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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด 
ว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 

*********************** 
อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด พ.ศ. 2554 ข้อ 79(8) และ 

ข้อ 107(3) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 23 คร้ังที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564  
ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก  ดังนี้ 

 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564” 

 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิก 

  3.1  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
พ.ศ. 2563  ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2563   

3.2  ประกาศ ระเบียบอ่ืนใดและมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้
  สหกรณ์  หมายถึง    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด  
  คณะกรรมการ หมายถึง    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด  
  ประธานกรรมการ        หมายถึง   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด  
  รองประธานกรรมการ  หมายถึง   รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล  
ชัยภูมิ จ ากัด 
  กรรมการ หมายถึง   กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด  
  สมาชิก  หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด  
  ผู้จัดการ  หมายถึง   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด  
  อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ที่ดินซึ่งเป็นเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น หนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3ก) และหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน (น.ส.4จ) และหมายความรวมถึง
ส่วนควบ เช่น  เคหะ อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดเข้าไปด้วย 
  เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินที่
จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ที่จ่ายในลักษณะประจ า 
  เดือนเกษียณ  หมายถึง   เดือนที่ทางราชการก าหนดให้สมาชิกมีอายุครบหกสิบปี หรือพ้นจาก
หน้าที่การปฏิบัติราชการ 
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กบข.   หมายถึง กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
กสจ.  หมายถึง กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
 

หมวด  1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

ข้อ 5.  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก  3  ประเภท    คือ  
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  

 (2)  เงินกู้สามัญ    
 (3)  เงินกู้พิเศษ  
 ข้อ 6.  สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
 ข้อ 7. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ ตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควร  แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือเก็งก าไรไม่ได้ 
ข้อ 8.  ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ไม่พอแก่การขอกู้อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือ  

ล าดับในการพิจารณาให้กู้  ดังนี้ 
 (1)  เงินกู้ซึ่งไม่เกินค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์  พึงให้ได้รับในล าดับแรก  

  (2)  เงินกู้ซึ่งอยู่ในล าดับเดียวกันตามที่กล่าวใน (1) ซึ่งจ านวนน้อยพึงให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจ านวนมาก 
เพื่อประโยชน์แห่งการน้ี จ านวนเงินกู้ที่น ามาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษและเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ 

 ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุผลจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นก็ได ้
 ข้อ 9.  การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น  ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้และหนังสือค้ าประกัน (ถ้ามี) ให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตาม

แบบที่สหกรณ์ก าหนด ยกเว้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้ที่ไม่เกินเงินหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ ในวันยื่นค า
ขอกู้ ไม่ต้องมีหลักประกันก็ได้ 
 สมาชิกผู้ขอกู้เงินต้องท าหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินได้รายเดือนช าระหนี้เงินกู้ตาม
จ านวนที่สหกรณ์แจ้งในแต่ละเดือน    

ข้อ 10.  ผู้มีสิทธิค้ าประกันเงินกู้ได้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น  กรณีผู้ค้ าประกันเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป 

ข้อ 11. พนักงานราชการให้มีสิทธิเทียบเท่าลูกจ้างประจ า   
ข้อ 12.  การช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท มี 2 แบบ   

         (1) แบบสหกรณ์   ให้ช าระต้นเงินกู้คงที่เท่ากันทุกงวด พร้อมดอกเบี้ย  
         (2) แบบธนาคาร  ให้ช าระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยรวมกันเป็นจ านวนเงินเท่ากันทุกงวด ต้ังแต่งวด
แรกจนถึงงวดสุดท้าย     
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การช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท   ให้สมาชิกช าระหนี้เงินกู้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ังของแต่ละสัญญาเงินกู้ 
ภายในวันสิ้นเดือน  สมาชิกต้องยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินได้รายเดือนตามจ านวนหนี้และประเภทของ
หนี้ที่สหกรณ์แจ้ง โดยหน่วยงานนั้นเป็นผู้รวบรวมส่งสหกรณ์โดยตรง หรือผ่านธนาคารเข้าบัญชีสหกรณ์ และการ
ส่งช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินเงินได้ราย
เดือนสุทธิของสมาชิกรายนั้น  ให้ถือว่าเงินช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดช าระในวันสิ้นเดือนนั้นๆ 

