
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

พ.ศ. 2557 
*********************** 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 11(1),13,14,79(8) และข้อ 107(3) ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการด าเนินการชุดที่ 29 คร้ังที่ 3/2557 วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ได้ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิก ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้  
แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

พ.ศ. 2556  ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลง
อ่ืนใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

หมวด 1 

ข้อก าหนดท่ัวไป 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ 

(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
(2) เงินกู้สามัญ 

 ข้อ 5 สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สมาชิกเท่านั้นและเป็นสมาชิกของสหกรณ์อย่างน้อยหกเดือนขึ้นไป 
 ข้อ 6 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณี เพื่อการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่ 
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได้ 
 ข้อ 7 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอเงินกู้ ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 

 ข้อ 8 การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือ และสมาชิกผู้ค้ าประกัน(ถ้ามี) ต้องท าหนังสือ
ค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 

 ข้อ 9 การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงิน
ได้รายเดือนของผู้กู้    ณ ที่จ่ายเป็นล าดับแรกหรือน าส่งเป็นเงินสดเป็นอันดับสอง    ณ ส านักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นชอบก่อน และการส่งเงินงวดช าระหนี้ 
เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบห้า  
ของเงินเดือนรวมเงินประจ าต าแหน่งสมาชิกนั้น 

 ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ 



หมวด 2 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ 10 การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการด าเนินการ หรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยการให้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการได้ และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกู้  
เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปแล้วส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 11 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้นให้มีจ านวนสี่เท่าของเงินเดือนรวมเงิน
ประจ าต าแหน่งของสมาชิกนั้น แต่สูงสุดไม่เกินแปดหมื่นบาท (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 ถือใช้ 1 มี.ค.59) 
 จ านวนเงินกู้ทุกรายการจะเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 9 วรรคแรกไม่ได้ 
 ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ จะขอเงินกู้รายใหม่ต้องช าระราย
ก่อนมาแล้วจ านวนสองงวด จึงสามารถยื่นขอกู้รายใหม่ได้ 
 ข้อ 12 หลักประกันส าหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้เงินซึ่งผู้กู้ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์
แล้ว ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก 
 ข้อ 13 การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน  
เต็มจ านวน พร้อมดอกเบี้ย  ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือส่งเงินงวดรายเดือนรวมกัน  
ไม่เกินสิบสองงวด 

หมวด 3 
เงินกู้สามัญ 

 ข้อ 14 การให้เงินกู้สามัญให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยเงินกู้สามัญ  
แก่สมาชิก คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์และ
มอบอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ 
 ข้อ 15 ค าขอเงินกู้สามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นตามล าดับ 
  15.1 ในกรณีที่สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ให้เสนอผ่านการพิจารณา
ของนายแพทย์สาธารณสุข หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมและป้องกัน หรือผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพ 
หรือผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ด้านบริหาร 
  15.2 ในกรณีที่สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ หรือโรงพยาบาลอ าเภอให้เสนอ
ผ่านการพิจารณาของสาธารณสุขอ าเภอ หรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ าเภอนั้นๆ 
  15.3 กรณีข้าราชการบ านาญให้เสนอผ่านการพิจารณาของผู้จัดการ และให้แนบหลักฐาน
การจ่ายจากกรมบัญชีกลาง การเสนอค าขอเงินกู้ให้สมาชิกผู้กู้เสนอเอกสารประกอบมาพร้อมกัน ดังน้ี 

 (1) ส าเนาบัตรข้าราชการ ลูกจ้าง หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ที่ยัง  
ไม่หมดอายุ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรสรวมทั้งส าเนาทะเบียนสมรสด้วย(ถ้ามี) รวมทั้งหลักฐาน
เปลี่ยนชื่อสกุลผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 



