีของตนเอง และหรือตองรับผิดในฐานะผูค้ําประกัน ซึ่งทําใหมีหน้ี

เพิ่มขึ้น ทําใหไมสามารถหักเงินไดรายเดือนชําระหน้ีได หรือสมาชิกแสดงใหเห็นวาตนเอง

มีรายไดลดลงหรือมีเหตุแสดงใหเห็นวาไมสามารถชําระหน้ีไดใหรวมหน้ีที่รับผิดเขา

ดวยกันแลวขยายระยะเวลาการชําระหน้ีออกไปตามความสามารถของลูกหน้ีแตละราย

ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร   
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**   ขอ 15  วงเงินกู   แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2561  

เมื่อมีการอนุมัติใหปรับปรุงโครงสรางหน้ีวิธีใดแลวใหทําสัญญากู สัญญาจํานอง สัญญาค้ํา

ประกันหรือจัดทําสัญญาแนบทายหรือสัญญาตอทายแลวแตกรณี  สมาชิกที่ขอปรับโครงสรางหน้ีและ

สหกรณอนุมัติแลว ไมมีสิทธิกูเงินประเภทใด ๆ ตามระเบียบน้ีไดอีก  เวนแตจะไดชําระหน้ีเสร็จสิ้นแลว 

12.3  วิธีปฏิบัติในการผอนชําระหน้ีหรือการปรับโครงสรางหน้ี 

(1) ยื่นคําขอผอนชําระหน้ีหรือการปรับโครงสรางหน้ีตอสหกรณตามแบบที่สหกรณ       

     กําหนด พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีเหตุจําเปน 

(2) ผูจัดการเสนอความเห็นแลวแตกรณีตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่ออนุมัติ                        

(3) การขอผอนผันการชําระหน้ี และการปรับโครงสรางหน้ี สมาชิกจะตองชําระดอกเบี้ย 

     ตามตนเงินคงเหลือทุกเดือน หามงดการชําระดอกเบี้ยใหกับสหกรณ  

ขอ 13 สมาชิกท่ีขอกูเงินสามัญหรือเงินกูพิเศษท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป จะตองประมาณการเงินบํานาญ

หรือเงินบําเหน็จรายเดือนที่คาดวาจะไดรับเมื่อเกษียณอายุราชการหรืองาน โดยวงเงินที่ขอกูเมื่อคํานวณงวด

ชําระหน้ีรายเดือนแลว จะตองไมเกินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนที่คาดวาจะไดรับในแตละเดือน 

ขอ 14 กรณีใดท่ีระเบียบน้ีมิไดกําหนดไว ใหคณะกรรมการดําเนินการ วินิจฉัยชี้ขาดและใหสมาชิก

ถือปฏิบัติตามน้ัน 

 

หมวด 2 

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

            ** ขอ 15 วงเงินกู    

 สมาชิกท่ีมีสถานภาพขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ เจาหนาท่ีสหกรณ ใหมีสิทธิ์ขอกู

เงินฉุกเฉินไดในคราวหน่ึงไมเกิน 3 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกินวงเงิน 100,000บาท (หน่ึงแสนบาท

ถวน)  

 สมาชิกท่ีมีสถานภาพลูกจางชั่วคราว ลูกจางเงินบํารุง ลูกจางนักเรียนทุน พนักงานราชการ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางตามภารกิจ และลูกจางชั่วคราวสหกรณ ใหมีสิทธิขอกูเงินฉุกเฉินได

ในคราวหน่ึงไมเกิน 2 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกินวงเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) และตองใช 

สมาชิกที่เปนขาราชการหรือ ลูกจางประจําหรือ ขาราชการบํานาญ ค้ําประกันจํานวน 1 คน โดยผูค้ําประกันมี

สิทธิ์ค้ําประกันเงินกูฉุกเฉินไมเกิน 5 สัญญา 

 หากสมาชิกมีหน้ีสัญญาอ่ืน ทั้งน้ีเมื่อตรวจสอบแลวใหมีเงินไดเหลือจายชําระหน้ีตามขอ 17 

 กรณีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ ใหสมาชิกยื่นกูไดใหเปนไปตามประกาศสหกรณฯ             

 ขอ 16.  การอนุมัติ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจแตงต้ังกรรมการเปนผูแทนสหกรณในการ

อนุมัติเงินกูตามลักษณะพื้นที่หรือหนวยงานที่สมาชิกสังกัด การขอรับเงินกูใหผูแทนสงหลักฐานหนังสือ

สัญญาทางระบบอิเล็กทรอนิกสใหสหกรณทราบ และดําเนินการจายเงินภายในวันเดียวกันโดยการโอน       
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**   ขอ 17  การชาํระหน้ีเงินกู   แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2561  