ในกรณีสมาชิกที่ส่งหักเงินได้รายเดือนไม่ได้  ให้น าเงินสดมาช าระภายในวันท าการของสหกรณ์ไม่เกิน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป หากเกินก าหนดจะถือว่าผิดนัดช าระหนี้ และหากผิดนัดช าระหนี้ 2 งวดติดต่อกัน จะไม่มี
สิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนของปีนั้น ๆ 

ในกรณีที่สมาชิกมีความจ าเป็นจะส่งช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทเป็นเงินสด  ให้คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติเป็นราย ๆ ไป 

 ข้อ 13.  กรณีใดที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดไว้ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดด้วยมติเสียงข้างมาก และให้
สมาชิกถือปฏิบัติตามมตินั้น 

หมวด  2 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ 14.  การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภท  คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ หรือ 
รองประธานกรรมการ หรือ กรรมการ หรือ ผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ก็ได้  
และรายงานสรุปผลการจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปแล้ว  ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละคร้ัง ในวันประชุม
คณะกรรมการประจ าเดือน 

 ข้อ 15.  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภท ต้องยื่นค าขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด
รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการก าหนด  สมาชิกสามารถมีสัญญาเงินกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉินได้เพียงสัญญาเดียว 

ข้อ 16. สมาชิกขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 6 เดือน 
ข้อ 17. สมาชิกขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 6,000 บาท ในกรณีที่ผู้กู้              

มีค่าหุ้นไม่ครบตามที่ก าหนด ให้สหกรณ์เรียกเก็บเงินจากจ านวนเงินกู้เป็นทุนเรือนหุ้นให้ครบตามที่ก าหนด 
ข้อ 18. จ านวนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าหุ้น

ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์  แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  และผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักช าระหนี้และค่าใช้จ่าย
ตามที่สหกรณ์ก าหนดแล้ว คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 แห่งเงินได้รายเดือน โดยสหกรณ์เรียกเก็บเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินเป็นอันดับแรก 

ข้อ 19. การรับเงินกู้ ผู้กู้จะเลือกรับผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ของธนาคารที่สหกรณ์ก าหนด หรือขอรับ                   
ณ ส านักงานสหกรณ์ก็ได้ แต่ถ้าได้เลือกรับวิธีใดแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินกู้อีกจนกว่าจะพ้น 6 เดือน
นับตั้งแต่ได้เลือกไว้คร้ังก่อน   

วิธีรับเงินกู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ผู้กู้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และช าระ
ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินกู้ตามที่ธนาคารก าหนดด้วย 
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ข้อ 20.  การช าระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการก าหนดให้สมาชิกผู้กู้ส่งช าระต้นเงินพร้อม
ดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน 1 2 เดือน งวดแรกให้ช าระต้นเงินภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก               
ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยให้ช าระภายในวันสิ้นเดือนของแต่ละเดือนถัดไปจนกว่าจะช าระหมด  หรือใน
กรณีที่จะช าระหนี้ทั้งหมดเป็นเงินสดให้ช าระได้ภายในวันท าการของสหกรณ์ 

ข้อ 21.  สมาชิกผู้กู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนจะขอกู้ใหม่ได้ต่อเมื่อได้ส่งช าระหนี้รายก่อนไปแล้วไม่
น้อยกว่า  1  เดือน  ของงวดที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาเดิมหรือได้ช าระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว  สหกรณ์จะท าการหักช าระหนี้
คงเหลือรายก่อนจากจ านวนเงินกู้รายใหม่   

ข้อ  22.  สมาชิกผู้กู้จะต้องช าระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้แล้วเสร็จภายในเดือนเกษียณอายุราชการ  
             ข้อ 23. สัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่รับเงินกู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร มีอายุ  3  ปี นับแต่
วันที่ท าสัญญา 
             ข้อ 24. เมื่อผู้กู้ช าระหนี้แล้ว หากยังไม่ครบก าหนดสัญญา ผู้กู้อาจเบิกเงินกู้ส่วนที่เหลือได้ตลอดเวลาของ
สัญญาเงินกู้ 

ข้อ 25. เมื่อครบก าหนดสัญญากู้ ผู้กู้ต้องช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้ครบถ้วน    
 

หมวด  3 
เงินกู้สามัญ 

ข้อ 26.  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินกู้สามัญ ต้องยื่นค าขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดรวมทั้งรายละเอียด
และหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการก าหนดและต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ข้อ 27.  การให้เงินกู้สามัญ แก่สมาชิกตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด  พ.ศ. 2554  ข้อ  83.          
และมอบอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้  พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการจ่าย     
เงินกู้สามัญที่ให้ไปแล้วต่อคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละคร้ังในวันประชุมประจ าเดือน 