(2) ส าเนาบัตรข้าราชการ ลูกจ้าง หรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ าประกันที่ยังไม่หมดอายุ 
และส าเนาทะเบียนบ้าน รวมทั้งส าเนาทะเบียนสมรส หรือใบมรณะบัตร หรือใบหย่าด้วย (ถ้ามี) เอกสาร
ประกอบตาม(1) และ(2) ให้รับรองส าเนาหลังการถ่ายจากต้นฉบับเท่านั้น 
 ข้อ 16 จ านวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกกู้คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ หรือ
คณะกรรมการเงินกู้ แล้วแต่กรณีเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 

วงเงินกู้สมาชิกสามัญ ดังนี้ 

จ านวนเงินเดือน(บาท) จ านวนกู้ได้ไม่เกิน(บาท) 
                       7,000-10,000 

10,001-13,000 
13,001-16,000 
16,001-19,000 
19,001-22,000 
22,001-25,000 
25,001-28,000 
28,001-30,000 
30,001 ขึ้นไป 

800,000 
900,000 

1,000,000 
1,100,000 
1,200,000 
1,400,000 
1,500,000 
1,600,000 
1,800,000 

เว้นแต่สมาชิกสามัญ(ข้าราชการบ านาญ) กู้ได้ห้าเท่าของทุนเรือนหุ้น แต่สูงสุดไม่เกินแปดแสนห้าหมื่นบาท 
 วงเงินกู้ของสมาชิก จะกู้ได้จ านวนสูงสุดเท่าใดนั้น ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 

ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญ โดยมีเงินหุ้นไม่เกินร้อยละร้อย หรือเงินฝากไม่เกินร้อยละแปดสิบ  
ที่ผู้ขอกู้มีอยู่ในขณะยื่นค าขอเงินกู้  และการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงิน  
อ่ืน ๆ ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบห้าของเงินเดือนรวมเงินประจ าต าแหน่งสมาชิกนั้น 

กรณีสมาชิกสามัญลูกจ้างประจ า ที่มีอายุตั้งแต่ห้าสิบปีขึ้นไป ยอดช าระหนี้ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิน
ร้อยละแปดสิบของเงินได้รายเดือน ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 

สมาชิกผู้กู้เงินจะต้องมีเงินหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของเงินกู้สามัญในขณะที่ยื่นค าขอ
เงินกู้ กรณีมีเงินหุ้นไม่ถึงร้อยละยี่สิบ ให้ผู้กู้น าเงินมาซื้อเพิ่มจนครบหรือยินยอมให้หักจากเงินกู้ที่ได้รับการ
อนุมัต ิ(ข้อ 16 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 ถือใช้ 18 ม.ค.59) 

ข้อ 17 ถ้าคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
ที่ส่งคืนเงินกู้สามัญรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่ต้องส่งช าระหนี้รายเดิมไปแล้วไม่น้อยกว่าหกงวดหรือเดือน 

ข้อ 18 การพิจารณาเงินกู้สามัญแก่สมาชิกแก่สมาชิกให้คณะกรรมการเงินกู้ หรือประธานกรรมการ 
หรือผู้จัดการ มีอ านาจพิจารณาตามวงเงิน ดังนี ้

 



(1) ผู้จัดการมีอ านาจพิจารณาอนุมัติเงินกู้กรณีกู้เงินไม่เกินค่าหุ้นหรือเงินฝาก ตามข้อ 16 วรรคสอง 
(2) คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกที่มีวงเงินกู้ตามข้อ 16 

 ข้อ 19 การรับเงินกู้นั้น สมาชิกผู้กู้จะต้องรับเงินด้วยตนเอง หรือโอนฝากเข้าบัญชีของผู้กู้ก็ได้ 
 ข้อ 20 หลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญ เป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ าประกัน ดังน้ี    
  หลักประกันสมาชิกสามัญข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญ 

(1) สมาชิกสามัญผู้กู้ วงเงินไม่เกินเจ็ดแสนบาทให้มีผู้ค้ าประกันที่เป็นสมาชิกสามัญสองคน 
(2) สมาชิกสามัญผู้กู้ วงเงินเกินเจ็ดแสนบาทให้มีผู้ค้ าประกันที่เป็นสมาชิกสามัญสามคน 
(3) เงินค่าสินไหมทดแทนจากการท าประกันสินเชื่อ โดยจ านวนค้าประกันค านวณจากวงเงินกู้ 

