
 

ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

ว่าด้วย  การให้เงนิกู้แก่สมาชิก และดอกเบีย้เงนิกู้ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

************************** 

อาศยั   อ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์  ข้อ  79 (8)  และข้อ  101 (3)   ท่ีประชมุคณะกรรมการ

ด าเนินการ  ชดุท่ี  38  ครัง้ท่ี  2  เม่ือวนัท่ี  19  มกราคม  2561  ได้มีมตแิก้ไขเพิ่มเตมิ  ระเบียบ วา่ด้วย  การให้ 

 เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบีย้เงินกู้   (ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ.2561  ดงัตอ่ไปนี ้

หมวด  1 

ข้อความทั่วไป 

  ข้อ  1   ระเบียบนี ้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ว่าด้วยการให้เงินกู้  

 แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้   (ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ.2561  “ 

  ข้อ  2  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  1  กมุภาพนัธ์  2561  เป็นต้นไป 

  ข้อ  3   ให้ยกเลิกความในข้อ  15  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  วา่ด้วย 

การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบีย้เงินกู้   พ.ศ.2560  และให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

           “ ข้อ 15 จ านวนเงินกู้สามญัท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึง่ๆ ยอ่มสดุแตค่ณะกรรมการด าเนินการ    

พิจารณาเห็นสมควรแตต้่องไมเ่กินสามล้านบาท  ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด  ดงันี ้

 15.1   หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้สามัญท่ัวไป 

อายกุารเป็น 
สมาชิก 

กู้ ได้จ านวนเทา่ 
ของเงินได้รายเดือน 

จ านวนเงินท่ีกู้ ได้ 
(บาท) 

จ านวนงวดที่สง่ 
ช าระ(เดือน) 

ผู้ค า้ประกนั 
(คน) 

การขอกู้ 
สญัญาใหม ่

6    เดือนขึน้ไป 
1     ปีขึน้ไป 

2    ปีขึน้ไป 

4    ปีขึน้ไป 

5    ปีขึน้ไป 

100  เทา่ 

100  เทา่ 
100   เทา่ 
100  เทา่ 
100   เทา่ 

ไมเ่กิน                       1,200,000 
ตัง้แต ่ 1,200,001   -  1,500,000 

ตัง้แต ่ 1,500,001   -  2,000,000 

ตัง้แต ่ 2,000,001   -  2,500,000 

ตัง้แต ่2,500,000    -  3,000,000 

200 
210 

220 

230 

250 

 

3 
4 

5 

7 

8 

ช าระหนีเ้ดิม
มาแล้วไมน้่อย
กวา่  6  เดือน 

 

สมาชิกแตล่ะรายจะกู้ เงินสามญัได้เป็นจ านวนเทา่ใด ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และเงือนไขท่ีคณะกรรมการ

ด าเนินการก าหนด 
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 15.2  หลกัเกณฑ์และวิธีการกู้ เงินสามญัเพื่อการศกึษาและกู้สามญัเพื่อการศกึษาดงูาน 

  (1)  หลกัสตูรต ่ากวา่ปริญญาตรีกู้ ได้ไมเ่กิน     100,000.00  บาท 

  (2)  หลกัสตูรปริญญาตรีกู้ ได้ไมเ่กิน     150,000.00  บาท 

  (3)  หลกัสตูรปริญญาโท  กู้ ได้ไมเ่กิน     200,000.00  บาท 

  (4)  หลกัสตูรปริญญาเอก  กู้ ได้ไมเ่กิน     300,000.00  บาท 

  (5)  โครงการกู้ เพ่ือการศกึษาดงูานในประเทศ กู้ ได้ไมเ่กิน     30,000.00  บาท 

  (6)  โครงการกู้ เพ่ือการศกึษาดงูานตา่งประเทศ กู้ ได้ไมเ่กิน   120,000.00  บาท 

  (7)  สหกรณ์ฯ จะแบง่จา่ยเงินกู้ เป็นภาคเรียนตามข้อ (1) – (4) และจา่ยเงินกู้ครัง้เดียวตามข้อ (5) 