ข้อ 28. การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก ให้เพื่อการต่อไปนี้ 
  (1) เพื่อช าระหนี้สหกรณ์ และช าระหนี้ภายนอกที่มีเอกสารหลักฐาน  
  (2) เพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรสสมาชิก หรือบุตรสมาชิก  
  (3) เพื่อการอันจ าเป็นหรือประโยชน์ด้านความสะดวกสบายของสมาชิกตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

ข้อ 29.  สมาชิกจะสามารถกู้เงินกู้สามัญได้ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 6 เดือน  
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ข้อ 30. จ านวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(1) ข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ให้กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 

1,500,000 บาท   
(2) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  มีสิทธิกู้ได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ก. เป็นสมาชิก    1 –  5 ปี   กู้ได้ไม่เกิน     100,000   บาท 
ข. เป็นสมาชิก  มากกว่า 5 – 10 ปี   กู้ได้ไม่เกิน    300,000 บาท 
ค. เป็นสมาชิก  มากกว่า 10 – 15 ปี   กู้ได้ไม่เกิน     400,000   บาท 
ง. เป็นสมาชิก   มากกว่า 15 ปี   กู้ได้ไม่เกิน    600,000   บาท 

 

(3) ข้าราชการบ านาญและลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนและสมาชิกสมทบให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ  95  
ของค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์  แต่ไม่เกิน 1,500,000  บาท   

(4) กรณีที่สมาชิกตาม (1) และ (2) กู้เงินกู้สามัญโดยไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ าประกัน ให้กู้ได้
ไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์  แต่ไม่เกิน  1,500,000  บาท   

ข้อ 31.  เงินได้รายเดือนหลังหักช าระหนี้และค่าใช้จ่ายตามที่สหกรณ์ก าหนดแล้ว จะต้องคงเหลือ              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  แห่งเงินได้รายเดือน ยกเว้นสมาชิกที่ได้รับอนุมัติให้เงินกู้สามัญแล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ 
จะกู้วนซ้ า จะต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักช าระหนี้และค่าใช้จ่ายตามที่สหกรณ์ก าหนดแล้ว จะต้องคงเหลือ         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  แห่งเงินได้รายเดือน 

ข้อ 32.  ผู้กู้เงินสามัญ ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  ของจ านวนเงินกู้  กรณีที่ผู้กู้มีค่าหุ้นไม่ครบตามที่
ก าหนด  ให้สหกรณ์เรียกเก็บเงินจากเงินกู้เป็นทุนเรือนหุ้นให้ครบตามจ านวนที่ก าหนด 

ข้อ 33.  สมาชิกผู้กู้เงินสามัญรายก่อนจะขอกู้ใหม่ได้ต่อเมื่อได้ส่งช าระหนี้รายก่อนไปแล้ว ไม่น้อยกว่า            
6  เดือน ของงวดที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาเดิมหรือได้ช าระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว   

ข้อ 34.  การช าระหนี้เงินกู้สามัญ  คณะกรรมการก าหนดให้สมาชิกผู้กู้ส่งช าระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็น
งวดรายเดือน  เป็นจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้  วงเงินกู้และความมุ่งหมายแห่ง
เงินกู้  แต่ไม่เกิน 150  เดือน  ต้ังแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือนแรกเป็นต้นไป  หรือในกรณีที่จะช าระหนี้บางส่วน
หรือทั้งหมดเป็นเงินสดให้ช าระได้ภายในวันท าการของสหกรณ์ 

ข้อ 35.  การส่งช าระหนี้เงินกู้สามัญ  นอกจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว  ส าหรับสมาชิกผู้กู้ประสงค์    
จะช าระหนี้เงินกู้สามัญ  ให้เสร็จเร็วกว่าก าหนดในสัญญาเงินกู้ที่ให้ไว้ต่อสหกรณ์  โดยจะเพิ่มจ านวนเงินที่ช าระหนี้
ต่องวดก็ได้  แต่จะขอลดจ านวนเงินที่ต้องช าระหนี้น้อยกว่าที่ท าไว้ในสัญญาเงินกู้ไม่ได้  

ข้อ 36.  การขอผ่อนผันการช าระหนี้เงินกู้สามัญ  ให้ผู้กู้ยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผันให้ผู้กู้ตามที่ร้องขอคราวละไม่เกิน 2 เดือน โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ า
ประกัน 