 ที่ได้รับการอนุมัติหักค่าหุ้นที่มีขณะยื่นค าขอกู้แล้ว และส่วนที่เหลือ 
            3.1 ให้ท าประกันสินเชื่อ และยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผล และเฉลี่ยคืนล่วงหน้า (พร้อม

ดอกเบี้ย) เพื่อช าระการต่ออายุกรมธรรม์จนกว่าจะช าระหนี้หมด หรือ 
            3.2 กรณีใช้ สสธท.ค้ าประกัน ผู้กู้ต้องท า สสธท.ทุกปี และยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผล 

และเฉลี่ยคืนล่วงหน้า (พร้อมดอกเบี้ย) เพื่อช าระการต่ออายุ สสธท.จนกว่าจะช าระหนี้หมด 
             3.3 ท าหลักประกันทั้ง 3.1 และ 3.2 

  หลักประกันสมาชิกสามัญพนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
(1) สมาชิกสามัญผู้กู้ วงเงินไม่เกินเจ็ดแสนบาทให้มีผู้ค้ าประกันที่เป็นสมาชิกสามัญข้าราชการ

อย่างน้อยหนึ่งคน และสมาชิกสามัญประเภทอื่นหนึ่งคน 
(2) สมาชิกสามัญผู้กู้ วงเงินเกินเจ็ดแสนบาทให้มีผู้ค้ าประกันที่เป็นสมาชิกสามัญข้าราชการอย่าง

น้อยสองคน และสมาชิกสามัญประเภทอื่นหนึ่งคน 
(3) เงินค่าสินไหมทดแทนจากการท าประกันสินเชื่อ โดยจ านวนค้าประกันค านวณจากวงเงินกู้ที่

ได้รับการอนุมัติหักค่าหุ้นที่มีขณะยื่นค าขอกู้แล้ว และส่วนที่เหลือ 
             3.1 ให้ท าประกันสินเชื่อ และยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผล และเฉลี่ยคืนล่วงหน้า  

(พร้อมดอกเบี้ย) เพื่อช าระการต่ออายุกรมธรรม์จนกว่าจะช าระหนี้หมด หรือ 
            3.2 กรณีใช้ สสธท.ค้ าประกัน ผู้กู้ต้องท า สสธท.ทุกปี และยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผล 

และเฉลี่ยคืนล่วงหน้า (พร้อมดอกเบี้ย) เพื่อช าระการต่ออายุ สสธท.จนกว่าจะช าระหนี้หมด 
            3.3 ท าหลักประกันทั้ง 3.1 และ 3.2 

 ให้ผู้กู้ท าประกันในส่วนของ สสธท. หรือท าประกันคุ้มครองสินเชื่อที่มีความคุ้มครองเสียชีวิตทุก
กรณี และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด เป็นผู้รับผลประโยชน์
ล าดับที่หนึ่ง หากมีเงินเหลือจากการปลดหนี้ ให้จ่ายกับผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุในใบสมัคร 
 การค้ าประกันอย่างไม่จ ากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น ในส่วนที่เกินค่าหุ้นของผู้กู้ 
สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่การค้ าสมาชิกสมทบ
ลูกจ้างไม่นับรวมสิทธิการค้ าประกัน(ข้าราชการ 1 คน ค้ าประกันได้เพิ่มเพียง 1 สิทธิ) 



 เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดเสียชีวิต หรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือเหตุที่คณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ก าหนดสมควรที่จะเป็นผู้ค้ าประกัน 

(4) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้รายนั้นใน
ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ภายในร้อยละหกสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น 

(5) มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจ าน าเป็นประกัน โดยจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกิน
กว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น(ข้อ 20 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 ถือใช้ 1 มี.ค.58) 

ข้อ 21 การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการ
เงินกู้ พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งเงินงวดรายเดือนเท่าๆ กัน พร้อมดอกเบี้ยเงินจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็น
การสมควรตามฐานะของผู้กู้จ านวน และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ ดังนี้ 

