ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2561
.................................................................
อาศั ย อํ านาจตามความในข้ อ บั งคั บ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ส าธารณสุข จั งหวั ดอุ ดรธานี จํา กั ด พ.ศ. 2554
ข้อ 79 (8) และข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
ได้มีมติให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการ ให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ย
เงินกู้ พ.ศ. 2560 แล้วกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560 และบรรดา ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ข้อกําหนดทั่วไป
ข้อ 4.ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด
อุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผู้กู้”หมายถึง สมาชิกที่กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิกกลุ่มที่ 1” หมายถึง สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ข้าราชการบํานาญ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ที่ปฏิบัติงานเกินกว่า 5 ปี สมาชิกที่ย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่น
“สมาชิกกลุ่มที่ 2” หมายถึง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี เจ้าหน้าที่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สายวิชาชีพ)
“สมาชิกกลุ่มที่ 3” หมายถึง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สายสนับสนุน)
“สมาชิกกลุ่มที่ 4” หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราว
“อสังหาริมทรัพย์” หมายถึง ที่ดินและทรัพย์อันติดกับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบเป็น
อันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอัน
เดียวกับที่ดินนั้นด้วย
ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ให้อยู่ในเขตพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี และในจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ติดกับจังหวัด
อุดรธานี
ข้อ 5. “เงินได้รายเดือน” ตามระเบียบนี้ หมายถึง
(1) เงินเดือน และเงินเพิ่มที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รับจากต้นสังกัดตาม
ข้อบังคับ ข้อ 32 (2) ว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิก
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(2) เงินบํานาญที่ข้าราชการได้รับตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือเงินบําเหน็จ
รายเดือนที่ลูกจ้างประจําได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 เมื่อออกจาก
ราชการ
ข้อ 6.สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกู้สามัญ
ข้อ 7.การให้เงินกู้แก่สมาชิก
(1) สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้นและต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าหกเดือน
(2) การให้ เ งิ น กู้ แ ก่ ส มาชิ ก นั้ น จะให้ ไ ด้ เ ฉพาะกรณี เ พื่ อ การอั น จํ า เป็ น หรื อ มี ป ระโยชน์ ต ามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกําไรไม่ได้
(3) สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอคําขอกู้ต่อสหกรณ์ และแนบหลักฐานตามที่สหกรณ์กําหนด
(4) การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทําหนังสือกู้และสมาชิกผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) ต้องทําหนังสือ
ค้ําประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้
(5) สมาชิกผู้ขอกู้เงินต้องทําหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินได้รายเดือน ชําระหนี้เงินกู้
ตามจํานวนที่สหกรณ์แจ้งในแต่ละเดือน
(6) สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สมาชิกกลุ่มที่ 1 วงเงินกู้ยืมรวม ต้องไม่เกินสี่ล้านห้าแสนบาท
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
6.1 ให้กู้ยืมเงินกู้สามัญ หรือ เงินกู้สามัญพัฒนาคุณคุณภาพชีวิต หรือ เงินกู้สามัญมั่นคง
ร่วมกับเงินกู้สามัญเสริมสภาพคล่อง เงินกู้สามัญสวัสดิการ เมื่อรวมวงเงินกู้แล้วต้องไม่เกินสามล้านห้าแสนบาท
6.2 เมื่อสมาชิกกู้ยืมตาม ข้อ 6.1 แล้ว มีวงเงินกู้รวม สามล้านห้าแสนบาทให้สามารถกู้ยืม
เพื่อเหตุฉุกเฉินได้เท่านั้น
6.3 เมื่อกู้ยืมเงินสามัญเพื่อการรวมหนี้แล้ว ไม่สามารถกู้ยืมเงินสามัญประเภทอื่นได้ จนกว่าจะมี
เงินได้รายเดือนคงเหลือ และเป็นไปตามเงื่อนไขของสหกรณ์ ยกเว้นเงินกู้ประเภทเพื่อเหตุฉุกเฉิน
(7) สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สมาชิกกลุม่ ที่ 2 สมาชิกกลุ่มที่ 3 และ สมาชิกกลุ่มที่ 4 กู้ยืมเงินกู้สามัญ
ทั่วไป หรือ เงินกู้สามัญทั่วไปร่วมกับเงินกู้สามัญสวัสดิการได้ ทั้งนี้ วงเงินกู้ยืมรวมต้องไม่เกินกว่าวงเงินกู้ยืมสามัญที่
กําหนดไว้
กรณีที่วงเงินกู้ยืมเกินกว่าที่กําหนดตาม (6) และ (7) เนื่องจากการกู้ยืมเงินสามัญเพื่อชําระหนี้แทน