 คณะกรรมการอาจวินิจฉัยให้ผ่อนผันการส่งช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญ  ที่ก าหนดไว้ตามวรรคแรกนั้น
ให้แก่ผู้กู้คราวหนึ่งหรือหลายคราวก็ได้  หากเห็นว่ามีเหตุอันสมควรแต่การผ่อนเวลาเช่นน้ีรวมกันทั้งหมดส าหรับ
เงินกู้สามัญรายหนึ่ง  ๆ  ต้องไม่เกิน 6 เดือน 
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ข้อ 37.  สมาชิกผู้กู้จะต้องช าระหนี้เงินกู้สามัญให้แล้วเสร็จภายในเดือนเกษียณอายุราชการ  
ข้อ 38.  กรณีการกู้เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 9 5 ของค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ แต่ไม่เกิน  

1,500,000  บาท  ให้ช าระหนี้ได้ไม่เกิน 150 งวด 

หมวด  5 
เงินกู้พิเศษ 

ข้อ 39.  การให้เงินกู้พิเศษ  แก่สมาชิกตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  คณะกรรมการอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด  พ.ศ. 2554  ข้อ 83. และ
มอบอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกก็ได้  พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการจ่ายเงินกู้พิเศษ
ที่ให้ไปแล้วต่อคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละคร้ังในวันประชุมประจ าเดือน 

ข้อ 40.  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินพิเศษ  ต้องยื่นค าขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดรวมทั้งรายละเอียดและ
หลักฐานต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 41. การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก  ให้เพื่อการต่อไปนี้ 
 (1) เพื่อการเคหะ   

(2) เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  
(3) เพื่อการช าระหนี้ และใช้จ่ายในครอบครัว 
(4) เพื่อการศึกษา 
(5) เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน 

ข้อ 42.  ผู้มีสิทธิ์ยื่นค าขอกู้เงินพิเศษ  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า  12 เดือน ยกเว้นกรณีรับโอนย้าย
สมาชิกระหว่างสหกรณ์  และต้องไม่เคยผิดนัดช าระหนี้หรือมีประวัติค้างช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์              
ไม่ว่างวดหน่ึงงวดใดในระหว่างระยะเวลาปีบัญชีปัจจุบัน  

ข้อ 43.  จ านวนเงินกู้พิเศษที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการจะพิจารณา
เห็นสมควร โดยพิจารณาถึงความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้ แต่ไม่เกิน  4,000,000  บาท และต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  (1)  ข้าราชการ        กู้ได้ไม่เกิน  4,000,000  บาท 

(2)  ลูกจ้างประจ า   กู้ได้ไม่เกิน  3,000,000  บาท  
  (3) ข้าราชการบ านาญและลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน  กู้ได้ไม่เกินร้อยละ  9 5  ของค่าหุ้นที่สมาชิก
นั้นมีอยู่ในสหกรณ์  แต่ไม่เกิน 4,000,000  บาท 

(4) กรณีที่สมาชิกตาม (1) และ (2) กู้เงินกู้พิเศษโดยไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ าประกัน ให้กู้ได้
ไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์  แต่ไม่เกิน  4,000,000  บาท   
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ข้อ 44.  เงินได้รายเดือนหลังหักช าระหนี้และค่าใช้จ่ายตามที่สหกรณ์ก าหนดแล้ว จะต้องคงเหลือ              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  แห่งเงินได้รายเดือน  ยกเว้นสมาชิกที่ได้รับอนุมัติให้เงินกู้พิเศษแล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ 
จะกู้วนซ้ า จะต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักช าระหนี้และค่าใช้จ่ายตามที่สหกรณ์ก าหนดแล้ว จะต้องคงเหลือ          
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  แห่งเงินได้รายเดือน 

ข้อ 45.  ผู้กู้เงินกู้พิเศษ ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนเงินกู้  กรณีที่ผู้กู้มีค่าหุ้นไม่ครบ                  
ตามที่ก าหนด ให้สหกรณ์เรียกเก็บจากจ านวนเงินกู้ให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

ข้อ 46.  สมาชิกที่กู้เงินกู้พิเศษรายก่อน  จะขอกู้ใหม่ได้ต่อเมื่อได้ส่งช าระหนี้รายก่อนไปแล้วไม่น้อยกว่า  6 
เดือน ของงวดที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาเดิมหรือได้ช าระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 