(1) ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ส่งช าระหนี้ไม่เกินสองร้อยงวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก 
และการช าระงวดสุดท้ายของผู้กู้ต้องไม่เกินเจ็ดสิบปี 

(2) ข้าราชการบ านาญส่งช าระหนี้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบงวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก และ
การช าระงวดสุดท้ายของผู้กู้ต้องไม่เกินแปดสิบปี 

(3) พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ส่งช าระหนี้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบงวด ตั้งแต่เดือนที่คิด
ดอกเบี้ยเดือนแรก และการช าระงวดสุดท้ายของผู้กู้ต้องไม่เกินหกสิบปี 

ในกรณีที่ผู้กู้มีค าขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ 
คณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน 

เงินกู้ทุกประเภทรวมกันแล้วไม่เกิน 3 ล้านบาท (ข้อ 21 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ถือใช้ 1 พ.ค.58) 
 

หมวด 4 
เงินกู้สามัญ 

 ข้อ 22 ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบเก้าต่อปี โดยจะได้ประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป 

 ข้อ 23 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ หมวด 5การควบคุมหลักประกัน 
และการเรียกคืนเงินกู้ 
 ข้อ 24 ให้คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมี
หลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่า
หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ก าหนด 



 สมาชิกผู้กู้อาจเสนอเร่ืองเป็นหนังสือขอเปลี่ยนผู้ค้ าประกันเงินกู้เมื่อผู้ค้ าประกันเสียชีวิต ลาออกจาก
การเป็นสมาชิก หรือโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอ่ืนเท่านั้น โดยให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้พิจารณา
อนุญาต 
 ข้อ 25 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง 
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยไม่ค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(2) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน หรือผิดนัด
การส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้น ถ้าสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ และผู้กู้รายนั้นไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในปีบัญชีนั้น 

ข้อ 26 ในกรณีที่ เงินกู้ เป็นต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 25 ถ้าผู้ค้ าประกันต้อง
รับผิดชอบช าระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถช าระหนี้น้ันโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอคณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่
ผู้กู้ได้ท าหนังสือกู้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

ข้อ 27 ผู้กู้และผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออก หรือย้ายจากราชการ หรืองาน
ประจ า ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 36 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่
สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน หรือขอโอนสถานภาพสมาชิกไปยังสหกรณ์ที่สมาชิกไปสังกัดใหม่ก็ได้ 

ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
ว่าด้วยการให้สินเชื่อยานพาหนะ 

พ.ศ. 2551 
          อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ข้อ 13 และ ข้อ 79(8) 
ที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 23 คร้ังที่ 3/2551  เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2551  ได้มีมติก าหนด 
ระเบียบว่าด้วยการให้สินเชื่อยานพาหนะ พ.ศ. 2551  ดังต่อไปนี้ 
          ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า”ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการให้สินเชื่อ
ยานพาหนะ พ.ศ. 2551” 
         ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 
         ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยให้สินเชื่อรถจักรยานยนต์   
พ.ศ. 2548 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 และยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
แพร่ จ ากัด ว่าด้วยโครงการสินเชื่อรถยนต์ พ .ศ.2548 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2548,ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2548 ก าหนดไว้เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
        ข้อ  4  ในระเบียบนี้ 
                   “ ยานพาหนะ”  หมายถึง  รถยนต์  และ รถจักรยานยนต์ 
 

รถยนต์ 
        ข้อ 5  คุณสมบัติของผู้กู้ 
                (1)   เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป 
                (2)   เป็นสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ใหม่ และเป็นสินเชื่อรายใหม่ จะต้องไม่มีสัญญาเดิม  และให้ช าระ 
          จนสิ้นสุดถึงจะมีสัญญารายใหม่ได้ 
               (3) ต้องมีเงินรวมช าระเงินกู้ทุกประเภทกับรายการหักอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 85 ของเงินเดือน 
               (4) อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนช าระเงินกู้ในงวดสุดท้ายต้องไม่เกิน 60 ป ี
       ข้อ  6   วงเงินกู้ยืมไม่เกินรายละ  1,5000,000 บาท  
       ข้อ  7   ค าขอกู้ต้องเสนอผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ 
       ข้อ  8   ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
       ข้อ  9  การส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่เกิน 120 งวด(ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3  
ถือใช้ 1 ก.ค.55) 
        ข้อ 10  หลักประกันเงินกู้ 

