
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จํากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชกิ พ.ศ. 2556 
---------------------------------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จํากัด ข้อ 3 (3) ข้อ 4 (3)  
ข้อ 14 (1) และข้อ 104 (3) มตท่ีิประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งท่ี 13/2556 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2556  
ให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรยีกว่า “ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขกระบี่ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.
2556“ 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิก  

(1) ระเบียบว่าด้วย การใหเ้งินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2555  
(2) ระเบียบว่าด้วย การใหเ้งินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2555 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)  

พ.ศ.2555 
(3) ระเบียบว่าด้วย การใหเ้งินกู้แก่สมาชิก  พ.ศ.2555 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2555 
(4) ระเบียบว่าด้วย การใหเ้งินกู้แก่สมาชิก  พ.ศ.2555 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ.2556 
(5) ระเบียบว่าด้วย การใหเ้งินกู้แก่สมาชิก  พ.ศ.2555 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ.2555 
(6) ระเบียบว่าด้วย การใหเ้งินกู้แก่สมาชิก  พ.ศ.2555 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ.2556 
บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน 
หมวดท่ี 1 

ข้อกําหนดท่ัวไป 
 ข้อ 4. สหกรณ์อาจให้เงินกู้ 3 ประเภทแก่สมาชิก คือ 

(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
(2) เงินกู้สามัญ 
(3) เงินกู้พิเศษ 

ข้อ 5. การให้เงินกู้แก่สมาชิก จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเป็น หรือมีประโยชน์ ตามท่ี 
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพ่ือการสรุุ่ยสรุ่าย หรือการเก็งกําไรไม่ได ้
 ข้อ 6. สมาชิกผู้ท่ียื่นขอกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน และกู้สามัญจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณม์าแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน กู้
พิเศษจะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมน่้อยกว่า 12 เดือน  
 ข้อ 7. ในการกู้เงินทุกประเภท ผู้กู้ต้องทําหนังสือกู้ทุกรายให้ไว้ต่อสหกรณต์ามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด 
 ข้อ 8. การขอกู้ทุกประเภท ให้ผู้กู้แนบหลักฐาน ต้นฉบับ หรือสําเนาใบแจ้งรายการเงินเดือน  ของเดือนก่อนท่ีจะขอ
กู้ หรือกรณีท่ีเป็นข้าราชการบํานาญ ให้ใช้สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ท่ีใช้ในการรับเงินเดอืน เงินบํานาญย้อนหลัง 
3 เดือน 
 ข้อ 9. สมาชิกผู้ขอกู้เงินต้องทําหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด หักเงินไดร้ายเดือน ชําระหนี้เงินกู้ตามจํานวนท่ี
สหกรณ์แจ้งในแต่ละเดือน 
 ข้อ 10. กรณีมีคู่สมรส สมาชิกผู้ขอกู้ และผู้ค้ําประกันต้องมีหนังสือให้มีคํายินยอม จากคู่สมรสทุกครั้งท่ีกู้เงินหรือค้ํา
ประกันกับสหกรณ์ ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามญั และเงินกู้พิเศษท่ีใช้ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากค้ําประกัน 

 
 
 



หมวดท่ี 2 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ 11. เมื่อสมาชิกมีความจําเป็นเร่งด่วน และประสงค์จะขอกู้เงินก็ให้ยื่นคําขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้ 
และเมื่อสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกผู้ขอกู้คนใดแล้ว ให้ถือว่าคําขอกู้น้ันเป็นหนังสอืกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉนิของสมาชิกคนนั้น 
 ข้อ 12. คณะกรรมการดําเนินการ อาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรอืกรรมการ
ดําเนินการอ่ืน หรือผู้จดัการ เป็นผูวิ้นิจฉัยให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได้ และให้ผู้ท่ีไดร้ับมอบ
ดังกล่าวนั้นแถลงรายการจ่ายเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรวมท้ังการส่งเงินชําระหนี้ให้คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 13. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ  ให้มีจํานวนไม่เกิน 200,000.- บาท 
  ในกรณีท่ีสมาชิกนั้น ยังมีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู ่เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายใหม่ และรายก่อน
รวมกันจะมจีํานวนต้นเงินเกินกว่า จํากัดท่ีกล่าวในวรรคก่อนไมไ่ด ้
  ในกรณีท่ีเป็นพนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข นัน้ สามารถกู้ได้คนละไม่เกิน 
200,000.- บาท แต่ต้องไม่เกินทุนเรือนหุ้นของตนเอง 