ข้อ 47. การช าระหนี้เงินกู้พิเศษ  คณะกรรมการก าหนดให้สมาชิกผู้กู้ส่งช าระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย  เป็น
งวดรายเดือน เป็นจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะสมาชิกผู้กู้ วงเงินกู้และความมุ่งหมายแห่ง
เงินกู้  แต่ต้องไม่เกิน 300  งวด  นับแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรกเป็นต้นไป หรือในกรณีที่จะช าระหนี้บางส่วน
หรือทั้งหมดเป็นเงินสดให้ช าระได้ภายในวันท าการของสหกรณ์ 

ข้อ 48.  การส่งช าระหนี้เงินกู้พิเศษ  นอกจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว  ส าหรับสมาชิกผู้กู้ประสงค์จะ
ช าระหนี้เงินกู้พิเศษให้เสร็จเร็วกว่าก าหนดในสัญญาเงินกู้ที่ให้ไว้ต่อสหกรณ์โดยจะเพิ่มจ านวนเงินที่ช าระหนี้ต่อ
งวดก็ได้  แต่จะขอลดจ านวนเงินที่ต้องช าระหนี้น้อยกว่าที่ท าไว้ในสัญญาเงินกู้ไม่ได้  

ข้อ 49.  การขอผ่อนผันการช าระหนี้เงินกู้พิเศษ  ให้ผู้กู้ยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผันให้ผู้กู้ตามที่ร้องขอคราวละไม่เกิน 2 เดือน โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ า
ประกัน 

 คณะกรรมการอาจวินิจฉัยให้ผ่อนผันการส่งช าระหนี้ส าหรับเงินกู้พิเศษ  ที่ก าหนดไว้ตามวรรคแรกนั้น
ให้แก่ผู้กู้คราวหนึ่งหรือหลายคราวก็ได้  หากเห็นว่ามีเหตุอันสมควรแต่การผ่อนเวลาเช่นน้ีรวมกันทั้งหมดส าหรับ
เงินกู้สามัญรายหนึ่ง  ๆ  ต้องไม่เกิน 6 เดือน 

ข้อ 50.  การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ได้แก่ 
(1)  เงินกู้เพื่อการก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง และคน

ในครอบครัวตามควรแก่ฐานะ 
(2)  เงินกู้เพื่อซื้อบ้านจัดสรรหรืออาคาร หรือ ซื้อที่ดินและอาคาร  หรือซื้อที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้าง

อาคารในระยะเวลาอันสมควร  ทั้งนี้ส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและคนในครอบครัวตามควรแก่ฐานะ 
(3)  เงินกู้เพื่อกิจการ หรือเกี่ยวข้อง หรือจ าเป็นตาม (1) หรือ (2)  
(4)  เงินกู้เพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัยและที่ดิน 

ข้อ 51.  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ  ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด
รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องเช่น  รายการสินทรัพย์  และหนี้สิน  รายได้และค่าใช้จ่ายของ
บุคคลในครอบครัว  เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่  แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติม หรือ
ปรับปรุงอาคารรายละเอียดแห่งหลักฐานที่ดินที่จะก่อสร้างต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารรายละเอียดและหลักฐาน
แห่งที่ดินที่จะซื้อ  ก าหนดเวลาและราคาสัญญาที่ท าไว้หรือร่างสัญญาที่จะท ารายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้
จ านวนที่ตนมีอยู่  ก าหนดการใช้จ่ายเงินกู้  รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน 
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ข้อ 52.  แบบรูปและรายการก่อสร้าง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงอาคารนั้น  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย   
หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการในสาระส าคัญ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการ  และต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบด้วย 

สหกรณ์อาจมอบให้กรรมการหรือบุคคลอ่ืนตามที่เห็นสมควรสอบสวน  และท ารายงานเกี่ยวกับค าขอกู้
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะเสนอคณะกรรมการพิจารณา  ในการน้ีสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและให้ความ
ร่วมมือ 

ข้อ 53.  เงินกู้เพื่อการเคหะนั้น  มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิก  ใช้จัดให้มีที่อยู่อาศัยของตนและครอบครัว
ตามข้อ 50.  มิใช่จัดให้มีขึ้นส าหรับเพื่อเป็นการให้เช่าหรือโอนให้แก่ผู้อื่น 

ข้อ 54.  กรณีการกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ตราบใดที่สมาชิกช าระหนี้เงินกู้ยังไม่เสร็จ  สมาชิกจะให้เช่า
หรือโอนอาคารหรือที่ดินซึ่งได้มาโดยการใช้เงินกู้นั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้  เว้นแต่กรณีจ าเป็น
ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการก่อน 