ให้กู้ยืมได้โดยอนุโลม
ข้อ 8.การชําระหนี้เงินกู้ การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้นให้ส่งโดยวิธีหัก
จากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่นๆ รวมกัน
จะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น และให้ถือว่าเงินงวดชําระหนี้แต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในวันสิ้นเดือน
ในกรณีผู้กู้โอนจากหน่วยงานเดิม หรือพ้นจากราชการหรืองานประจําและไม่สามารถที่จะชําระหนี้
ด้วยวิธีการตามวรรคแรก อาจขอชําระหนี้ด้วยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสียก่อน
ในกรณีผกู้ ู้และผู้ค้ําประกันที่ย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่น หน่วยงานต้นสังกัดต้องหักเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกส่งให้สหกรณ์
ในกรณีผู้กู้พ้นจากราชการหรืองานประจํา ผู้กู้ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ ผู้จ่ายเงินหักเงินบําเหน็จ
เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จรายเดือน หรือเงินอื่นๆ ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือจากต้นสังกัด ชําระหนี้เงินกู้ตามจํานวน
ที่สหกรณ์แจ้ง
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ข้อ 9. การตรวจหลักประกัน
(1) ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบการให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันให้ถูกต้อง เมื่อเห็นว่าหลักประกัน
สําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ต้องแจ้งให้สมาชิกผู้กู้จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดและรายงานให้
คณะกรรมการทราบ
(2) ผู้กู้ที่มีความจําเป็น อาจขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันเงินกู้โดยทําเป็นหนังสือระบุเหตุผลความ
จําเป็นเสนอต่อคณะกรรมการ
ข้อ 10. การเรียกคืนเงินกู้ ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืน โดยมิชักช้า
(1) เมื่อผู้กอู้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่า ผูก้ ู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน หรือผิดนัดการ
ส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว สําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(5) เมื่อผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์ สําหรับสมาชิกที่รับเงินบํานาญ หรือ
บําเหน็จรายเดือน
(6) เมื่อผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สําหรับสมาชิกที่ไม่ได้รับเงินบํานาญ หรือ
ไม่ได้รับบําเหน็จรายเดือน
(7) เมื่อผูก้ ู้และผู้ค้ําประกันที่ย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่น ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
7.1 อายุราชการตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปให้กู้ยืมและค้ําประกันได้โดยให้ชําระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์
7.2 อายุราชการน้อยกว่า10 ปีนับแต่ย้ายไปส่วนราชการอื่น หากมีหนี้ให้ชําระหนี้จนกว่า
จะครบจํานวน
หากสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ ผู้กู้ต้องยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือน
หรือเงินอื่นใดที่หน่วยงานต้นสังกัดพึงจ่ายให้แก่ผู้กู้ หักเงินดังกล่าวส่งชําระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ทันที
ข้อ 11. ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามกล่าวแล้วในข้อ 10 ถ้าผู้กู้ไม่สามารถชําระหนี้ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ค้ําประกันต้องรับผิดชอบชําระหนี้แทนในฐานะผู้ค้ําประกัน
ข้อ 12. ผู้กู้ ผู้ค้ําประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะออกจากราชการ หรือย้ายจากราชการ หรือ
งานประจํา ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2554 ข้อ 44 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
สหกรณ์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวัน
ข้อ 13. การผ่อนผันการชําระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้
(1) ให้ผู้กู้ทําหนังสือแจ้งเหตุผลการขอผ่อนชําระ หรือการขอปรับโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่
สหกรณ์กําหนด
(2) ในกรณีสมาชิกผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้แต่ไม่สามารถชําระหนี้นั้นได้โดยสิ้นเชิง
ในคราวเดียว ผู้ค้ําประกันสามารถขอผ่อนผันชําระหนี้แทนผู้กู้เป็นงวดรายเดือน จนครบจํานวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
จํานวนงวดสําหรับเงินกู้ประเภทนั้นๆ
(3) ให้คณะกรรมการเงินกู้ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กําหนดและให้รายงาน
ให้คณะกรรมการทราบในวันประชุมประจําเดือน
ข้อ 14. แผนการชําระหนี้เงินกู้
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือสมาชิกที่ยื่นคําขอกู้เงินสามัญเกินกว่าเวลาที่จะเกษียณราชการ