เขาบัญชีเงินฝากของสมาชิกผูกูเทาน้ัน และใหดําเนินการจัดสงหนังสือสัญญาฉบับจริงใหสหกรณภายใน     

7 วันทําการ 

  ผู จัดการสหกรณมี อํานาจอนุมั ติวงเงินกูฉุก เฉินได  และรายงานการอนุมั ติใหที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการทราบในคราวถัดไป 

          ** ขอ 17 การชําระหน้ีเงินกู   

 สมาชิกตองชําระหน้ีตามจํานวนเงินที่ตกลงกับสหกรณไมเกิน 18 งวด  ยกเวนสมาชิกที่มีฐานะเปน

ลูกจางชั่วคราว ลูกจางเงินบํารุง ลูกจางนักเรียนทุน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจาง

ตามภารกิจ และลูกจางชั่วคราวสหกรณ ผอนชําระไมเกิน 12 งวด 

 กรณีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ ใหสมาชิกยื่นกูไดใหเปนไปตามประกาศสหกรณฯ 

 

หมวด  3 

เงินกูสามัญ 

  ขอ 18.  การขอกู 

  18.1 ใหสมาชิกสงคําขอกูถึงสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด 

  18.2 ใหผูจัดการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานขอกูใหถูกตองแลววิเคราะห และรวบรวม

เสนอคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูพิจารณา 

 ขอ 19.  การพิจารณาเงินกูสามัญ 

  19.1  คุณสมบัติของผูกู   

   19.1.1 ตองชําระคาหุนรายเดือนติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหกงวด  

   19.1.2 ตองมีทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ 17  ของวงเงินที่กู ยกเวนเงินกูเพื่อสวัสดิการ 

   19.1.3 สมาชิกที่ขอกูเงินตามระเบียบ ขอ 21.1(ข)21.3(ข)21.4(ข)และ 21.5(ข)ใหทํา

ประกันชีวิตในวงเงินคุมครองไมนอยกวาสวนที่เกินจากทุนเรือนหุนที่ตนถืออยูในขณะน้ัน โดยแตงต้ังให

สหกรณเปนผูรับผลประโยชน เวนแตสมาชิกที่กู เงินไมเกินทุนเรือนหุนหรือเงินฝากหรือสมาชิกที่ใช

อสังหาริมทรัพยเปนประกัน  

  19.2  วัตถุประสงคในการขอกู 

   19.2.1   เพื่อถือหุนหรือฝากเงินไวกับสหกรณ 

   19.2.2   เพื่อการปรับปรุงตอเติม หรือซอมแซมทรัพยสิน ของสมาชิกหรือของบุพการี 

   19.2.3   เพื่อซื้อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ 

   19.2.4   เพื่อซื้อรถยนต หรือสมทบซื้อรถยนต 

   19.2.5   เพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือของบุตรสมาชิก 

   19.2.6   เพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได 

   19.2.7   เพื่อชําระหน้ีสินเดิมของสหกรณหรือสถาบันการเงินอ่ืน 
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   19.2.8   การอันจําเปนที่สมาชิกรองขอและคณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบ 

 

 ขอ 20.  หลักประกัน 

  20.1  หลักประกันอาจมีไดอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางคือ สมาชิกค้ําประกัน หรือ

หลักประกันอยางอ่ืนที่คณะกรรมการกําหนด 

  20.2 สมาชิกค้ําประกัน สมาชิกผูค้ําประกันจะรับผิดตอผูใหกู ภายในวงเงินตามหนังสือสัญญา

กูยืมเงินระหวางผูกูกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

  20.3  กรณีใชอสังหาริมทรัพยปลอดจํานองเปนหลักประกันตองจดทะเบียนจํานองเปน

ประกันครอบหน้ีที่มีอยูในเวลาจํานองและหน้ีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากเปนที่ดินและบานหรืออาคารชุด 

ตองใหสถาบันการประเมินราคาที่ดินและสิ่งกอสรางภายนอกเปนผูประเมินราคา โดยผูกูเปนผูจายคาบริการ

ใหกับผูประเมินราคา และผูกูตองทําประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัย             ที่สหกรณกําหนดในจํานวน

เงินตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร โดยระบุใหสหกรณเปนผูรับผลประโยชน และตองตออายุ

การเอาประกันจนกวาจะชําระเงินกูแลวเสร็จตามสัญญา ผูกู เปนผูเสียเบี้ยประกัน โดยใหสหกรณหักเอาจาก

เงินปนผล  เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากหรือเงินเดือนของสมาชิกผูกูได 

 ขอ 21.   วงเงินกู  การชําระหน้ี  และการค้ําประกัน  

  21.1 สมาชิกท่ีมีสถานภาพเปนขาราชการและลูกจางประจํา สามารถย่ืนขอกูไดดังตอไปน้ี 

   (ก)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันเพียงอยางเดียว  

   วงเงินกู  มีสิทธิ์ขอกูไดไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท (หน่ึงลานหาแสนบาทถวน)  