 
หมวดท่ี 3 
เงินกูส้ามัญ 

 ข้อ 14. ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบยีบ
นี้ และในข้อบังคับของสหกรณ ์
  เพ่ีอความสะดวกในการดําเนินกิจการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหผู้้จัดการพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้สามญัได้ตามท่ีเห็นสมควร 
  ข้อวินิจฉัยเงินกู้ท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู้ และผู้จดัการให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการเป็น
ประจําเดือน 
 ข้อ 15. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้สามญัต้องเสนอคําขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนด 
 ข้อ 16. จํานวนเงินกู้ท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้นย่อมสุดแตค่ณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรแต่ต้อง
อยู่ภายในจํากัดไม่เกิน 3,000,000 บาท  หรือจํานวน 80 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้นท่ีชําระแล้วของสมาชิกนั้น 
สุดแตจ่ํานวนไหนน้อยกว่า โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี ้

(1) สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของวงเงินกู้ สมาชิกรายใดท่ีมเีงินค่าหุ้น
ไม่ครบตามเกณฑ์ข้างต้น จะต้องยนิยอมให้สหกรณ์หักเงินกู้ 

เพ่ิมเพ่ือเป็นหลักประกันให้ครบตามเกณฑ์การถือหุ้น ในวันทําสัญญากู้เงิน   
(2) สมาชิกผู้กู้เงินเกินกว่า 1,000,000.- บาท ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ 

สงเคราะหส์หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) และหากกู้เงินเกินกว่า 2,000,000.- บาท ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ตลอดระยะเวลาท่ียังมี
ภาระหนี้ผูกพันอยู่กับสหกรณ์ กรณีท่ีสมาชิกไมส่ามารถสมัครเข้าเปน็สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย  ไดเ้นื่องจากขาดคุณสมบัติ จะต้องทําประกันสินเช่ือกับบริษัทประกันชีวิตท่ีสหกรณจ์ดัให้ เต็มวงเงินส่วนท่ีเกิน
จากความคุ้มครองท่ีสหกรณ์มีให ้

กรณีท่ีมีการกู้เงินกู้สามัญพิเศษ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก ให้กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน  
1,000,000.- บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไมเ่กิน 4,000,000.- บาท ท้ังนี้สมาชิกจะต้องมีเงินได้รายเดอืนเหลือจ่ายหลังหักหนี้
ชําระหนี้สหกรณ์ และคา่ใช้จ่ายต่างๆ แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน ท้ังนี้ต้องไม่ต่าํกว่า 1,000.- บาท หรือให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ 
  ในกรณีท่ีสมาชิกกู้เงินสามญั โดยมคี่าหุ้นเป็นหลักประกัน คณะกรรมการดําเนินการ อาจให้เงินกู้แก่สมาชิก
นั้นได้โดยมติ้องนําข้อจํากัดแห่งจํานวนเงินกู้สามัญในวรรคแรกมาบังคับใช้  แต่ต้องไม่เกินจํานวนเงินคา่หุ้นของสมาชิกผูกู้้ท่ีมี
อยู่ในสหกรณ์ในวันขอกู้ 



  ในกรณีท่ีสมาชิกยังชําระหนี้เงินกู้รายก่อนไม่เสรจ็จะได้รับเงินกู้รายใหม่ โดยใช้หุ้นเป็นหลักประกันได้
ต่อเมื่อเงินกู้รายก่อนรวมกับเงินกู้รายใหม่แล้ว สมาชิกนั้นจะมีหนีส้นิต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ โดยจํานวนตน้เงินรวมกันไม่เกิน
จํานวนเงินค่าหุ้นท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ในวันขอกู้ 
 ข้อ 17. ถ้าคณะกรรมการดําเนินการ เห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกท่ียังชําระหนี้เงินกู้สามญัและเงินกู้สามัญ
พิเศษ รายก่อนไมเ่สร็จก็ได้โดยจะต้องชําระหนี้เงินกู้รายก่อนแล้วไมน่้อยกว่า 6 เดือน  แต่จํานวนเงินกู้สามญัรวมกันทุกราย
ของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมจีํานวนต้นเงินเกินกว่าจํานวนท่ีกล่าวในข้อ 13 ไม่ได ้
  ถ้าผู้กู้มีความจําเป็นเร่งด่วนแต่ยังชําระหนี้ไม่ถึงเกณฑด์ังกล่าวในวรรคแรก คณะกรรมการดําเนินการอาจ
พิจารณาให้กู้ก่อนกําหนดโดยรวมหนี้เป็นรายเดียวกันหรือไมก็่ได ้
 ข้อ . 18 ในการให้เงินกู้สามัญนั้น  ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะให้กู้ไดไ้ม่พอแก่การขอกู้อันมลีักษณะพึงให้กู้น้ัน
ทุกรายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู้พิจารณาวินิจฉัยอนมุัต ิ