(1) บุคคลค้ าประกันเงินกู้จ านวน 2 คน สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิค้ าประกันเพื่อนร่วมสมาชิก 
ไม่เกิน 2 คน 

 



(2) ผู้กู้ต้องท าประกันชั้น 1 อย่างน้อย 1 ปี รวมถึงการประกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
                  ผู้ประสบภัยจากรถอย่างถูกต้องโดยระบุกรมธรรม์จะต้องระบุชื่อ“สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข                 
       แพร่ จ ากัด” เป็นผู้รับผลประโยชน์และทุนประกันต้องไม่น้อยกว่าวงเงินที่ขอกู้ 
            (3)  ผู้กู้ต้องน าสมุดคู่มือทะเบียนรถมอบให้กับสหกรณ์ฯ ภายใน 60 วันนับจากวันที่สมาชิกได้รับ 
       เงินกู้เรียบร้อยแล้ว พร้อมท าใบขอโอนและรับโอนให้กับสหกรณ์(หากเกินก าหนดระยะเวลา
       ทางสหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินกู้สามัญ) 
            (4)  กรมธรรม์ประกันภัยและ พ.ร.บ.รถยนต์ฉบับตัวจริง 
        ข้อ 11  หลักฐานประกอบค าขอเงินกู้ คือ ใบเสนอราคาหรือใบจองรถจากบริษัทหรือร้านค้าที่ผู้กู้
ประสงค์จะซื้อ 
       ข้อ  12  เอกสารที่น ามาติดต่อขอรับเงิน(สหกรณ์เป็นผู้จ่ายเช็คให้กับบริษัทหรือร้านค้าโดยตรง)มีดังนี้ 
              (1)  หนังสือแจ้งหมายเลขเคร่ืองและหมายเลขตัวรถยนต์พร้อมลอกเลขเคร่ืองและเลขตัวถังโดยให้
        กระดาษกาว 
              (2)  หนังสือสัญญาซื้อขาย 
 

ซื้อรถจักรยานยนต์ 
        ข้อ 13  คุณสมบัติของผู้กู้ 
               (1)   เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 
               (2)   เป็นสินเชื่อเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ และเป็นสินเชื่อรายใหม่ จะต้องไม่มีสัญญาเดิมและ 
                     ให้ช าระจนสิ้นสุดถึงจะมีสัญญารายใหม่ได้ 

(3) ต้องมีเงินรวมช าระเงินกู้ทุกประเภทกับรายการหักอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ  85 ของเงินเดือน 
(4) อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนช าระเงินกู้ในงวดสุดท้ายต้องไม่เกิน 60  

ข้อ  14   วงเงินกู้ยืมไม่เกินรายละ 70,000 บาท(ข้อ 14 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ถือใช้ 1 ก.ย.51) 
        ข้อ  15   ค าขอกู้ต้องเสนอผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ 
        ข้อ  16   ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
        ข้อ  17  การส่งเงินงวดช าระหนี้ ก าหนดให้ส่งเป็นงวดรายเดือนในวันสิ้นเดือนพร้อมดอกเบี้ย ไม่เกิน   
48  งวด         
        ข้อ  18  หลักประกันเงินกู้ 
               (1)ให้มีบุคคลค้ าประกันเงินกู้จ านวน 1 คน โดยไม่นับรวมกับการค้ าประกันเงินกู้สามัญ สมาชิก 
       แต่ละคนมีสิทธิค้ าประกันเพื่อนร่วมสมาชิกไม่เกิน  1 สัญญา 
 
 