   การชําระหน้ี สมาชิกตองชําระหน้ี ภายในระยะเวลาไมเกิน 220 งวด และจะตองชําระ 

ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 70 ป  โดยสงเงินเทากันทุกงวดจนกวาจะหมดหน้ี   

   การค้ําประกัน จัดใหสมาชิกค้ําประกันตามวงเงิน เงื่อนไข และหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

   (1) วงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท   มีผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน 

   (2) วงเงินกู 250,001 - 500,000 บาท   มีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน 

   (3) วงเงินกู 500,001 – 750,000 บาท   มีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน 

   (4) วงเงินกู 750,001 – 1,000,000 บาท   มีผูค้ําประกันอยางนอย 4 คน 

   (5) วงเงินกู 1,000,001 – 1,250,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 5 คน 

   (6) วงเงินกู 1,250,001–1,500,000 บาท   มีผูค้ําประกันอยางนอย 6 คน 

    (ข)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอื่น 

   วงเงินกู  มีสิทธิ์ขอกูไดไมเกิน 3,000,000.00 บาท (สามลานบาทถวน)  

   การชําระหน้ี สมาชิกตองชําระหน้ี ภายในระยะเวลาไมเกิน 220 งวด และจะตองชําระ 

ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 70 ป  โดยสงเงินเทากันทุกงวดจนกวาจะหมดหน้ี   
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**   ขอ 21.2  สมาชกิท่ีมีสถานภาพเปนผูรับบํานาญ   แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2561  

 

   การค้ําประกัน   

   (1) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนที่เกินจากมูลคาหุน โดยแตงต้ังใหสหกรณ

เปนผูรับผลประโยชนเวนแตสมาชิกที่กู เงินไมเกินทุนเรือนหุนหรือเงินฝากหรือสมาชิกที่ใช

อสังหาริมทรัพยเปนประกัน  

   (2) ใหสมาชิกค้ําประกันตามวงเงิน เงื่อนไข และหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

    (2.1) วงเงินกูไมเกิน 500,000 บาท   มีผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน 

    (2.2) วงเงินกู 500,001 – 1,000,000 บาท   มีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน 

    (2.3) วงเงินกู 1,000,001 – 1,500,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน 

     (2.4) วงเงินกู 1,500,001 – 2,000,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 4 คน 

    (2.5) วงเงินกู 2,000,001 – 2,500,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 5 คน 

    (2.6) วงเงินกู 2,500,001 – 3,000,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 6 คน 

    (ค)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอื่นและบริษัทประกันภัยผูค้ําประกัน   

   วงเงินกู  มีสิทธิ์ขอกูไดไมเกินวงเงินสามลานบาทถวน  

   การชําระหน้ี สมาชิกตองชําระหน้ี ภายในระยะเวลาไมเกิน 220 งวด และจะตองชําระ 

ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 70 ป  โดยสงเงินเทากันทุกงวดจนกวาจะหมดหน้ี 

   การค้ําประกัน   

  ใหสมาชิกมีสทิธิในการเสนอหลักประกันจากบริษัทประกันภัยหรือหลักประกันอ่ืน  

ตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดโดยประกาศสหกรณ รวมถึงหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1) ใหมีผูค้ําประกัน 2 คน ซึ่งสิทธิ์ของผูค้ําประกันไมเกิน 2 สัญญา 

(2) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนที่เกินจากมูลคาหุน โดยแตงต้ังสหกรณเปน

ผูรับผลประโยชน 

(3) ผูค้ําประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทาน้ัน  

       ** 21.2  สมาชิกท่ีมีสถานภาพเปนผูรับบํานาญ  

        กรณีใชสมาชิกค้ําประกันเพียงอยางเดียว 

   วงเงินกู  มีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 300,000 บาท รวมกับมูลคาหุนที่ตนถือและหรือรวม

กับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ ทั้งน้ีไมเกิน 1,500,000 บาท (หน่ึงลานหาแสนบาทถวน) โดยใหทําหนังสือ

ยินยอมใหใชเงินฝากในการค้ําประกัน สมาชิกสามารถถอนเงินฝากไดแตตองมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม

นอยกวาหน้ีคงเหลือเมื่อรวมกับทุนเรือนหุนในขณะน้ัน 

   การชําระหน้ี สมาชิกตองชําระหน้ี ภายในระยะเวลาไมเกิน 180 งวด และจะตองชําระให

เสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 75 ป โดยสงเงินเทากันทุกงวดจนกวาจะหมดหน้ี  การค้ําประกัน   

   (1) ใหสมาชิกค้ําประกันตามวงเงิน เงื่อนไข และหลักเกณฑดังตอไปน้ี 



ขอบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม พ.ศ.2562 หนา 10 

 