หมวดท่ี 4 
เงินกู้พิเศษ 

 ข้อ 19. เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า สหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอท่ีจะให้เงินกู้เพ่ือส่งเสริมฐานะความ
มั่นคงหรือประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้โดยจํานวนเกินกว่าท่ีจํากัดไว้ตามข้อ 13 คณะกรรมการดําเนนิการมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกได ้ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบยีบนัน้ และตามข้อบังคับของสหกรณ ์
 ข้อ 20. การให้เงินกู้พิเศษนั้น ให้เฉพาะเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ การซื้อท่ีดิน การซื้อรถยนต์ และการลงทุนเพ่ือ
ประกอบอาชีพ อนึ่งให้ถือว่าเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์อยู่ในลําดับก่อนเงินกู้พิเศษอ่ืน 
 ข้อ 21. สมาชิกซึ่งจะขอกู้เงินพิเศษได้ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์น้ีติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
 ข้อ 22. สมาชิกท่ียังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ ใหส้ามารถกู้เงินพิเศษหมุนเวียนได้อีกหนึ่งสญัญา เมื่อไดชํ้าระเงินกู้ราย
ก่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน   

ข้อ 23. สมาชิกท่ียังส่งคืนเงินกู้พิเศษ และเงินกู้พิเศษหมุนเวียนไม่เสร็จ สามารถกู้เงินจากสหกรณ์ในประเภทเงินกู้
สามัญได้อีก แต่ท้ังนี้จะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ตามจํานวนและเง่ือนไขของเงินกู้ท่ีสหกรณ์กําหนด 
 ข้อ 24. เงินกู้ซึ่งจะถือเป็นเงินกู้พิเศษ และใช้ระยะเวลาส่งคืนตามท่ีกําหนดไว้สําหรับเงินกู้พิเศษได้น้ัน ต้องมีจํานวน
เกินกว่าจํากัดซึงสมาชิกนั้นอาจกู้เงินสามัญจากสหกรณไ์ด ้
 ข้อ 25. การให้เงินกู้พิเศษต้องได้รบัความเห็นขอบของบรรดากรรมการดําเนินการผูเ้ข้าประชุมพิจารณาคําขอกู้ราย
นั้นเป็นเอกฉันท์ 
 ข้อ 26. เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษ ท้ังหนังสือกู้ และเอกสารทางกฎหมายอย่างอ่ืนๆ เก่ียวกับเงินกู้
นั้นได้จัดทําตามแบบท่ีกําหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผูกู้้จึงรับเงินจากสหกรณไ์ด้การรับเงินกู้ผู้กู้จะต้องลงลายมือ
ช่ือรับเงินตามท่ีสหกรณ์กําหนด 
  

ข้อ 27. ตราบใดท่ีสมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสรจ็ จะต้องยินยอมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการดําเนินการ
หรือบุคคลอ่ืนซึ่งได้รบัมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจสอบทรัพย์สิน การก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรงุทรัพย์สิน หรือการ
ลงทุนประกอบอาชีพ ท่ีใช้เงินกู้น้ันในเวลาอันสมควรได้เสมอ และตอ้งช้ีแจงข้อความเก่ียวกับเรื่องท่ีตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบ
ทราบตามความประสงค ์
    เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
 ข้อ 28. เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่ 

(1) เงินกู้ซื้อท่ีดินและอาคาร สําหรับใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยของตนเอง หรือครอบครัวตามควรแก่ฐานะ 
(2) เงินกู้เพ่ือก่อสร้างสําหรับใช้เป็นท่ีอยูอ่าศัยของตนเองหรือครอบครัวตามควรแก่ฐานะ 
(3) เงินกู้เพ่ือชําระหนี้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งสมาชิกกู้มาเพ่ือกิจการตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) และต้อง