(2)  ผู้กู้ต้องน าสมุดคู่มือทะเบียนรถมอบให้กับสหกรณ์ฯ ภายใน 60 วันนับจากวันที่สมาชิกได้รับ
       เงินกู้เรียบร้อยแล้ว พร้อมท าใบขอโอนและรับโอนให้กับสหกรณ์(หากเกินก าหนดระยะเวลา
      ทางสหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินกู้สามัญ) (ข้อ 10 และข้อ 18 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4     
      ถือใช้ 1 มิ.ย.56) 

        ข้อ 19  หลักฐานประกอบค าขอเงินกู้ คือ ใบเสนอราคาหรือใบจองรถจากบริษัทหรือร้านค้าที่ผู้กู้
ประสงค์จะซื้อ 
        ข้อ  20  สหกรณ์เป็นผู้จ่ายเช็คให้กับบริษัทหรือร้านค้าโดยตรง 
        ข้อ  21  พิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการเงินกู้     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 
ว่าด้วยโครงการสินเชื่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้า พ.ศ.  2551 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 13 และ ข้อ 79(8) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  23  คร้ังที่  3/2551  วันที่ 20  เดือนมีนาคม พ.ศ.  2551 ได้ก าหนดระเบียบว่า
ด้วยโครงการสินเชื่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด  ว่าด้วยโครงการ
สินเชื่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  พ.ศ.  2551” 
 ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 1  เดือนเมษายน พ.ศ. 2551  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด  ว่าด้วยโครงการสินเชื่อ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า พ.ศ.  2550 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยสินเชื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2547 
ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
             ข้อ  4 ในระเบียบนี้ 
                        “ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า”  หมายถึง  วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองอ านวยความสะดวกที่ใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
 ข้อ  5 สหกรณ์ฯ จะให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทสามัญสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 ข้อ  6 วงเงินกู้ยืมไม่น้อยกว่า 5,000  บาท สูงสุดไม่เกิน  50,000  บาท  แต่เมื่อรวมรายการช าระเงินกู้
ทุกประเภทกับรายการหักอื่น ๆ แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 85 
 ข้อ  7 หลักประกัน 
                       1. ใช้บุคคลค้ าประกัน 1 คน โดยไม่นับรวมการค้ าประกันเงินกู้สามัญและสมาชิก 1 คน
สามารถค้ าประกันเงินกู้ตามโครงการน้ีได้เพียง 1 สัญญาหรือ 
                       2. ใช้หุ้นไม่เกินร้อยละ 90 หรือบัญชีเงินฝาก ไม่เกินร้อยละ 80 ค้ าประกัน 
 
 ข้อ  8  ระยะเวลาการช าระคืนไม่เกิน 36 งวดหรือเดือน 
  วงเงินต้ังแต ่ 5,000 – 10,000  บาท  ช าระไม่เกิน  24  เดือน 
  วงเงินต้ังแต ่ 10,001  – 30,000  บาท  ช าระไม่เกิน  36  เดือน 
  วงเงินต้ังแต ่ 30,001  – 50,000  บาท  ช าระไม่เกิน  48  เดือน 
 ข้อ  9  ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  
            ข้อ  10  หลักฐานประกอบค าขอกู้ คือใบเสนอราคาจากบริษัทหรือร้านค้าที่สมาชิกะประสงค์   จะซื้อ 
            ข้อ  11  ให้ผู้กู้จัดส่งหลักฐานของการซื้อเป็นใบเสร็จรับเงินจากข้อ 11 ส่งมอบให้สหกรณ์ภายใน 
 1  เดือน  
            ข้อ  12  สหกรณ์เป็นผู้จ่ายเช็คให้กับผู้ขายโดยตรง 
             ข้อ  13  การพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการเงินกู้ 



 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์  
พ.ศ. 2558 

................................................................................ 
             เพื่อให้การกู้ เงินตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์  ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขแพร่ จ ากัด     ให้มีความเหมาะสม สามารถให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
ได้อาศัยความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ข้อ 11(1), 13, 14, 79(2)  และ 
ข้อ 107(3)   และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 30 คร้ังที่ 7/2558  วันจันทร์ ที่ 27  เดือน 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2558   จึงเห็นสมควรก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ดังนี ้
             ข้อ  1   ระเบียบนี้ เ รียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่จ ากัด ว่าด้วยการ 
ให้เงินกู้แก่สมาชิกตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ” 
             ข้อ  2   ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ พงศ. 2556 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือ
ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
             ข้อ  4   ในระเบียบนี้ 
                        สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด  