    (1.1) วงเงินกูไมเกิน  250,000 บาท             มีผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน 

    (1.2) วงเงินกู 250,001 – 500,000 บาท      มีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน 

    (1.3) วงเงินกู 500,001 – 750,000 บาท      มีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน 

    (1.4) วงเงินกู 750,001 – 1,000,000 บาท    มีผูค้ําประกันอยางนอย 4 คน 

    (1.5) วงเงินกู 1,000,001 – 1,250,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 5 คน 

    (1.6) วงเงินกู 1,250,001 – 1,500,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 6 คน 

 21.3  สมาชิกท่ีมีสถานภาพเปนลูกจางนักเรียนทุน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง

สาธารณสุขกลุมท่ี 1  

   (ก)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันเพียงอยางเดียว 

  วงเงินกู   

  เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 250,000 บาท ( สองแสนหาหมื่น

บาทถวน ) 

  เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

  การชําระหน้ี ใหสงชําระหน้ีไมเกิน 120 งวด และจะตองชําระใหเสร็จสิ้นภายในเดือนที่

สมาชิกมีอายุครบ 60 ป  

  การค้ําประกัน   

   (1) ใหสมาชิกค้ําประกันตามวงเงิน เงื่อนไข และหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

    (1.1) วงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน 

    (1.2) วงเงินกู 250,001 – 500,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน  

   (2) ผูค้ําประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทาน้ัน 

   (ข)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอื่น 

  วงเงินกู  

 เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

 เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน1,000,000 บาท (หน่ึงลานบาทถวน) 

  การชําระหน้ี สมาชิกตองชําระหน้ี  ภายในระยะเวลาไมเกิน 180 งวด และจะตองชําระให

เสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 60 ป    

  การค้ําประกัน   

  (1) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนที่เกินจากมูลคา โดยแตงต้ังใหสหกรณเปน

ผูรับผลประโยชน 

   (2) ใหสมาชิกค้ําประกันตามวงเงิน เงื่อนไข และหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

    (2.1) วงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน 

    (2.2) วงเงินกู 250,001 – 500,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน 
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    (2.3) วงเงินกู 500,001 – 750,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน 

     (2.4) วงเงินกู 750,001 – 1,000,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 4 คน 

  (ค)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอื่นและบริษัทประกันภัยผูค้ําประกันวงเงินกู  

  เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป  มีสิทธิ์ขอกูได 500,000 บาทรวมกับมูลคาหุนที่ตนถือ และ

หรือรวมกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 750,000 บาท โดยใหทําหนังสือยินยอมใหใชเงินฝาก

ในการคํ้าประกัน สมาชิกสามารถถอนเงินฝากไดแตตองมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีไมนอยกวาหน้ีคงเหลือ  

ในขณะน้ัน 

  เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปข้ึนไป มีสิทธิ์ขอกูได 1,000,000 บาทรวมกับมูลคาหุนที่ตนถือ และ

หรือรวมกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท โดยใหทําหนังสือยินยอมใหใชเงิน

ฝากในการค้ําประกัน สมาชิกสามารถถอนเงินฝากไดแตตองมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีไมนอยกวาหน้ี

คงเหลือในขณะน้ัน 

  การชําระหน้ี สมาชิกตองชําระหน้ี  ภายในระยะเวลาไมเกิน 180 งวด และจะตองชําระให

เสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 60 ป            

   การค้ําประกัน   

  ใหสมาชิกมีสิทธิ์ในการเสนอหลักประกันจากบริษัทประกันภัยหรือหลักประกันอ่ืน          

ตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดโดยประกาศสหกรณ รวมถึงหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1) ใหมีผูค้ําประกัน 2 คน ซึ่งสิทธิ์ของผูค้ําประกันไมเกิน 2 สัญญา 

(2) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนที่เกินจากมูลคาหุน โดยแตงต้ังสหกรณ   

เปนผูรับผลประโยชน 

(3) ผูค้ําประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทาน้ัน 

 21.4 สมาชิกท่ีมีสถานภาพเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกลุมท่ี 2 ลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง 

ลูกจางชั่วคราวสหกรณ ลูกจางตามภารกิจ และพนักงานจาง 

  (ก)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันเพียงอยางเดียว    

   วงเงินกู 

   เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป  ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดภายในวงเงิน 50,000 บาทรวมกับ

มูลคาหุนที่ตนถือในขณะน้ันและหรือเมื่อรวมอยูกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 100,000 บาท 

(หน่ึงแสนบาทถวน) 

   เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปข้ึนไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดภายในวงเงิน 100,000 บาทรวมกับ

มูลคาหุนที่ตนถือในขณะน้ันและหรือเมื่อรวมอยูกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 200,000 บาท 