รับภาระสูงกว่าท่ีจะกู้จากสหกรณ ์
ข้อ 29. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 28 ต้องเสนอคําขอกู้ถึงคณะกรรมการดําเนินการตาม 

แบบท่ีกําหนดไว้รวมท้ังรายละเอียดและหลักฐานตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เช่น รายการทรัพยส์ินและหนีส้ิน รายได้และค่าใช้จ่าย 
รายการบคุคลในครัวเรือน การอยูอ่าศัยเดิมและเหตผุลความจําเป็นท่ีต้องจัดให้มีท่ีอยู่อาศัยใหม่ แนบรูปและรายการก่อสร้าง 
รายละเอียดแห่งหลักฐานท่ีดินและหรือาคารท่ีจะซื้อ กําหนดเวลาและราคาสญัญาท่ีทําไว้ หรือร่างสัญญาท่ีจะทํา รายละเอียด



แห่งความต้องการเงินกู้จํานวนเงินท่ีตนจะออกเอง กําหนดการใช้จ่ายเงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินท่ีเสนอเป็น
หลักประกัน 
 ข้อ 30. แบบรูปและรายการก่อสรา้ง หรือต่อเดิม หรือปรับปรุงอาคารนั้นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและต้อง
ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการด้วย 
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรอืรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสําคญัต้องได้รับความเห็นชอบ
ของบุคคลซึ่งไดร้ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการเพ่ือการนี้แล้วให้ผูร้ับมอบอํานาจรายงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ 
 ข้อ 31. เงินกู้พิเศษ เพ่ือการเคหะสงเคราะห์น้ี ซึ่งให้แก่คนหนึ่งๆ สดุแต่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาใหต้ามท่ี
เห็นสมควรโดยคํานึงถึงลักษณะท่ีอยู่อาศัยตามควรแก่ฐานะ และความสามารถชําระหนี้ของสมาชิกนัน้แต่ไมเ่กิน 10,000,000.- 
บาท (สิบลา้นบาทถ้วน) 

ข้อ 32. เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์น้ี มคีวามมุ่งหมายเพ่ือสมาชิกจัดให้มีท่ีอยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว
ตามท่ีกล่าวในข้อ 28 มิใช่จัดให้มีข้ึนสําหรับใหเ้ช่า หรือโอนแก่ผู้อ่ืน หรือใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายตราบใดท่ี
สมาชิกยังชําระหนีเ้งินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะหไ์มเ่สรจ็จะให้เช่าหรือโอนอาคารหรือท่ีดินซึ่งใช้เงินกู้น้ันไม่ว่าบางส่วนหรือ
ท้ังหมดแก่ผู้อ่ืนไม่ได้ เว้นแต่จะไดร้ับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

เงินกู้พิเศษเพ่ือการซ้ือรถยนต์ 
ข้อ 33. เงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อรถยนต์น้ันให้เพ่ือการซื้อรถยนต์ของตนเองและครอบครัวซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควรและพอใจว่าเป็นสิ่งจําเป็น และก่อประโยชน์แก่สมาชิกผูกู้้ 
ข้อ 34. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 33 ต้องเสนอคําขอกู้ถึงกรรมการดําเนินการตามแบบท่ีกําหนดไว้ 

รวมท้ังรายละเอียดและหลักฐานตา่งๆ  ท่ีเก่ียงข้อง เช่น รายการสินทรัพย์และหนีส้ินรายได้และค่าใช้จ่าย ความจําเป็นท่ี
จะต้องมีรถยนต์เพ่ือใช้ 