ข้อ 55.  เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการนี้  ต้องเสนอค า
ขอกู้ต่อคณะกรรมการตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการ
สินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่ง
ทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกันโดยวงเงินกู้พิเศษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ 56.  เงินกู้พิเศษเพื่อการช าระหนี้และเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงแก่สมาชิก  สมาชิกประสงค์ขอกู้
เงินกู้พิเศษเพื่อการน้ี  ต้องเสนอค าขอกู้ต่อคณะกรรมการตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  รวมทั้งรายละเอียดและ
หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  รายการสินทรัพย์และหนี้สิน  รายได้และค่าใช้จ่าย  รายละเอียดแห่งความต้องการ
เงินกู้  รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน  โดยวงเงินกู้พิเศษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ 57.  สหกรณ์อาจมอบหมายให้กรรมการ  หรือบุคคลอ่ืน  ตามที่เห็นสมควรท าการสอบสวนการใช้จ่าย
เงินกู้ของสมาชิก  และให้น ารายงานการสอบสวนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน 

ข้อ 58.  ตราบใดที่สมาชิกยังส่งช าระหนี้เงินกู้พิเศษไม่ครบตามสัญญา  ผู้กู้จะต้องยินยอมและอ านวยความ
สะดวกให้กรรมการ  หรือบุคคลอ่ืน  ซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์  เข้าตรวจสอบกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้
ในเวลาอันสมควรได้เสมอ  และต้องชี้แจงข้อความอันเกี่ยวกับเร่ืองที่ตรวจให้ทราบด้วย 

ข้อ 59.  สมาชิกผู้กู้จะต้องช าระหนี้เงินกู้พิเศษให้แล้วเสร็จภายในเดือนเกษียณอายุราชการ ยกเว้นสมาชิก   
ที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินกู้พิเศษแล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  จะกู้วนซ้ าต้องช าระหนี้ให้สิ้นสุดภายในอายุไม่เกิน 70 ปี 
และกรณีผู้กู้ที่มีอายุตั้งแต่ 57 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สหกรณ์จะพิจารณาวงเงินให้กู้จากเงินบ านาญที่คาดว่าจะได้รับ       
เมื่อผู้กู้เกษียณอายุราชการ  

ข้อ 60.  กรณีการกู้เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 9 5 ของค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์  แต่ไม่เกิน  
4,000,000  บาท  ให้ช าระหนี้ได้ไม่เกิน 300 งวด 
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หมวด  6 
หลักประกันส าหรับเงินกู้ 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ 61. หลักประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็ไม่ต้องมี
หลักประกันอย่างอื่นอีก  และการเรียกเก็บเงินกู้เป็นอันดับแรกจากสัญญาเงินกู้ทั้งหมดของสมาชิกคนหน่ึง ๆ 

 

เงินกู้สามัญ 

ข้อ 62.  หลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้
สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละ 95 แห่งค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่
ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก 

ข้อ 63.  ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี  หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ (ถ้ามี) ก็ดี 
มีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 95 แห่งค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท  ผู้กู้ต้องจัดให้มีหลักประกัน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้

(1) บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกค้ าประกัน ให้ค้ าประกันเฉพาะจ านวนเงินที่เหลือจากจ านวนเงินที่กู้หักด้วย
มูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในเวลานั้น  โดยใช้หลักประกันดังต่อไปนี้ 
           ( 1.1) เหลือไม่เกิน 100,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

1.1.1 เป็นข้าราชการ จ านวน 1 คน หรือ  
1.1.2 เป็นลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน หรือ 
1.1.3 เป็นพนักงานราชการ จ านวน 1 คน 

  ( 1.2) เหลือไม่เกิน 500,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
1.2.1 เป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจ า หรือ พนักงานราชการ ก็ได้ รวมเป็น 2 คน  หรือ 
1.2.2 เป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจ า หรือ พนักงานราชการ ก็ได้ จ านวน 1 คน  และ

เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 2 คน  รวมเป็น 3 คน  
(1.3) เหลือไม่เกิน 1,200,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกัน ดังนี้ 

1.3.1 เป็นข้าราชการ  1 คน ที่เหลือเป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจ า หรือ พนักงาน
ราชการ  ก็ได้  รวมเป็น 3 คน 

เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการเห็นว่า
ไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป  ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร  เข้าเป็นผู้ค้ าประกัน
แทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 

การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ  ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ า
ประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน 
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(2)  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  จ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้รายนั้น 
โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการว่าจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 95 แห่งค่าหุ้นของผู้กู้  ต้องอยู่ภายในร้อยละ 
80 ของราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์นั้น 

กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ าประกัน  อสังหาริมทรัพย์นั้นต้องปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืนค้ า
ประกัน และเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยต้องจดทะเบียนจ านองเป็นประกันครอบคลุม
หนี้ที่มีอยู่ในเวลาจ านอง กรณีใช้ส่วนควบอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเคหะ อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดค้ าประกัน
ด้วย ผู้กู้ต้องท าประกันภัยส่วนควบอสังหาริมทรัพย์ทุกปีจนกว่าจะช าระหนี้หมด โดยก าหนดให้สหกรณ์เป็นผู้รับ
ประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยนั้น สหกรณ์อาจหักเอาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ผู้กู้จะได้รับเพื่อช าระเป็นเบี้ย
ประกันแทนผู้กู้ได ้

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ านองอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้ ให้เป็นภาระหน้าที่ของ
ผู้กู้  เป็นผู้จ่ายทั้งสิ้น 

(3)  มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร  ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรจ าน าเป็น
ประกันเงินกู้รายนั้น  โดยจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ  95  แห่งค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ  80  แห่ง
ค่าของหลักทรัพย์นั้น 

ข้อ 64.  หากคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันเงินกู้รายใดไม่เพียงพอต่อจ านวนเงินกู้  คณะกรรมการอาจ
พิจารณาให้ผู้กู้จัดให้มีหลักประกันเงินกู้มากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 63. ก็ได้   

ข้อ 65.  เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ  ผู้กู้ต้องจัดท าประกันสินเชื่อตามที่สหกรณ์ก าหนด หรือท า
ประกันชีวิต หรือประกันอุบัติเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

 

เงินกู้พิเศษ 

ข้อ 66.  หลักประกันส าหรับเงินกู้พิเศษ  ถ้าเงินกู้พิเศษรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี  หรือเมื่อรวมกับเงินกู้
พิเศษรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่(ถ้ามี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละ 95 แห่งค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้อง
มีหลักประกันอย่างอื่นอีก 

ข้อ 67.  ถ้าเงินกู้พิเศษรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้พิเศษรายก่อนของผู้กู้ (ถ้ามี) ก็ดี    
มีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 95 แห่งค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท  ผู้กู้ต้องจัดให้มีหลักประกัน
อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 

(1) บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกค้ าประกัน ให้ค้ าประกันเฉพาะจ านวนเงินที่เหลือจากจ านวนเงินที่กู้หักด้วย
มูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในเวลานั้น  โดยใช้หลักประกันดังต่อไปนี้ 

   (1.1) เหลือไม่เกิน      100,000  บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 1 คน  
   (1.2) เหลือไม่เกิน      500,000  บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 2 คน  
   (1.3) เหลือไม่เกิน   2,000,000  บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 3 คน  
   (1.4) เหลือเกินกว่า  2,000,000  บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 4 คน 
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ตาม (1.1) ถึง (1.2) จะต้องมีสมาชิกผู้ค้ าประกันที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า ก็ได้ 
ตาม( 1.3) ถึง ( 1.4) จะต้องมีสมาชิกผู้ค้ าประกันที่เป็นข้าราชการอย่างน้อย 1 คน ที่เหลือเป็น

ลูกจ้างประจ าหรือข้าราชการก็ได้  หรือเป็นลูกจ้างประจ า จ านวน 5 คน เป็นผู้ค้ าประกัน ก็ได้ 
เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ๆ   หรือมีเหตุที่คณะกรรมการเห็น

ว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป  ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร   เข้าเป็นผู้ค้ าประกัน
แทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 

การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ  ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ า
ประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน 

(2)  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  จ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้รายนั้น 
โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการว่าจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 95 แห่งค่าหุ้นของผู้กู้  ต้องอยู่ภายในร้อยละ 
80 ของราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์นั้น 

กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ าประกัน  อสังหาริมทรัพย์นั้นต้องปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืนค้ าประกัน  
และเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยต้องจดทะเบียนจ านองเป็นประกันครอบคลุมหนี้ ที่มีอยู่
ในเวลาจ านอง  กรณีใช้ส่วนควบอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเคหะ  อาคาร  หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดค้ าประกันด้วย  ผู้กู้
ต้องท าประกันภัยส่วนควบอสังหาริมทรัพย์ทุกปีจนกว่าจะช าระหนี้หมด  โดยก าหนดให้สหกรณ์เป็นผู้รับ
ประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยนั้น สหกรณ์อาจหักเอาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ผู้กู้จะได้รับเพื่อช าระเป็นเบี้ย
ประกันแทนผู้กู้ได ้

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ านองอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้  ให้เป็นภาระหน้าที่ของ
ผู้กู้ เป็นผู้จ่ายทั้งสิ้น 

 (3)  มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร  ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรจ าน าเป็น
ประกันเงินกู้รายนั้น  โดยจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ  95  แห่งค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่า
ของหลักทรัพย์นั้น 

ข้อ 68.  หากคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันเงินกู้รายใดไม่เพียงพอต่อจ านวนเงินกู้  คณะกรรมการอาจ
พิจารณาให้ผู้กู้จัดให้มีหลักประกันเงินกู้มากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 67. ก็ได้   

ข้อ 69.  เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้พิเศษ  ผู้กู้ต้องจัดท าประกันสินเชื่อตามที่สหกรณ์ก าหนด หรือท า
ประกันชีวิต หรือประกันอุบัติเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

หมวด  7 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

 ข้อ 70.  การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกทุกประเภท  อัตราดอกเบี้ยนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับ
ต้นทุนเงินของสหกรณ์และภาวะดอกเบี้ยท้องตลาด  โดยให้สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทจากสมาชิก
ในอัตราไม่เกินร้อยละ  15  ต่อปี  และสหกรณ์จะประกาศให้สมาชิกทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ 71.  ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทซึ่งให้แก่สมาชิกให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ  
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หมวด  8 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ 72.  ให้คณะกรรมการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  คณะกรรมการต้องแจ้งให้สมาชิกผู้กู้
จัดการแก้ไขให้คืนดี  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด  
 ข้อ 73.  สมาชิกผู้กู้ก็ดี  ผู้ค้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า  ถ้าตนประสงค์จะขอลาออก  หรือย้ายจากราชการ 
หรืองานประจ าตามข้อบังคับสหกรณ์  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  

ข้อ 74.  เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ตามข้อผูกพัน  ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใด ๆ ไม่ว่าผู้กู้ยังมี
ตัวตนอยู่หรือไม่  สหกรณ์จะต้องแจ้งความนั้นให้ผู้ค้ าประกันทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้  

ข้อ 75.  การขาดจากสมาชิกภาพไม่ว่าในกรณีใด ๆ ดังที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ เงินกู้ทุก
ประเภทเป็นอันถึงก าหนดส่งช าระคืนโดยสิ้นเชิง  พร้อมดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้  
และถ้าหากผู้ค้ าประกันเงินกู้ที่ต้องส่งคืนนั้น  ต้องรับผิดชอบช าระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้  แล้วไม่สามารถส่งช าระหนี้
ได้โดยสิ้นเชิง  เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอเป็นหนังสือต่อสหกรณ์  คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ าประกันส่งช าระ
หนี้เป็นงวดรายเดือน  จนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ท าหนังสือไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ 

หมวด 9 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 76.  สมาชิกคนหน่ึง ๆ สามารถกู้เงินรวมทุกสัญญาเงินกู้แล้ว ไม่เกินวงเงิน 4 ,000,000 บาท 
ข้อ 77.  การให้สิทธิการค้ าประกันเงินกู้  สมาชิกคนหน่ึง ๆ จะเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน 5 สัญญา 

ยกเว้นสัญญาเงินกู้ก่อนที่ระเบียบนี้จะบังคับใช้   และสมาชิกที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้ค้ า
ประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน 2 สัญญา 

ข้อ 78.  เงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกได้รับอนุมัติให้กู้แล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นการกู้เงินตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้ถือเอาตามที่ปรากฏในหนังสือกู้ หนังสือค้ าประกัน และหนังสือสัญญาจ านองที่ดิน 
แล้วแต่กรณีที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลผูกพันตามสัญญานั้นต่อไป  

ข้อ 79. ประกาศที่ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ของสหกรณ์ที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้
บังคับต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 80 . กรณีเร่ืองใดไม่ได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจในการวินิจฉัย
ตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ข้อ 81.  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
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ประกาศ  ณ  วันที่  24  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 

                                                                    (แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์) 
     ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