(สองแสนบาทถวน) 
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   เปนสมาชิกสหกรณ 10  ปข้ึนไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดภายในวงเงิน 150,000 บาทรวมกับ

มูลคาหุนที่ตนถือในขณะน้ันและหรือเมื่อรวมอยูกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 300,000 บาท 

(สามแสนบาทถวน) 

   การชําระหน้ี สมาชิกตองชําระหน้ี  ภายในระยะเวลาไมเกิน 84 งวด และจะตองชําระให

เสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 60 ป            

                               การค้ําประกัน   

   (1) ใหสมาชิกค้ําประกันตามวงเงิน เงื่อนไข และหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

    (1.1) วงเงินกูไมเกิน 100,000 บาท   มีผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน 

    (1.2) วงเงินกู 100,001 – 200,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน  

    (1.3) วงเงินกู 200,001 – 300,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน  

   (2) ผูค้ําประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทาน้ัน 

                         (ข)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอื่น 

   วงเงินกู  

   เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดภายในวงเงิน 100,000 บาทรวมกับ

มูลคาหุนที่ตนถือในขณะน้ันและหรือเมื่อรวมอยูกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 300,000 บาท 

(สามแสนบาทถวน) 

   เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปข้ึนไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดภายในวงเงิน 150,000 บาทรวมกับ

มูลคาหุนที่ตนถือในขณะน้ันและหรือเมื่อรวมอยูกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 300,000 บาท 

(สามแสนบาทถวน) 

   เปนสมาชิกสหกรณ 10  ปข้ึนไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดภายในวงเงิน 200,000 บาทรวมกับ

มูลคาหุนที่ตนถือในขณะน้ันและหรือเมื่อรวมอยูกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 500,000 บาท 

(หาแสนบาทถวน) 

   การชําระหน้ี สมาชิกตองชําระหน้ี  ภายในระยะเวลาไมเกิน 180 งวด และจะตองชําระ

ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 60 ป            

                           การค้ําประกัน   

   (1) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนที่เกินจากมูลคาหุน โดยแตงต้ังใหสหกรณ

เปนผูรับผลประโยชน  

   (2) ใหสมาชิกค้ําประกันตามวงเงิน เงื่อนไข และหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

    (2.1) วงเงินกูไมเกิน 150,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน 

    (2.2) วงเงินกู 150,001 – 300,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน 

    (2.3) วงเงินกู 200,001 – 300,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน  
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   (3) ผูค้ําประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทาน้ัน 

  (ค)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอื่นและบริษัทประกันภัยผูค้ําประกัน   

   วงเงินกู  

   เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดภายในวงเงิน 100,000 บาทรวมกับ

มูลคาหุนที่ตนถือในขณะน้ันและหรือเมื่อรวมอยูกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 300,000 บาท 

(สามแสนบาทถวน) 

   เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปข้ึนไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดภายในวงเงิน 150,000 บาทรวมกับ

มูลคาหุนที่ตนถือในขณะน้ันและหรือเมื่อรวมอยูกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 300,000 บาท  

(สามแสนบาทถวน) 

   เปนสมาชิกสหกรณ 10  ปข้ึนไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดภายในวงเงิน 200,000 บาทรวมกับ

มูลคาหุนที่ตนถือในขณะน้ันและหรือเมื่อรวมอยูกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 500,000 บาท 

(หาแสนบาทถวน) 

   การชําระหน้ี สมาชิกตองชําระหน้ี  ภายในระยะเวลาไมเกิน 180 งวด และจะตองชําระ

ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 60 ป                                    

   การค้ําประกัน   

   ใหสมาชิกมีสิทธิในการเสนอหลักประกันจากบริษัทประกันภัยหรือหลักประกันอ่ืน ตาม

หลักเกณฑเงื่อนไขที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดโดยประกาศสหกรณ รวมถึงหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1) ใหมีผูค้ําประกัน 2 คน ซึ่งสิทธิ์ของผูค้ําประกันไมเกิน 2 สัญญา 

(2) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนที่เกินจากมูลคาหุน โดยแตงต้ังสหกรณ

เปนผูรับผลประโยชน 

(3) ผูค้ําประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทาน้ัน 

 21.5 สมาชิกท่ีมีสถานภาพเปนเจาหนาท่ีสหกรณ 

  (ก)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันเพียงอยางเดียว 

   วงเงินกู 

   เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 5 เทาของมูลคาหุนหรือรวม

กับเงินฝากในขณะน้ันทั้งน้ีจะตองไมเกิน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) 

   เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปข้ึนไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 5 เทาของมูลคาหุนหรือรวม

กับเงินฝากในขณะน้ันทั้งน้ีจะตองไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

   การชําระหน้ี ใหสงชําระหน้ีภายในอายุ 60 ป และไมเกิน 120 งวด 

   การค้ําประกัน   

   (1) ใหสมาชิกค้ําประกันตามวงเงิน เงื่อนไข และหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