         และ (6) 

  (8)  กรณีกู้ ระหวา่งการศกึษาให้กู้ ได้ตามสดัส่วนของระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรท่ีเหลืออยู่               

 15.3  กรณีท่ีสมาชิกเข้าโครงการเงินกู้สามญัเพื่อการศกึษา    แล้วไมส่ามารถเรียนจบตามหลกัสตูร ได้ให้ 

                     บนัทกึเสนอคณะกรรมการด าเนินการ   เพ่ือชีแ้จงเหตผุลอนัสมควรเป็นเฉพาะรายไป  

 15.4  ในกรณีท่ีสมาชิกมีคา่หุ้นและหรือเงินฝากอยูใ่นสหกรณ์นีเ้กินกวา่จ ากดัตามหลกัเกณฑ์การกู้ เงินสามญั 

         คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกนัน้      โดยไมต้่องรอระยะเวลาสง่ช าระหนีต้าม 

         ก าหนดทัง้นีใ้ห้กู้    ได้ไมเ่กินร้อยละเก้าสิบแปดของคา่หุ้นท่ีช าระแล้วและหรือเงินฝากรวมกนัสหกรณ์ ฯ             

   ส าหรับสมาชิกท่ีออกจากราชการโดยได้รับบ าเหน็จ   หรือออกจากงานประจ าโดยไมมี่ความผิดและ 

                     ยงัคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบงัคบัสหกรณ์  ข้อ 46  ให้มีสิทธิได้รับเงินกู้ ได้ไมเ่กินร้อยละเก้าสิบแปดของ 

                     คา่หุ้นและหรือเงินฝากท่ีตนมีอยูใ่นสหกรณ์โดยจะมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู จ ากดั   

                     ท่ีมีรายได้ประจ าอยา่งน้อยหนึง่คนยินยอมให้หกัเงินงวดช าระหนีพ้ร้อมดอกเบีย้     ณ    ท่ีจา่ยแทนก็ได้ 

  กรณีสมาชิกท่ีมีอาย ุ 55  ปี ขึน้ไป  การให้เงินกู้สามญัให้ค านงึถึงเงินบ านาญ / บ าเหน็จ รายเดือนท่ี 

       จะได้รับภายหลงัเกษียณอายรุาชการแล้ว  ซึง่สามารถหกั  ณ  ท่ีจ่ายได้ 

          15.5   การพิจารณาให้เงินกู้สามญันัน้  สมาชิกสามารถสง่ช าระหนีเ้งินกู้พร้อมดอกเบีย้ตามอายรุาชการท่ีเหลือ       

                    โดยค านงึถึงเงินบ านาญรายเดือนและเงินบ าเหน็จรายเดือนท่ีจะได้รับภายหลงัเกษียณอายรุาชการแล้ว 

                    ซึง่สหกรณ์  ฯ    หกั   ณ    ท่ีจ่ายได้   ทัง้นีเ้ม่ือรวมอายขุองผู้กู้กบัระยะเวลาท่ีช าระ  หนีเ้งินกู้แล้วถ้าเป็น   

                    ข้าราชการอายตุ้องไมเ่กิน  75  ปี  และถ้าเป็นลกูจ้างประจ าอายตุ้องไมเ่กิน  72  ปี  “ 
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ข้อ  3.  ให้ยกเลิกความใน ข้อ   22  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั วา่ด้วย  การให้  

           เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้   ( ฉบบัท่ี  2 )  พ.ศ.2560   และให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ ข้อ  22  หลกัเกณฑ์การกู้ เงินพิเศษ และการช าระคืน 

             (1)  เงินกู้พิเศษเพ่ือซือ้ท่ีดนิ และสิ่งปลกูสร้าง  กู้ ได้ไมเ่กิน 5,000,000.00  บาท  ผอ่นช าระเงินต้นพร้อม     

                   ดอกเบีย้ ตัง้แตเ่ดือนแรกของการท าสญัญา  ไมเ่กิน  360  งวด  (เดือน) 