หรือ จะลาออกจากราชการหรืองานประจํา ต้องทําแผนการชําระหนี้เงินกู้ตามประกาศสหกรณ์
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ข้อ 15. การให้กู้ยืมในกรณีการให้กู้ยืม ซึ่งการอันจําเป็นหรือ เพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ โดยพิจารณาตามประกาศของสหกรณ์
หมวด 2
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 16. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มี 2 ประเภทดังนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป
(2) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน
ข้อ 17. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือกรรมการ หรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการก็ได้ และ
ให้ผู้ได้รับมอบอํานาจดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืนเพื่อให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน
ข้อ 18. หลักประกันสําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ยืมซึ่งผู้กู้ได้ทําไว้ต่อสหกรณ์ โดยมี
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นรับรองแล้ว ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก เว้นแต่คณะกรรมการเห็นสมควรให้เรียกหลักประกัน
เพิ่มเติม
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้อํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล หัวหน้ากลุ่มงานในหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดอยู่ขึ้นไป
กรณีสมาชิกที่ไม่ได้รับราชการ หรือ ข้าราชการบํานาญ ให้ประธานหรือ กรรมการ เป็นผู้รับรองเงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินนั้น
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป
ข้อ 19. วงเงินกู้ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไปที่ให้แก่ผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจํานวนไม่เกินแปดหมื่นบาท
เว้นแต่สมาชิกกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และ กลุ่มที่ 4 ให้กู้ได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข้อ 20. การชําระหนี้เงินกู้ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไปเต็มจํานวนพร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้น
เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกินสิบสองงวด
งวดแรกให้ส่งต้นเงินไม่ต่ํากว่าหนึ่งในสิบสองของจํานวนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือน
ที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไปจนครบตามจํานวนเงินกู้ ทั้งนี้
โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด เว้นแต่จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ด้วยมติไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการที่มา
ประชุมในขณะนั้น
กรณีที่สมาชิกมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไปเดิมคงเหลืออยู่จะต้องชําระเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของงวดที่ผ่อนชําระ จึงจะมีสิทธิยื่นกู้สัญญาฉบับใหม่ได้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน
ข้อ 21. วงเงินกู้ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้มีจํานวนไม่เกิน
แปดหมื่นบาท เว้นแต่สมาชิกที่เป็น สมาชิกกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ให้กู้ได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข้อ 22. การชําระหนี้เงินกู้ ให้สมาชิกผู้ขอกู้ทําหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันกับสหกรณ์ตามแบบ
ที่กําหนด หนังสือเงินกู้มีอายุหนึ่งปี เมื่อครบกําหนดเวลาดังกล่าวหากสมาชิกมิได้บอกเลิก ให้ถือว่าหนังสือกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินมีการต่ออายุไปอีกจนกว่าจะมีการชําระหนี้เสร็จสิ้นและ ได้การบอกเลิกสัญญา
กรณีมีเหตุอันสมควรสหกรณ์อาจบอกเลิกหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันได้
ข้อ 23. หลักประกันสําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทําไว้ต่อสหกรณ์
แล้ว ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
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ข้อ 24. การเบิกเงินกู้ ผู้กู้อาจเบิกเงินกู้ตามหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันตามจํานวนที่ต้องการ
เมื่อใดก็ได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินวงเงินกู้ที่กําหนดไว้ในหนังสือกู้เงิน
การเบิกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน นี้เป็นการเบิกผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่
สหกรณ์กําหนด
วิธีการเบิกเงินกู้ผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร สมาชิกต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และชําระค่าธรรมเนียมการเบิกเงินกู้ตามที่ธนาคารกําหนดด้วย