    (1.1) วงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน 
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    (1.2) วงเงินกู 250,001 – 500,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน 

  (ข)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอื่น 

   วงเงินกู 

   เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 5 เทาของมูลคาหุนหรือรวม

กับเงินฝากในขณะน้ันทั้งน้ีจะตองไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

   เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปข้ึนไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 5 เทาของมูลคาหุนหรือรวม

กับเงินฝากในขณะน้ันทั้งน้ีจะตองไมเกิน 1,000,000 บาท (หน่ึงลานบาทถวน) 

   การชําระหน้ี ใหสงชําระหน้ีภายในอายุ 60 ป และไมเกิน 180 งวด     

      การค้ําประกัน   

   (1) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนที่เกินจากมูลคาหุน โดยแตงต้ังใหสหกรณ

เปนผูรับผลประโยชน  

   (2) ใหสมาชิกค้ําประกันตามวงเงิน เงื่อนไข และหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

    (2.1) วงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน 

    (2.2) วงเงินกู 250,001 – 500,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน 

    (2.3) วงเงินกู 500,001 – 750,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน 

    (2.4) วงเงินกู 750,001 – 1,000,000 บาท  มีผูค้ําประกันอยางนอย 4 คน 

  (ค)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอื่นและบริษัทประกันภัยผูค้ําประกัน   

   วงเงินกู  

   เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 5 เทาของมูลคาหุนหรือรวม

กับเงินฝากในขณะน้ันทั้งน้ีจะตองไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

   เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปข้ึนไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 5 เทาของมูลคาหุนหรือรวม

กับเงินฝากในขณะน้ันทั้งน้ีจะตองไมเกิน 1,000,000 บาท (หน่ึงลานบาทถวน) 

   การชําระหน้ี ใหสงชําระหน้ีภายในอายุ 60 ป และไมเกิน 180 งวด 

   การค้ําประกัน   

   ใหสมาชิกมีสิทธิในการเสนอหลักประกันจากบริษัทประกันภัยหรือหลักประกันอ่ืน  

ตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดโดยประกาศสหกรณ รวมถึงหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1) ใหมีผูค้ําประกัน 2 คน ซึ่งสิทธิ์ของผูค้ําประกันไมเกิน 2 สัญญา 

(2) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนที่เกินจากมูลคาหุน โดยแตงต้ังสหกรณ

เปนผูรับผลประโยชน 

(3) ผูค้ําประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทาน้ัน 

 ขอ 22.  หลักเกณฑเง่ือนไขสิทธิของสมาชิกในการค้ําประกัน 

  หลักเกณฑเงื่อนไขสิทธิของสมาชิกในการค้ําประกัน กําหนดดังน้ี 
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**   ขอ 23  เงินกูเพ่ือสวัสดิการ   แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2561  

   (22.1) เงินไดรายเดือนไมเกิน 7,000 บาท  ค้ําประกันไดไมเกิน 2 สัญญา 

   (22.2) เงินไดรายเดือน 7,001 – 10,000 บาท  ค้ําประกันไดไมเกิน 3 สัญญา 

   (22.3) เงินไดรายเดือน 10,001 – 15,000 บาท  ค้ําประกันไดไมเกิน 4 สัญญา 

   (22.4) เงินไดรายเดือน 15,001 – 20,000 บาท  ค้ําประกันไดไมเกิน 5 สัญญา 

   (22.5) เงินไดรายเดือน 20,001 บาทขึ้นไป  ค้ําประกันไดไมเกิน 6 สัญญา 

   (22.6) สมาชิกที่รับบํานาญค้ําประกันไดไมเกิน 2 สัญญา 

   (22.7) ลูกจางนักเรียนทุน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจาง

ชั่วคราวเงินบํารุง ลูกจางชั่วคราวสหกรณ ลูกจางตามภารกิจ และพนักงานจางใหค้ําประกันได 1 สัญญา และ

ตองไมเปนผูค้ําประกันดวยกันเอง 

 ขอ 23 เงินกูเพื่อสวัสดิการ 

            ใหคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู มีอํานาจใหสมาชิกขอกูและอนุมัติเงินเพื่อ

จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ทางราชการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานรวมถึงสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือประสบภัยรายแรงอ่ืน ๆ และมีความจําเปน

จะตองขอกูเงิน ก็ใหกูไดโดยยกเวนระเบียบที่กําหนดในขอ 21 , 22 ทั้งน้ีใหกูไดไมเกินวงเงิน 500,000 บาท 

(หาแสนบาทถวน)  

              ใหมีผูค้ําประกัน 1 คนโดยสมาชิกรายน้ันมิไดเปนผูค้ําประกันเงินกูเพื่อสวัสดิการของสมาชิกรายอ่ืน 