              (2)  เงินกู้พิเศษเพ่ือซือ้รถยนต์  กู้ ได้ไมเ่กิน 1,500,000.00  บาท ผ่อนช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ตัง้แต่ 

                         เดือนแรกของการท าสญัญา ไมเ่กิน    200  งวด  (เดือน) 

              (3)  เงินกู้พิเศษเพ่ือซือ้รถจกัรยานยนต์  กู้ ได้ไมเ่กิน  50,000.00  บาท  ผ่อนช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้   

                                ตัง้แตเ่ดือนแรกของการท าสญัญา  ไมเ่กิน    50   งวด  (เดือน) 

              (4)  เงินกู้พิเศษเพ่ือซือ้คอมพิวเตอร์  กู้ ได้ไมเ่กิน  50,000.00  บาท  ผอ่นช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้   

                                ตัง้แตเ่ดือนแรกของการท าสญัญา  ไมเ่กิน  50  งวด  (เดือน) 

              (5)  เงินกู้พิเศษเพ่ือซือ้รถจกัรยานไฟฟ้า  กู้ ได้ไมเ่กิน  30,000.00  บาท  ผ่อนช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้   

                                ตัง้แตเ่ดือนแรกของการท าสญัญา  ไมเ่กิน  36  งวด (เดือน) 

              (6)  เงินกู้พิเศษเพ่ือช าระหนีส้ถาบนัการเงินอ่ืน  กู้ ได้ไมเ่กิน  500,000.00 บาท  ผอ่นช าระเงินต้นพร้อม 

                                ดอกเบีย้เดือนละเทา่ ๆ กนัไมเ่กิน   200  งวด  (เดือน) 

  (7)  เงินกู้ เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต  กู้ ได้ไมเ่กิน  200,000.00  บาท  ผอ่นช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้   

                               เดือนละเทา่ๆ กนั ไมเ่กิน  84  งวด (เดือน) “ 

 ข้อ  4.  ให้ยกเลิกความในข้อ  24  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั วา่ด้วยการให้เงินกู้  

                        แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2560 และให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

     “  ข้อ  24  หลกัประกนัส าหรับเงินกู้นัน้  ให้มีข้อก าหนด  ดงัตอ่ไปนี  ้  

      24.1  เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน  ตามข้อ 5 (1)  นอกจากหนงัสือกู้ซึง่ผู้กู้ ได้ท าไว้ตอ่สหกรณ์แล้ว   

                                                 ก็ไมต้่องมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 

     24.2  เงินกู้สามญั  ถ้าเงินกู้สามญัรายนัน้  โดยเฉพาะสญัญาเดียวก็ดีหรือเม่ือรวมกบัเงินกู้  

                                                สามญัรายก่อนของผู้กู้ ท่ีคงเหลือ (ถ้ามี) ก็ดีมีจ านวนไมเ่กินกวา่คา่หุ้นและหรือเงินฝาก 

                                                ท่ีผู้กู้ มีอยูใ่นสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
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ถ้าเงินกู้สามญัรายนัน้  โดยเฉพาะสญัญาเดียวก็ดี  หรือเม่ือรวมกนักบัเงินกู้สามญัสญัญาก่อนของผู้กู้  

ท่ีคงเหลืออยู ่(ถ้ามี) ก็ดีมีจ านวนเงินเกินคา่หุ้นและหรือเงินฝากท่ีผู้กู้ มีอยูใ่นสหกรณ์ ก็ต้องมีหลกัประกนัอยา่งใด

อยา่งหนึง่   ดงัตอ่ไปนีด้้วย   

   (ก)  มีสมาชิกท่ีมิได้เป็นคูส่มรสของผู้กู้    ซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรอยา่งน้อยสามคน  

                   ค า้ประกนั  ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  เพ่ือหนีส้ินเก่ียวกบัเงินกู้สามญั   

                   รายนัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่คา่หุ้นและหรือเงินฝากของผู้กู้  แตถ้่าผู้กู้ มีเงินกู้ สามญัสญัญาก่อนเหลือ 