ข้อ 25. การชําระหนี้เงินกู้ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันเต็มจํานวนพร้อมด้วยดอกเบี้ย
ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกินสิบสองงวด
งวดแรกให้ส่งต้นเงินไม่ต่ํากว่าหนึ่งในสิบสองของจํานวนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือน
ที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไป จนครบตามจํานวนเงินกู้ ทั้งนี้
โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ด้วยมติไม่น้อยกว่าสองในสามของ
คณะกรรมการที่มีมาประชุมในขณะนั้น
หมวด 3
เงินกูส้ ามัญ
ข้อ 26. เงินกู้สามัญ มี 7 ประเภท ดังนี้
(1) เงินกู้สามัญทั่วไป
(2) เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
(3) เงินกู้สามัญมั่นคง
(4) เงินกู้สามัญเสริมสภาพคล่อง
(5) เงินกู้สามัญสวัสดิการ
(6) เงินกู้สามัญเพื่อชําระหนี้แทน
(7) เงินกู้สามัญเพื่อรวมหนี้
ข้อ 27. สมาชิกมีสิทธิกู้เงินสามัญ ตาม ข้อ 26(1), (2), (3) และ (7) ได้เพียงสัญญาเดียวเท่านั้น และต้องมี
ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของวงเงินกู้ยืม ทั้งนี้หากทุนเรือนหุ้นไม่ครบตามสัดส่วนแห่งวงเงินกู้ยืมให้หักเงินกู้ยืม
เพิ่มทุนเรือนหุ้นได้
ข้ อ 28. การให้ เ งิ น กู้ ส ามั ญ ให้ ค ณะกรรมการมี อํ า นาจพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ให้ เ งิ น กู้ ส ามั ญ แก่ ส มาชิ ก
คณะกรรมการ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ข้อ 83 และข้อ 84
มอบอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเงินกู้สามัญแก่สมาชิก
ข้ อ 29. คํ า ขอกู้ เ งิ น สามั ญ ของสมาชิ ก นั้ น ต้ อ งเสนอโดยผ่ า นการพิ จ ารณาให้ ก ารรั บ รองจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กรณีระดับผู้บังคับบัญชา ยื่นคําขอกู้ยืมเงินให้ลงนามรับรองตนเองได้
กรณีสมาชิกไม่มีผู้บังคับบัญชา หรือเป็นข้าราชการบํานาญให้เสนอผ่านคณะกรรมการเพื่อรับรอง
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หมายถึ ง สาธารณสุ ข อํ า เภอ ผู้ อํ า นวยการโรงพยาบาล หั ว หน้ า กลุ่ ม งานใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีขึ้นไป หัวหน้าส่วนราชการของสมาชิก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ข้อ 30. ผู้กู้ยืมเงินตามข้อ 26 ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของเงินได้รายเดือน
กรณีมีเงินได้รายเดือนคงเหลือน้อยกว่าร้อยละสี่สิบของเงินได้รายเดือน ซึ่งมีสาเหตุจากการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เมื่อได้รับ
อนุมัติเงินกู้สามัญแล้ว ให้หักชําระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินก่อน
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เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป
ข้อ 31. วงเงินกู้สามัญทั่วไปที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้
สมาชิกกลุ่มที่ 1 ให้กู้ได้ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
เป็นสมาชิก 6 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน
300,000 บาท
เป็นสมาชิก 12 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน
600,000 บาท
เป็นสมาชิก 18 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน
900,000 บาท
เป็นสมาชิก 24 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 1,200,000 บาท
เป็นสมาชิก 30 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
สมาชิกกลุ่มที่ 2 ให้กู้ได้ไม่เกินห้าแสนบาท ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
เป็นสมาชิก 6 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
เป็นสมาชิก 12 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
เป็นสมาชิก 18 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 150,000 บาท
เป็นสมาชิก 24 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท
เป็นสมาชิก 30 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 250,000 บาท
เป็นสมาชิก 36 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท
เป็นสมาชิก 42 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 350,000 บาท
เป็นสมาชิก 48 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 400,000 บาท
เป็นสมาชิก 54 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 450,000 บาท
เป็นสมาชิก 60 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
สมาชิกกลุ่มที่ 3 ให้กู้ได้ไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
เป็นสมาชิก 6 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
เป็นสมาชิก 12 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 70,000 บาท
เป็นสมาชิก 18 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 90,000 บาท