 การสงชําระหน้ีใหสงชําระหน้ีใหแลวเสร็จภายใน 120 งวด หรือภายในอายุ 60 ป หรืออายุราชการ 

หรืออายุงานคงเหลือ 

 สมาชิกที่มีสถานภาพเปนผูรับบํานาญ การสงชําระหน้ี ใหสงชําระหน้ีใหแลวเสร็จภายใน 120 งวด 

หรือภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 70 ป  

 สมาชิกที่มีสถานภาพเปนลูกจางนักเรียนทุน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง ลูกจางชั่วคราวสหกรณ ลูกจางตามภารกิจและพนักงานจางไมมีสิทธิในการขอกูเพื่อ

สวัสดิการน้ี  

 ขอ 24.  การชําระหน้ี ใหชําระหน้ีแบบ สงเงินเทากันทกุงวดจนกวาจะหมดหน้ี เงินที่ชําระหน้ี 

จะหักสวนหน่ึงเปนดอกเบี้ยกอน สวนที่เหลือจึงนําไปหักตนเงิน  

 ขอ 25.   การรวมหน้ี การกูคร้ังใหมสมาชิกอาจขอรวมหน้ีเงินกูได ถาสงชําระหน้ีสัญญาใดสัญญา

หน่ึงมาแลวไมนอยกวา 12 งวด หรือเมื่อสมาชิกมีเหตุผลความจําเปนโดยแจงเปนหนังสือ เมื่อคณะกรรมการ

เงินกูสอบสวนแลวก็สามารถใหกูได 

 การรวมหน้ีนอกเหนือจากที่กําหนดในวรรคกอนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ 

 ขอ 26.  การจายเงินกู กอนจายเงินกูใหแกสมาชิกผูกูตองดําเนินการดังน้ี 

  26.1 สมาชิกผูกูตองทําหนังสือเงินกู สัญญาจํานอง สัญญาจํานํา และหรือหนังสือค้ําประกัน 

แลวแตกรณี 
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**   ขอ 33  การอนุมตัิเงินกู   แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2561  

  26.2 ใหผูจัดการตรวจหนังสือเงินกูและสัญญาที่เกี่ยวของใหถูกตอง 

 ขอ 27.  สมาชิกจะค้ําประกันเงินกูของคูสมรสของตนเองไมไดและสมาชิกที่เปนสามีภรรยาจะ 

ค้ําประกันเงินกูของผูกูคนเดียวกันไมได 

 ขอ 28.  การรายงาน ใหผูจัดการรายงานสรุปผลการจายเงินกูทุกสัญญา และการรับชําระหน้ีเงินกู

ทุกสัญญาใหคณะกรรมการดําเนินการทราบอยางนอยเดือนละคร้ังในวันประชุมประจําเดือน     

 

หมวด 4 

เงินกูพิเศษ 

 ขอ 29.  การขอกู 

  29.1 ใหสมาชิกยื่นคําขอกูถึงสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด 

  29.2 ใหผูจัดการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานคําขอกูใหถูกตองแลววิเคราะหและรวบรวม

เสนอคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูอนุมัติ 

 ขอ 30.  วัตถุประสงคเงินกู 

  30.1 เพื่อซื้อที่ดินและสรางบาน หรือซื้อที่ดินพรอมบาน หรือซื้ออาคารชุด หรือสรางที่อยู

อาศัยบนที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของสมาชิก และหรือคูสมรส รวมทั้งการไถถอนหน้ีที่อยูอาศัยจากสถาบัน

การเงิน 

  30.2 เพื่อซื้ออุปกรณเคร่ืองใชหรือปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม ที่อยูอาศัย 

  30.3 เพื่อชําระหน้ีสหกรณหรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ 

  30.4 เพื่อประกอบการลงทุนทําธุรกิจสวนตัว หรือการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ 

 ขอ 31.  คุณสมบัติผูกูเงิน มีดังน้ี 

   31.1 สมาชิกที่ชําระคาหุนรายเดือนตามระเบียบมาแลวไมนอยกวาหกงวด 

   31.2 มีหุนในสหกรณไมนอยกวา รอยละ 17 ของวงเงินกู 

 ขอ 32.  วงเงินกู  

   32.1 ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไมเกินรอยละ 80 ตามมูลคาหลักประกันที่สถาบันการประเมิน

ราคาที่ดินและสิ่งกอสรางภายนอกเปนผูประเมินราคา รวมกับทุนเรือนหุนที่สมาชิกถือในขณะน้ัน แตตองอยู

ในกําหนดวงเงินกูไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 

   32.2 กรณีกูไมเกินมูลคาหุนที่ตนเองถือหุนและหรือรวมกับเงินฝาก ใหมีสิทธิ์ขอกูเงิน 

ไดไมเกินรอยละ 95 ของวงเงินมูลคาหุนที่ตนเองถือและหรือรวมกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณในขณะน้ัน 