                   อยู่ด้วยก็ต้องค า้ประกนัเพ่ือหนีส้ินเก่ียวกบัเงินกู้สามญัรายใหม่ นัน้  ทัง้หมด 

   เพ่ือความมัน่คงในการให้เงินกู้สามญั  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวินิจฉยัเรียกให้มี 

                               ผู้ค า้ประกนัมากกว่า   สามคน   ก็ได้  

สมาชิกผู้ค า้ประกนัต้องท าหนงัสือค า้ประกนั  ให้ไว้ตอ่สหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้ 

  สมาชิกคนหนึง่จะเป็นผู้ค า้ประกนัส าหรับผู้กู้ เงินสามญัมากกวา่  แปดสญัญา  ในเวลาเดียวกนัไมไ่ด้   

            และจะต้องให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์แหง่การค า้ประกนัท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 (1)  หลกัเกณฑ์การค า้ประกนัเงินกู้สามญั  ใช้บคุคลค า้ประกนั  ดงันี  ้

        วงเงินกู้ ไมเ่กิน   1,200,000  บาท             ใช้บคุคลค า้ประกนัอย่างน้อย   3  คน 

       วงเงินกู้   1,200,001 บาท  ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน  1,500,000 บาท   ใช้บคุคลค า้ประกนัอยา่งน้อย   4  คน 

        วงเงินกู้   1,500,001  บาท  ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน  2,000,000 บาท  ใช้บคุคลค า้ประกนัอยา่งน้อย   5  คน 

        วงเงินกู้   2,000,001  บาท  ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน  2,500,000 บาท  ใช้บคุคลค า้ประกนัอยา่งน้อย  7  คน 

        วงเงินกู้   2,500,001  บาท  ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน  3,000,000  บาท  ใช้บคุคลค า้ประกนัอยา่งน้อย  8  คน 

    (2)   สมาชิกท่ีกู้ เงินสามญัโดยใช้บคุคลค า้ประกนั 

         - วงเงินตัง้แต ่1,200,000.00  – 1,500,000.00 บาท  ผู้ค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย 1 คน 

                    - วงเงินตัง้แต ่1,500,001.00  –  2,000,000.00 บาท ผู้ค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย 2 คน 

                    - วงเงินตัง้แต ่2,000,001.00  –  2,500,000.00 บาท ผู้ค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย 3 คน 

                   - วงเงินตัง้แต ่2,500,001.00  –  3,000,000.00 บาท  ผู้ค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย 4 คน 

 (3)   สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีเป็นข้าราชการ 1 คน มีสิทธิค า้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอ่ืนได้ไมเ่กิน  8  คน 

 (4)   สมาชิกสหกรณ์ฯ  ท่ีเป็นลกูจ้างประจ า  1  คนมีสิทธิค า้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอ่ืนได้ไมเ่กิน  

                   4 คน 
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 (5)  สมาชิกสหกรณ์ ฯ   ท่ีเป็นข้าราชการบ านาญ  1  คน   มีสิทธิค า้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอ่ืนได้ 

                   ไมเ่กิน  5  คน  กรณี ท่ีสมาชิกได้ค า้ประกนัเงินกู้   ก่อนท่ีตนจะเกษียณอายรุาชการเป็นจ านวนก่ีสญัญา  

                   หลงัเกษียณก็ให้ค า้ประกนัเงินกู้สญัญาเดมินัน้ตอ่ไปได้  ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของ   

                   สญัญา 

(6)  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ท่ีรับบ าเหน็จรายเดือน  1  คน  มีสิทธิค า้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอ่ืนได้ 

                  ไมเ่กิน 3 คน 

 (7)  การกู้ เงินสามญัตามหลกัเกณฑ์ ผู้ค า้ประกนัอาจร้องขอให้ผู้กู้ท าประกนัชีวิตและหรือประกนัสินเช่ือ 

                   ร่วมด้วยก็ได้  โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ รับผลประโยชน์  