เป็นสมาชิก 24 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 110,000 บาท
เป็นสมาชิก 30 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 130,000 บาท
เป็นสมาชิก 36 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 150,000 บาท
สมาชิกกลุ่มที่ 4 ให้กู้ได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
เป็นสมาชิก 6 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท
เป็นสมาชิก 12 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
เป็นสมาชิก 24 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 70,000 บาท
เป็นสมาชิก 36 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 90,000 บาท
เป็นสมาชิก 48 เดือน ขึ้นไป
วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้เงินสามัญโดยไม่ต้องมีผู้ค้ําประกันเงินกู้ ให้กู้เงินได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของทุน
เรือนหุ้นที่มีอยู่สําหรับสมาชิก และให้สมาชิกสมทบกู้ได้ไม่เกินร้อยละแปดสิบของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่
ข้อ 32. การชําระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป มี 2 วิธี ดังนี้
(1) ส่งชําระเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ์)
(2) ส่งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด (แบบธนาคาร)
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สมาชิกกลุม่ ที่ 1 กําหนดให้ส่งชําระหนี้เงินกู้เป็นงวดรายเดือนดังต่อไปนี้
กรณีส่งชําระเป็นงวดรายเดือนเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย ให้ส่งชําระไม่เกินหนึ่งร้อย
สามสิบสองงวด ยกเว้น สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญเดิมหากส่งชําระไม่ครบตามสัญญา แต่ประสงค์จะขอกู้ใหม่ ให้กู้ได้เมื่อ
ส่งชําระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าหกงวด และต้องลดงวดชําระรายเดือนลงปีละหกงวดซึ่งเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
จนกว่าสัญญาเงินกู้ใหม่จะมีงวดชําระไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบสองงวด
กรณีส่งชําระเป็นงวดรายเดือนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ให้ส่งชําระไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบ
สองงวด ยกเว้น สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญเดิม หากส่งชําระไม่ครบตามสัญญา แต่ประสงค์ จะขอกู้ใหม่ ให้กู้ได้เมื่อส่ง
ชําระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองงวด และต้องลดงวดชําระรายเดือนลงปีละหกงวดซึ่งเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
จนกว่าสัญญาเงินกู้ใหม่จะมีงวดชําระไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบสองงวด
สมาชิกกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 กําหนดให้ส่งชําระหนี้เงินกู้เป็นงวดรายเดือนดังต่อไปนี้
กรณีส่ งชํ าระเป็ นงวดรายเดือนเงินต้นเท่ ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย ให้ส่งชําระไม่ เกิ นหกสิบงวด
หากส่งชําระไม่ครบตามสัญญา แต่ประสงค์จะขอกู้ใหม่ ให้กู้ได้เมื่อส่งชําระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าหกงวด
กรณีส่งชําระเป็นงวดรายเดือนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ให้ส่งชําระไม่เกินหกสิบงวด
หากส่งชําระไม่ครบตามสัญญา แต่ประสงค์จะขอกู้ใหม่ ให้กู้ได้เมื่อส่งชําระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองงวด
กรณีสมาชิกกู้เงินโดยมีหุ้นเป็นหลักประกันยังส่งชําระไม่ครบตามสัญญา แต่ประสงค์จะขอกู้ใหม่ให้กู้
ได้เมื่อส่งชําระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งงวด
เงินกูส้ ามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้อ 33. วงเงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรให้เฉพาะสมาชิกกลุ่มที่ 1 และให้กู้ได้ไม่เกินสามล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
เป็นสมาชิก 12 เดือน ขึ้นไป วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
เป็นสมาชิก 18 เดือน ขึน้ ไป วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
เป็นสมาชิก 24 เดือน ขึ้นไป วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท
เป็นสมาชิก 30 เดือน ขึ้นไป วงเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000 บาท
เป็นสมาชิก 36 เดือน ขึ้นไป วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ข้อ 34. การชําระหนี้เงินกู้การชําระหนี้เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 2 วิธี ดังนี้
(1) ส่งชําระเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ์)
(2) ส่งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด (แบบธนาคาร)
กรณีส่งชําระเป็นงวดรายเดือนเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย
ให้ส่งชําระไม่เกินหนึ่งร้อย