** ขอ 33 การอนุมัติเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจอนุมัติ โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผูกู 

ความเหมาะสมแหงการใชประโยชนของเงินที่กู จํานวนเงินที่ควรใหกู ความสามารถในการสงชําระ ที่ไม

กอใหเกิดความเดือดรอนหรือเปนภาระแกผูกู ความเหมาะสมของอสังหาริมทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน 

พฤติกรรมของผูกู และตรวจสอบเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอการพิจารณาเงินกู และหากผูกูมี
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ความประสงคขอกูพิเศษโดยใชอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันคร้ังใหม ผูกูจะตองชําระหน้ีใหสหกรณ

มาแลวเปนจํานวนไมนอยกวา 36 งวด  

 กรณีกูไมเกินมูลคาหุน จะตองชําระแลวอยางนอย 1 งวด 

 ขอ 34.  หลักประกันเงินกูพิเศษ 

 กรณีวัตถุประสงคการกูเพื่อซื้อหรือสรางที่อยูอาศัย ใหนําที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ซื้อหรือสราง  

อันเปนกรรมสิทธิ์ของสมาชิกผูกูหรือคูสมรสหรือรวมกับคูสมรส จดทะเบียนจํานองเปนหลักประกันหน้ี 

 หลักประกันสําหรับเงินกู วัตถุประสงคเพื่อการซื้อที่อยูอาศัยในอาคารชุด ใหนํากรรมสิทธิ์         

ของสมาชิกผูกูหรือคูสมรสหรือรวมกับคูสมรส จดทะเบียนจํานองเปนหลักประกันหน้ี 

 การกูเพื่อไถถอนหน้ีจากสถาบันการเงิน ใหนําอสังหาริมทรัพยที่ไถถอนจดทะเบียนจํานอง        

เปนหลักประกัน 

 การใชอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันเงินกูพิเศษ สมาชิกผูกูตองปฏิบัติตามขอ 20.3 ดวย 

 ขอ 35.  การชําระหน้ีเงินกู  

  35.1 ใหชําระหน้ีภายในระยะเวลาไมเกิน 360 งวดและใหเสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุ

ครบ 75 ป 

  35.2 กรณีกูไมเกินมูลคาหุนที่ตนเองถือหุน และหรือรวมกับเงินฝาก การชําระหน้ีใหสงชําระ

หน้ีโดยไมกําหนดงวดการชําระ และไมกําหนดอายุของผูกู   

 ขอ 36.  สมาชิกท่ีลาออกจากราชการ หรือยาย หรือโอนไปหนวยงานใหม จะตองแจงใหสหกรณ

ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่รับทราบคําสั่ง 

 

หมวด 5 

ดอกเบ้ียเงินกู 

          ขอ 37.  การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู แกสมาชิกทุกประเภท สหกรณจะประกาศใหทราบ    

เปนคราวไป อัตราดอกเบี้ยน้ันตองมีความสัมพันธกับตนทุนเงินของสหกรณและภาวะดอกเบี้ยทองตลาด 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษใหกําหนดตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญ - 0.25 หรือตามประกาศอัตรา

ดอกเบี้ยของสหกรณ 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อบูรณะซอมแซมทรัพยสินของสมาชิกที่ชํารุดเสียหายเพราะภัยธรรมชาติ 

สินเชื่อตามโครงการในลักษณะสวัสดิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือโครงการอยาง

อ่ืนที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือเงินทุนที่สหกรณกําหนดการใหบริการไวเปนการเฉพาะน้ัน ๆ สหกรณ

จะกําหนดใหแตกตางจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนก็ได 

 ขอ 38.  ดอกเบี้ยเงินกู ทุกประเภทซึ่งใหแกสมาชิกน้ัน ใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ 
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หมวด 6 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 39.  เงินกูทุกประเภทท่ีสมาชิกไดรับอนุมัติใหกูแลว รวมทั้งเงินกูพิเศษกอนระเบียบน้ีใชบังคับ 

ใหถือเปนการกูเงินตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ี และใหถือเอาความที่ปรากฏในหนังสือกู หนังสือค้ําประกัน 

สัญญาจํานํา และหนังสือสัญญาจํานองที่ดินแลวแตกรณีที่มีอยูในวันที่ระเบียบน้ีบังคับใช ใหคงมีผลผูกพัน

ตามสัญญาน้ันตอไป 

 ขอ 40.  ประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู ของสหกรณที่มีอยูในวันที่ระเบียบน้ีบังคับใชใหมี

ผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

 ขอ 41.  ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 

   

  ประกาศ  ณ  วันที่   13  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

           ( นายปญญา ลาวิลัย ) 

                  ประธานกรรมการดําเนินการ 

          สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