  สมาชิกสหกรณ์  หมายถึง  สมาชิกประเภทสามัญข้าราชการ และสามัญลูกจ้างประจ าสังกัด 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่                                    

                           สมาชิกผู้ขอกู้ หมายถึง สมาชิกผู้ขอกู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                 ข้อ  5   วัตถุประสงค์แห่งการขอกู้  เพื่อเป็นการปลดภาระหนี้สินหรือบรรเทาการเป็นหนี้สิน 
ในระบบสถาบันการเงินที่สมาชิกหรือคู่สมรสมีอยู่ก่อนแล้ว และตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
  กรณียื่นกู้เป็นคร้ังที่สอง เพื่อผู้กู้ปลดภาระหนี้สินในระบบกู้ได้เฉพาะตัวสมาชิกเท่านั้น  
ไม่รวมคู่สมรส และหนี้สินไม่รวมบัตรเครดิตของตนเองและคู่สมรส 
                 ข้อ  6   คุณสมบัติของผู้กู้เป็นสมาชิกสหกรณ์น้ีติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน 
                 ข้อ  7   การให้เงินกู้ให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้ท าการตรวจสอบหลักฐานสอบสวนการเป็นหนี้
พิจารณาค าขอกู้ในเบื้องต้น และให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้ 
                  ข้อ  8  ค าขอเงินกู้ของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นตามล าดับ 



ในกรณีที่สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ให้เสนอผ่านการพิจารณาของนายแพทย์
สาธารณสุข หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมและป้องกัน หรือผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพ หรือผู้ช่วย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ด้านบริหาร  สาธารณสุขอ าเภอ หรือโรงพยาบาลอ าเภอให้เสนอผ่านการ
พิจารณาของสาธารณสุขอ าเภอ หรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ าเภอนั้นๆ 
                    ข้อ  9 การเสนอค าขอเงินกู้ให้สมาชิกผู้กู้เสนอเอกสารประกอบมาพร้อมกัน ดังน้ี 

(1) ส าเนาบัตรข้าราชการ ลูกจ้าง หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ที่ยังไม่ 
       หมดอายุ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรสรวมทั้งส าเนาทะเบียนสมรสด้วย(ถ้ามี)  

(2) ส าเนาบัตรข้าราชการ ลูกจ้าง หรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ าประกันที่ยังไม่
หมดอายุ และส าเนาทะเบียนบ้าน รวมทั้งส าเนาทะเบียนสมรส หรือใบมรณะบัตร หรือ
ใบหย่าด้วย(ถ้ามี) เอกสารประกอบตาม(1) และ(2) ให้รับรองส าเนาหลังการถ่ายจาก
ต้นฉบับเท่านั้น 