สามสิบสองงวด ยกเว้นสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตเดิม หากส่งชําระไม่ครบตามสัญญา แต่ประสงค์จะ
ขอกู้ใหม่ให้กู้ได้เมื่อส่งชําระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองงวด และต้องลดงวดชําระรายเดือนลงปีละหกงวดซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของสหกรณ์ จนกว่าสัญญาเงินกู้ใหม่จะมีงวดชําระไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบสองงวด
กรณีส่งชําระเป็นงวดรายเดือนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ให้ส่งชําระไม่เกินหนึ่งร้อย
สามสิบสองงวด ยกเว้น สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญเดิม หากส่งชําระไม่ครบตามสัญญา แต่ประสงค์จะขอกู้ใหม่ ให้กู้ได้เมื่อ
ส่งชําระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบแปดงวด และต้องลดงวดชําระรายเดือนลงปีละหกงวดซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
สหกรณ์ จนกว่าสัญญาเงินกู้ใหม่จะมีงวดชําระไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบสองงวด
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เงินกู้สามัญมั่นคง
เงินกู้สามัญมั่นคง หมายถึง เงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อโดยใช้อสังหาริมทรัพย์และบุคคลค้ําประกัน
ข้อ 35. วงเงินกู้สามัญมั่นคง ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
ให้เฉพาะสมาชิกกลุ่มที่ 1 ยกเว้นสมาชิกที่ย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่น ให้กู้ได้ไม่เกินสามล้านห้าแสนบาท
ข้อ 36. การชําระหนี้เงินกู้การชําระหนี้เงินกู้สามัญมั่นคง มี 2 วิธี ดังนี้
(1) ส่งชําระเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ์)
(2) ส่งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด (แบบธนาคาร)
กรณีส่งชําระเป็นงวดรายเดือนเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย ให้ส่งชําระไม่เกินสองร้อยสี่สิบงวด
หากส่งชําระไม่ครบตามสัญญา แต่ประสงค์จะขอกู้ใหม่ ให้กู้ได้เมื่อส่งชําระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองงวด
กรณีส่งชําระเป็นงวดรายเดือนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ให้ส่งชําระไม่เกินสองร้อยสี่สิบ
งวดหากส่งชําระไม่ครบตามสัญญา แต่ประสงค์จะขอกู้ใหม่ ให้กู้ได้เมื่อส่งชําระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบแปดงวด
เงินกูส้ ามัญเสริมสภาพคล่อง
ข้อ 37. วงเงินกู้สามัญเสริมสภาพคล่องที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรให้เฉพาะสมาชิกกลุ่มที่ 1 ยกเว้นสมาชิกที่ย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่น ให้กู้ได้ไม่เกินสองแสนห้าหมื่นบาท
ข้อ 38. การชําระหนี้เงินกู้การชําระหนี้เงินกู้สามัญเสริมสภาพคล่องให้ส่งชําระเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อม
ดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์) และไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบงวดหากส่งชําระไม่ครบตามสัญญา แต่ประสงค์จะขอกู้ยืมใหม่ให้กู้ได้เมื่อ
ชําระแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองงวด
กรณีสมาชิกที่เป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ปฏิบัติงานเกินกว่า 5 ปี
ต้องชําระแล้วเสร็จภายในอายุสมาชิกไม่เกิน 60 ปีหรืออายุผู้ค้ําประกันไม่เกิน 60 ปี หรืออย่างใดอย่างหนึ่งมีกําหนด
ถึงก่อน
กรณีสมาชิกที่เป็นข้าราชการบํานาญ ต้องชําระแล้วเสร็จภายในอายุสมาชิกไม่เกิน 75 ปี หรืออายุ
ผู้ค้ําประกันไม่เกิน 75 ปี หรืออย่างใดอย่างหนึ่งมีกําหนดถึงก่อน
เงินกูส้ ามัญสวัสดิการ
ข้อ 39. เงินกู้สามัญสวัสดิการ มีดังนี้
(1) เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสมาชิก บุตรสมาชิก และคู่สมรสของสมาชิก
(2) เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว
(3) เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อส่งเสริมอาชีพ
ข้อ 40. วงเงินกู้ ตามข้อ 39(1) จํานวนเงินกู้สามัญสวัสดิการดังกล่าว ที่ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆนั้นย่อมสุดแต่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินจํานวนห้าแสนบาท เงินกู้สวัสดิการตาม ข้อ 39(2)และ(3) นี้ให้กู้ได้
ไม่เกินสองแสนบาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 41. การชําระหนี้เงินกู้ การชําระหนี้เงินกู้สามัญสวัสดิการโดยชําระเป็นงวดรายเดือน
(1) การส่งชําระเงินกู้ ตามข้อ 39 (1) ให้ส่งชําระเป็นแบบเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย
ไม่เกินสี่สิบแปดงวด และหากประสงค์จะขอกู้ใหม่ต้องชําระหนี้มาแล้วไม่น้อยหกงวด
(2) การส่งชําระเงินกู้ ตามข้อ 39 (2) และ (3) ให้ส่งชําระเป็นแบบเงินต้นเท่ากันทุกงวด
พร้อมดอกเบี้ยไม่เกินสามสิบหกงวด และต้องชําระจนครบจํานวน

หน้า 9

เงินกู้สามัญเพื่อชําระหนี้แทน