 (8)  สมาชิกผู้กู้ ต้องมีเงินเดือนหลกัหกัคา่ใช้จ่ายตา่งๆ แล้วไมน้่อยกว่าร้อยละ 11 

 (9)   สมาชิกท่ีกู้ เงินโดยใช้บคุคลค า้ประกนั  ต้องมีเงินคา่หุ้นอยา่งน้อยร้อยละ 20 ของวงเงินกู้  

            การกู้ เงินทกุสญัญา   สามารถใช้วงเงินกู้ทัง้หมดหกัลบด้วยทนุเรือนหุ้นท่ีมีอยู่และใช้บคุคลค า้ประกนั 

       เตม็วงเงินกู้ ท่ีเหลือ 

            เม่ือผู้ค า้ประกนัคนใดเสียชีวิต  หรือออกจากสหกรณ์  โดยเหตอ่ืุนหรือมีเหตท่ีุคณะกรรมการด าเนินการ 

      เห็นว่าไมส่มควรหรือไมอ่าจท่ีจะเป็นผู้ค า้ประกนัตอ่ไป  ผู้กู้ ต้องจดัให้สมาชิกอ่ืนซึง่คณะกรรมการด าเนินการ   

      เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค า้ประกนัแทนคนเดมิให้เสร็จภายในระยะเวลา  60  วนั   นบัตัง้แตว่นัท่ีสหกรณ์แจ้งให้    

      ทราบ 

  กรณีท่ีสมาชิกผู้ค า้ประกนัออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุดๆ ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้นัน้หลดุพ้นจากการค า้ 

      ประกนัจนกว่าผู้กู้ ได้จดัให้มีสมาชิกอ่ืนซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค า้ประกนัแทน 

  อนึง่  ภายหลงัการท าหนงัสือค า้ประกนัแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค า้ประกนัได้เป็นคูส่มรสของผู้กู้   ผู้กู้จะต้อง 

จดัให้มีสมาชิกอ่ืนท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเป็นผู้ค า้ประกนัแทน 

  (ข)  มีอสงัหาริมทรัพย์ อนัปลอดจากภาระจ านอง  หรือภาระผกูพนัในอสงัหาริมทรัพย์มาจ านอง 

                   เป็นประกนัเตม็จ านวนเงินกู้ รายนัน้ซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร    วา่จ านวนเงิน 

                   มีส่วนท่ีเกินกวา่คา่หุ้นและหรือเงินฝากของผู้กู้ ต้องอยูภ่ายใต้ร้อยละเจ็ดสิบแหง่ราคาประเมิน  

                   ตามท่ีทางราชการก าหนดของอสงัหาริมทรัพย์ นัน้ 

  (ค)  มีหลกัทรัพย์รัฐบาล  ซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเข้าเป็นประกนั  โดยจ านวน 

                                เงินกู้สว่นท่ีเกินกวา่คา่หุ้นและหรือของผู้กู้ ต้องอยูใ่นร้อยละแปดสิบแหง่คา่ของหลกัทรัพย์ นัน้ 
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  (ง)  มีเอกสารฝากเงินอยูใ่นสหกรณ์    ซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร    จะน าเป็นประกนั  

                               โดยจ านวนเงินกู้สว่นท่ีเกินกวา่คา่หุ้นของผู้กู้ ต้องอยูภ่ายในร้อยละเก้าสิบแปดของเงินฝากนัน้        

                               ในระหวา่งท่ีใช้เอกสารฝากเงินเป็นหลกัประกนัเงินกู้   สมาชิกจะถอนเงินฝาก  นัน้ไมไ่ด้  

   สมาชิกท่ีย่ืนกู้สามญั  ตามข้อ 15   เม่ือสหกรณ์วิเคราะห์สิทธิการกู้ ให้แล้ว   ให้น าเงินคา่หุ้น 

      และสวสัดกิารท่ีสมาชิกจะได้รับมาหกัล้างกบัยอดเงินท่ีสมาชิกกู้ ได้หากยงัไมคุ่้มหนีส้มาชิกจะต้อง 