(3) เอกสารการเป็นหนี้จากสถาบันการเงิน 
                  ข้อ 10  จ านวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกกู้คนหนึ่งๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้แล้วแต่เห็นสมควรแต่ต้องอยู่ในวงเงินไม่เกินสองล้านห้าแสนบาท และต้องมีหนี้ตั้งแต่
เก้าแสนบาทขึ้นไป 
                 ข้อ 11  การรับเงินกู้นั้น สมาชิกผู้กู้จะต้องลงชื่อรับเงินด้วยตนเอง และสหกรณ์ฯจะเป็นผู้จ่ายช าระ
หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิก 
    ข้อ 12 หลักประกันส าหรับเงินกู้  ถ้าเงินกู้มีจ านวนเกินค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมี
หลักประกันเป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกสามัญ ที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ เป็นผู้ค้ าประกันจ านวนสามคน  
ค้ าประกันอย่างไม่จ ากัดเพื่อหน้ีสินเกี่ยวกับเงินกู้รายนั้นในส่วนที่เกินค่าหุ้นของผู้กู้ 
     เงินค่าสินไหมทดแทนจากการท าประกันสินเชื่อโดยจ านวนค้ าประกันค านวณจากวงเงินกู้  
ที่ได้รับการอนุมัติหักค่าหุ้นที่มีขณะยื่นค าขอกู้แล้ว และส่วนที่เหลือให้ท าประกันสินเชื่อ โดยได้รับการ
ยินยอมจากสมาชิก ในการจัดท าประกันชีวิตเสียก่อน และยินยอมให้สหกรณ์ฯหักเงินปันผล และเฉลี่ยคืน
ล่วงหน้า(พร้อมดอกเบี้ย) โดยได้รับการยินยอมจากสมาชิกเพื่อช าระการต่ออายุกรมธรรม์จนกว่าจะช าระหนี้
หมด หรือ 
 กรณีให้ สสธท.ค้ าประกัน ผู้กู้ต้องท า สสธท.ทุกปี และยินยอมให้สหกรณ์ฯหักเงินปันผล และเฉลี่ย
คืนล่วงหน้า (พร้อมดอกเบี้ย) โดยได้รับการยินยอมจากสมาชิก เพื่อช าระการต่ออายุ สสธท.จนกว่าจะช าระ
หนี้หมด หรือท าหลักประกันทั้งประกันสินเชื่อ และ สสธท. ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการในการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินของสหกรณ์ฯ 
  สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าสี่สัญญาในคราวเดียวกันไม่ได้ 
     เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดเสียชีวิตหรือออกจากสหกรณ์ที่ว่าเพราะเหตุใดๆหรือมีเหตุที่คณะกรรมการ

ด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่ส าคัญที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้จะต้องจัดให้สมาชิกอ่ืน 



ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จ

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ก าหนด 

     การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้ าประกันหลุดพ้น

จาการค้ าประกันจนกว่าให้ผู้กู้ได้จัดให้แก่สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้

เห็นแก่สมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน ภายหลังการท าหนังสือค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ าประกัน 

ได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด า เนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้

เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย 

ข้อ13 การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ ซึ่งผู้กู้จะต้องส่งต่อสหกรณ์นั้นให้ส่งโดยวิธี หักจากเงินได้ราย
เดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย ผู้กู้ยินยอมให้หักช าระหนี้จากเงินได้รายเดือน เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญที่ผู้กู้ได้รับ
สหกรณ์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด เป็นรายแรก กรณีมีเจ้าหนี้หลายรายและมีผลผูกพัน
ตลอดไปจนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินค่าหุ้น ราย
เดือน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบห้าของเงินได้รายเดือนรวมเงิน
ประจ าต าแหน่งของสมาชิกนั้น และให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือน
นั้นๆ 

กรณีเกินร้อยละแปดสิบห้า สามารถน าเงินเดือนของคู่สมรส ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขแพร่ จ ากัด มาหักในฐานะผู้กู้ร่วม   
      หากผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ให้

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด หักเงิน ช าระหนี้จากเงิน ณ ที่จ่ายจากผู้ค้ าประกันรายใดรายหนึ่ง

หรือทุกรายก็ได้ 

      การส่งคืนเงินกู้ให้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน(เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยจ านวน 

กี่งวด ก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จ านวน และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกินสองร้อย  

หกสิบงวดทั้งนี้อายุของผู้กู้งวดสุดท้ายต้องไม่เกินเจ็ดสิบปี 

       นอกจากช าระเงินงวดตามปกติแล้ว สมาชิกจะผ่อนช าระให้สิ้นสุดเร็วก่อนระยะเวลาที่ระบุ  

ในสัญญาสามารถท าได้ แต่ต้องช าระมาแล้วไม่น้อยกว่าสามสิบหกงวด หากช าระทั้งหมดก่อนสามสิบหก

งวด สมาชิกผู้กู้จะต้องช าระค่าปรับร้อยละสองของยอดเงินกู้ที่เหลืออยู่ (ข้อ 13 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 

 ถือใช้ 1 มี.ค.59) 

 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 