เงินกู้สามัญเพื่อชําระหนี้แทน หมายถึง เงินที่สมาชิกที่ขอกู้เงินจากสหกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชําระ
หนี้แทนผู้กใู้ นฐานะผู้ค้ําประกัน ซึ่งผู้กู้ไม่สามารถที่จะชําระหนี้สหกรณ์ได้
ข้อ 42. วงเงินกู้สามัญเพื่อชําระหนี้แทน ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ต้องมีจํานวนเท่ากับหนี้และภาระผูกพัน
ที่ต้องชําระหนี้สหกรณ์แทนผู้กู้
ข้ อ 43. การชํ า ระหนี้ เ งิ น กู้ ส ามั ญ เพื่ อ ชํ า ระหนี้ แ ทน ให้ ส่ ง ชํ า ระเงิ น ต้ น เท่ า กั น ทุ ก งวดพร้ อ มดอกเบี้ ย
(แบบสหกรณ์) หรือส่งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด (แบบธนาคาร)
ทั้งนี้ระยะเวลาชําระหนี้สุดแต่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
เงินกูส้ ามัญเพือ่ การรวมหนี้
เงินกู้สามัญเพื่อรวมหนี้ หมายถึง เงินกู้ซึ่งสหกรณ์ให้สมาชิกกู้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิก
ในกรณีทสี่ มาชิกถูกสถาบันการเงินฟ้องร้อง หรือถูกบังคับคดี หรือกู้เพื่อชําระหนี้แทนสมาชิกในฐานะผู้ค้ําประกัน ยกเว้น
บัตรเครดิต
สถาบันการเงิน หมายถึง ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ
ข้อ 44. เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ให้กู้เฉพาะสมาชิกกลุ่มที่ 1 ยกเว้นสมาชิกที่ย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่น
และเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 60 เดือน ทั้งนี้สมาชิกผู้ยื่นคําขอกู้เงินต้องแสดงรายการข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด (เครดิตบู
โร) เพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ 45. วงเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ให้กู้แก่สมาชิกได้ไม่เกินสี่ล้านห้าแสนบาท สมาชิกผู้กู้ต้องชําระหนี้เงินกู้
ประเภทอื่นของสหกรณ์ และหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น เพื่อรวมหนี้ไว้ที่สหกรณ์ไว้ที่เดียว
ข้อ 46. การชําระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ เป็นการส่งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด
(แบบธนาคาร) โดยระยะเวลาการส่งชําระหนี้คืนตามที่กําหนดไว้สําหรับเงินกู้ ขึ้นอยู่กับการค้ําประกัน ดังนี้
(1) กรณีใช้เฉพาะบุคคลค้ําประกัน ให้สง่ ชําระเงินกู้ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบสองงวด
(2) กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ร่วมกับบุคคลค้ําประกัน ให้ส่งชําระเงินกู้ได้ไม่เกินสองร้อยสี่สบิ
(3) กรณีใช้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ค้ําประกัน ให้ส่งชําระเงินกู้ได้ไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด
หมวด 5
หลักประกัน การควบคุมหลักประกันและการเรียกเงินกูค้ ืน
ข้อ 47. หลักประกันเงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญ
รายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจํานวนไม่เกินกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมี
หลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียว หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ (ถ้ามี) ก็ดี
มีจํานวนเกินกว่าทุนเรือนหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) มีสมาชิกที่มิใช่คู่สมรสของผู้กู้ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็น
ผู้ค้ําประกัน ดังนี้
สมาชิกกลุ่มที่ 1
กรณีเงินกู้ตามข้อ 26 ให้มผี ู้ค้ําประกันเงินกู้ ในวงเงินกู้ยืมไม่เกิน 430,000 บาทต่อคน เว้นแต่
เงินกู้ ตามข้อ 26 (4) (5) ทีม่ ีเงินกู้มากกว่าห้าหมื่นบาทให้มีผู้ค้ําประกัน หนึ่งคน
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สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้ให้กับผู้กู้มากกว่า 9 สัญญาในเวลาเดียวกันไม่ได้ โดยให้ค้ํา
ประกันเงินกู้ ตามข้อ 26 (1) (2) (3) และ (7) ได้ไม่เกิน 7 สัญญา และค้ําประกันเงินตามข้อ 26 (4) (5)ได้ไม่เกิน
2 สัญญา
สมาชิกกลุ่มที่ 1 สามารถค้ําประกันเงินกู้ยืมให้กับสมาชิกกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ภายในวงเงิน
กู้ยืมไม่เกิน 430,000 ต่อสัญญา
สมาชิกกลุ่มที่ 2 กําหนดให้มีผู้ค้ําประกันเงินกู้ยืมดังต่อไปนี้
วงเงินกู้ 100,000 บาท
ให้มีผคู้ ้ําประกันอย่างน้อย 2 คน
วงเงินกู้ 100,001 - 200,000 บาท
ให้มีผคู้ ้ําประกันอย่างน้อย 3 คน
วงเงินกู้ 200,001 - 300,000 บาท
ให้มีผคู้ ้ําประกันอย่างน้อย 4 คน
วงเงินกู้ 300,001 - 400,000 บาท
ให้มีผคู้ ้ําประกันอย่างน้อย 5 คน
วงเงินกู้ 400,001 - 500,000 บาท
ให้มีผคู้ ้ําประกันอย่างน้อย 6 คน
สมาชิกกลุ่มที่ 3 กําหนดให้มีผู้ค้ําประกันเงินกู้ยืมดังต่อไปนี้
วงเงินกู้ 50,000 บาท
ให้มีผคู้ ้ําประกันอย่างน้อย 2 คน
วงเงินกู้ 50,001 - 90,000 บาท
ให้มีผคู้ ้ําประกันอย่างน้อย 3 คน
วงเงินกู้ 90,001 - 120,000 บาท
ให้มีผคู้ ้ําประกันอย่างน้อย 4 คน