      สมคัรเข้ารับสวสัดกิารตามหลกัเกณฑ์ของสหกรณ์ 

  24.3   เงินกู้พิเศษ  ตามข้อ  22 (1) สมาชิกผู้กู้ ต้องน าหลกัทรัพย์มาจ านองเป็นประกนัเตม็จ านวน 

                                   เงินกู้   เงินกู้พิเศษตามข้อ 22 (2) – (5)  ต้องมีสมาชิกสหกรณ์ค า้ประกนัและให้เป็นไปตาม 

                                   เง่ือนไขรายละเอียดการกู้ เงิน  ตามข้อ 15.1  ส าหรับเงินกู้พิเศษตามข้อ 22 (6)  –  22  (7)   

                                   สมาชิกผู้กู้ ต้องท าประกนัสินเช่ือเตม็วงเงิน  ตามสญัญากู้หรือใช้บคุคลค า้ประกนั 3 คน หรือ 

                                   เงินฝากค า้ประกนั “ 

 ข้อ  5.  ให้ยกเลิกความในข้อ  25  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั  วา่ด้วยการให้ 

                        เงินกู้แก่สมาชิก และ ดอกเบีย้เงินกู้  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2560  และให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

           “  ข้อ  25  เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้นัน้  ให้ก าหนดไว้  ดงันี ้

 (1)  เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน  ให้ผู้กู้สง่คืนเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินเตม็จ านวนพร้อมด้วยดอกเบีย้   ภายใน 

                   วนัท่ีได้รับเงินเดือน  หรือให้สง่เป็นงวดรายเดือนรวมกนัไมเ่กินสิบแปดงวด (เดือน) โดยสง่ต้นเงิน 

                   แตล่ะงวดเทา่ๆ กนั ไมน้่อยกวา่งวดละ 1,000  บาท  พร้อมดอกเบีย้ภายในทกุวนัสิน้เดือน   ทัง้นี  ้

                   โดยไมมี่การผอ่นผนัเวลาอยา่งใดอีก 

  (2)  เงินกู้สามญั  ให้คณะกรรมการด าเนินการ   พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้สง่คืนเงินกู้สามญัเป็นงวด 

                   รายเดือนเทา่กนั  พร้อมด้วยดอกเบีย้ หรือส่งคืนเงินกู้สามญัเป็นงวดรายเดือนพร้อมด้วยดอกเบีย้ 

                   เป็นจ านวนเทา่กนัทกุเดือน   (เว้นแตง่วดสดุท้ายซึง่อาจน้อยกวา่หรือมากกวา่งวดรายเดือนปกต)ิ   

                   เป็นจ านวนก่ีงวดก็สดุแตจ่ะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้    จ านวนและความมุง่หมายแหง่ 

                   เงินกู้ดงันี ้    

ก. วงเงินกู้ตามข้อ 15.1  สง่ช าระไมเ่กินสองร้อยห้าสิบ  งวด (เดือน) 

 

 



7 

  ข.  วงเงินกู้ตามข้อ 15.2 (1) – (4)  ให้ช าระคืนโดย 

              -  ผอ่นช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ตัง้แตเ่ดือนแรกของการท าสญัญาไมเ่กิน หนึง่ร้อยงวด(เดือน)  

                                   หรือ 

                   -   ผอ่นช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือน  โดยปลอดเงินต้นตลอดหลกัสตูร  ทัง้นี ้ ไมเ่กิน ย่ีสิบส่ีงวด  

                                  (เดือน)  ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรท่ีสถาบนัก าหนดแล้ว  ให้ผอ่นช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ 

                                  เป็นงวดรายเดือน ไมเ่กิน เจ็ดสิบหกงวด (เดือน) 

  ค.   วงเงินกู้ตามข้อ 15.2 (5)  สง่ช าระไมเ่กินย่ีสิบส่ีงวด (เดือน) 

  ง.   วงเงินกู้ตามข้อ 15.2 (6) สง่ช าระไมเ่กินหกสิบงวด (เดือน)    

             ทัง้นีต้ัง้แตเ่ดือนแรกท่ีท าสญัญาเงินกู้  

  (3)  เงินกู้พิเศษ  ให้คณะกรรมการด าเนินการ     พิจารณาก าหนดให้สมาชิกผู้กู้สง่คืนเงินกู้พิเศษ 

เป็นงวดรายเดือนเท่ากนั   พร้อมด้วยดอกเบีย้    หรือสง่คืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้เป็นงวดรายเดือนเทา่กนั 

ทกุเดือน  (เว้นแตง่วดสดุท้ายซึง่อาจน้อยกว่าหรือมากกว่างวดรายเดือนปกต)ิ  ดงันี ้

  ก.   วงเงินกู้ตามข้อ 22 (1)  สง่ช าระไมเ่กิน  360  งวด (เดือน) 

  ข.   วงเงินกู้ตามข้อ 22 (2) , (6)  สง่ช าระไมเ่กินสองร้อยงวด (เดือน) 

  ค.   วงเงินกู้ตามข้อ 22 (3) – (4) สง่ช าระไมเ่กินห้าสิบงวด (เดือน) 

  ง.   วงเงินกู้ตามข้อ  22 (5) สง่ช าระไมเ่กินสามสิบหกงวด (เดือน) 

                         จ.  วงเงินกู้ตามข้อ  22 (6) สง่ช าระไมเ่กินสองร้อยงวด (เดือน) 

  ฉ.  วงเงินกู้ตามข้อ 22 (7)  ส่งช าระไมเ่กินแปดสิบส่ีงวด (เดือน) 

  ทัง้นีต้ัง้แตเ่ดือนแรกท่ีท าสญัญาเงินกู้  

  ในกรณีท่ีผู้กู้ มีหนงัสือ   ขอผ่อนผนัการช าระหนีเ้งินกู้และคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่มีเหตผุล 

อนัสมควรเป็นพิเศษ  คณะกรรมการด าเนินการ จะผอ่นผนัเวลาการสง่เงินงวดช าระหนี ้ ส าหรับเงินกู้สามญั 

ท่ีก าหนดไว้ในวรรคก่อนนัน้ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึง่เดือนหรือหลายเดือนก็ได้      แตก่ารผอ่นผนัเวลาช าระหนี  ้

รวมกนัทัง้หมดส าหรับเงินกู้สามญัรายหนึง่ ๆต้องไมเ่กินหกเดือน 

  หรือคณะกรรมการด าเนินการ อาจจะขยายเงินงวดช าระหนีอ้อกไปอีกก็ได้ แตต้่องไมเ่กิน 250 งวด   

โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
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 1.   ถ้าสมาชิกผู้กู้   ได้ย่ืนค าขอรับการชว่ยเหลือเป็นกรณีพิเศษและคณะกรรมการด าเนินการ  ได้ให้ความ 

      เห็นชอบแล้ว  ให้สมาชิกปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขประกอบท้ายระเบียบนี ้

 2.  ถ้าสมาชิกผู้กู้   ได้รับการขยายเงินงวดช าระหนีแ้ล้วจะขอผอ่นผนั  เวลาการสง่เงินงวดช าระหนีอี้กไมไ่ด้  

     ส าหรับเงินกู้นัน้ ๆ “ 

ข้อ  6.  ให้ยกเลิกความในข้อ 33  ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั  ว่าด้วยการให้ 

เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบีย้เงินกู้  พ.ศ.2560  และให้ใช้ข้อความ ตอ่ไปนีแ้ทน 

“  ข้อ  33  ผู้กู้และผู้ค า้ประกนั ต้องรับผกูพนัว่าถ้าตนจะขอย้ายหรือลาออกจากราชการ หรือ งานประจ า ตาม   

   ข้อบงัคบัสหกรณ์  ข้อ 32 (2)  จะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบ และจดัการช าระหนีส้ินซึง่ตนมีอยู่ตอ่   

   สหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อนแล้วจงึจะย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจ า นัน้ได้  “ 

 

 

    ประกาศ     ณ   วนัท่ี         เดือน  มกราคม   พ.ศ.2561 

 

 

(นายเนตร    พงษ์ตุ้ย) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