วงเงินกู้ 120,001 - 150,000 บาท
ให้มีผคู้ ้ําประกันอย่างน้อย 5 คน
สมาชิกกลุ่มที่ 4 กําหนดให้มีผู้ค้ําประกันเงินกู้ยืมดังต่อไปนี้
วงเงินกู้ 30,000 บาท
ให้มีผคู้ ้ําประกันอย่างน้อย 2 คน
วงเงินกู้ 30,001 - 50,000 บาท
ให้มีผคู้ ้ําประกันอย่างน้อย 3 คน
วงเงินกู้ 50,001 - 70,000 บาท
ให้มีผคู้ ้ําประกันอย่างน้อย 4 คน
วงเงินกู้ 70,001 - 90,000 บาท
ให้มีผคู้ ้ําประกันอย่างน้อย 5 คน
วงเงินกู้ 90,001 - 100,000 บาท
ให้มีผคู้ ้ําประกันอย่างน้อย 6 คน
สมาชิกกลุ่มที่ 2 ให้ค้ําประกันได้เฉพาะสมาชิกกลุ่มเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ไม่เกิน 7 สัญญา
สมาชิกกลุ่มที่ 3 และสมาชิกกลุ่มที่ 4 ให้ค้ําประกันกันได้ ทั้งนี้ไม่เกิน 7 สัญญา
กรณีค้ําประกันเงินกู้สามัญตามข้อ 26 (6) ให้สามารถค้ําประกันได้ เกินกว่าที่กําหนด โดยอนุโลม
เมื่อผู้ค้ําประกันคนใดตาย หรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือมีเหตุให้เห็นว่าไม่สมควร
จะเป็นผู้ค้ําประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดหาสมาชิกอื่นเข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนด
การให้สมาชิกผู้ค้ําประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการ
ค้ําประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดหา สมาชิกอื่นเข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทน
อนึ่ ง ภายหลั ง จากทํ า หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น แล้ ว ถ้ า สมาชิ ก ผู้ ค้ํ า ประกั น ได้ เ ป็ น คู่ ส มรสของผู้ กู้ แ ล้ ว
ผู้กู้จะต้องจัดหาสมาชิกอื่นเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของตนโดยเร็ว
(2) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเป็นประกันเต็มจํานวนเงินกู้ส่วนที่เกิน
กว่าหุ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น
(3) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์
จํานําเป็นประกันเต็มจํานวนเงินกู้ส่วนที่เกินทุนเรือนหุ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น
(4) มีอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับบุคคลค้ําประกัน อสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดจากภาระจํานองมีมูลค่า
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของวงเงินกู้ยืม จํานองเป็นประกันภายในร้อยละแปดสิบแห่งมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นนั้
แล้ววงเงินกู้ยืมที่เหลือให้มี บุคคลค้ําประกัน 1 คน ต่อวงเงินกู้ยืม 430,000 บาท
ข้อ 48. เงินกู้สามัญตาม ข้อ 26(3) ต้องมีหลักประกันเงินกู้ยืมตาม ข้อ 47(4) ตามราคาประเมินตลาดจาก
บริษัทเอกชนที่สหกรณ์ยอมรับ
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ข้อ 49. เงินกู้สามัญตามข้อ 26(7) ต้องมีหลักประกันเงินกู้ยืมตาม ข้อ 47 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน
ก็ย่อมได้
ข้ อ 50. เพื่ อ ความมั่ น คงของสหกรณ์ ใ นการให้ เ งิ น กู้ ส ามั ญ อาจเรี ย กให้ ผู้ กู้ จั ด ให้ มี ผู้ ค้ํ า ประกั น หรื อ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พิ่ ม ขึ้ น จากที่ กํ า หนดก็ ไ ด้ หรื อ ให้ จั ด หาหลั ก ประกั น ความมั่ น คงอย่ า งอื่ น เพิ่ ม เติ ม ตามประกาศ
สหกรณ์ หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 51. เมื่อผู้กู้ชําระหนี้เงินกู้ต่อสหกรณ์ครบจํานวนแล้ว ผู้จํานองจะไถ่ถอนจํานองในส่วนที่ประกันหนี้ของผู้กู้
ได้ เมื่อคณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายได้สอบสวนพิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องตามเงื่อนไข ดังกล่าวแล้ว
จึงอนุญาตให้ไถ่ถอนจํานองได้
หมวด 6
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 52. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบ
เป็นคราว ๆไปอัตราดอกเบี้ยนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับต้นทุนการเงินของสหกรณ์และภาวะดอกเบี้ยท้องตลาด
ข้อ 53. ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทซึ่งให้กู้แก่สมาชิกนั้น ให้คิดเป็นรายวันตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 54. เงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกได้รับอนุมัติให้กู้แล้ว ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการกู้เงินตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้ถือเอาความที่ปรากฏในหนังสือกู้ หนังสือค้ําประกัน ที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้คงมีผลผูกพันตามสัญญาต่อไป
ข้อ 55. ประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ของสหกรณ์ที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้มีผลใช้บังคับ
ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ข้อ 56. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