ข้อ 35. จํานวนเงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อรถยนตซ์ึ่งให้แก่สมาชิกคนหนึง่ๆ นั้น สุดแต่คณะกรรมการดําเนนิการพิจารณา
กําหนดตามท่ีเห็นสมควร โดยคํานงึถึงความต้องการเงินกู้แท้จริง และความสามารถในการชําระหนีส้ินของสมาชิกนั้น แต่ไม่
เกิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 
 ข้อ 36. เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให้เพ่ือการประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัว ซึ่ง
คณะกรรมการดําเนินการเห็นเป็นการสมควรและพอใจว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกผู้กู้ 
 ข้อ 37. สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 36 ต้องเสนอคําขอกู้ถึงคณะกรรมการตามแบบท่ีกําหนดไว้ 
รวมท้ังรายละเอียดและหลักฐานตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เช่น รายการทรพัย์สินและหนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย แผนการประกอบ
อาชีพท่ีจะใช้เงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพยส์ินท่ีจะใช้เงินกู้ รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้จํานวนทุนซึ่งตน
ออกเอง รายการรายไดซ้ึ่งคาดว่าจะไดร้ับจากการลงทุนนั้น กําหนดการใช้จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ของตนเก่ียวกับการประกอบ
อาชีพนั้น รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินท่ีเสนอเป็นประกัน 
 ข้อ 38. จํานวนเงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพซึ่งให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ  นั้นสุดแต่คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณากําหนดตามท่ีสมควร โดยคํานึงถึงความต้องการเงินกู้แท้จริงตามแผนการประกอบอาชีพ และ
ความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

เงินกู้พิเศษเพ่ือการซ้ือท่ีดิน 
 ข้อ 39. เงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อท่ีดินนั้น ให้เพ่ือการซื้อท่ีดินเพ่ือจะไดก่้อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร หรือซื้อ
ท่ีดินเพ่ือทําการเกษตร ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นเป็นการสมควรและพอใจว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกผู้กู้ 
 ข้อ 40.สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 39 ต้องเสนอคําขอกู้ถึงคณะกรรมการตามแบบท่ีกําหนดไว้ 
รวมท้ังรายละเอียดและหลักฐานตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เช่น รายการทรพัย์สินและหนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งทรัพยส์ินท่ีจะใช้เงินกู้ รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแหง่ทรัพย์สินท่ีเสนอเป็น
หลักประกัน 
 ข้อ 41. จํานวนเงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อท่ีดินซึ่งให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ  นั้นสุดแต่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
กําหนดตามท่ีสมควร โดยคํานึงถึงความต้องการเงินกู้แท้จริง และความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 
10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
 



หมวดท่ี 5 
หลักประกนัสําหรับเงินกู ้

 ข้อ 42.  ในการกู้เงินทุกประเภท ผู้กู้ต้องทําหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ทุกรายตามแบบท่ีกําหนด 
ข้อ 43. หลักประกันสําหรับเงินกู้นั้น ให้มีข้อกําหนดดังนี ้

(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ ซึ่งผู้กู้ได้ทําไว้ต่อสหกรณแ์ล้วก็มิต้องม ี
หลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
  (2) เงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามญัรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้
ท่ีเหลืออยู(่ถ้าม)ี ก็ดี ถ้ามีจํานวนไม่เกินค่าหุ้นท่ีผู้กู้คนนั้น มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ให้ถือเงินค่าหุ้นเป็นหลักประกันโดยไมต่้องมี
หลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
  ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้เหลืออยู่ดังกล่าว
ในวรรคหนึ่งมีจํานวนเกินกว่าค่าหุน้ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  จะต้องมหีลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

(2.1)มีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยสองคนค้ําประกัน 
อย่างไม่จํากัด เพ่ือหนี้สิ้นเก่ียวกับเงินกู้รายนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าเงินคา่หุ้นของผู้กู้ซึ่งเหลือจากท่ีใช้เป็นหลักประกันเงินกู้รายก่อน 
เว้นแต่การกู้เงินเกินกว่า 1,500,000.- บาท ให้ใช้บุคคลค้ําประกันอย่างน้อย สามคนค้ําประกันอย่างไม่จํากัดเพ่ือหนีส้ิน
เก่ียวกับเงินกู้รายนั้น และการกู้เงินเกินกว่า 2,000,000.- บาท ให้ใช้บุคคลค้ําประกันอย่างน้อยสี่คนค้าํประกันอย่างไม่จํากัด
เพ่ือหนี้สินเก่ียวกับเงินกู้น้ัน สมาชิกผู้ค้ําประกันต้องทําหนังสือค้ําประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้ สมาชิกคนหนึ่ง
จะเป็นผูค้้ําประกันสําหรับผู้กู้มากกว่าสามคน ในเวลาเดยีวกันไมไ่ดแ้ละสมาชิกผู้ค้ําประกันคนใดตาย หรือต้องออกจากการเป็น
สมาชิกสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการดําเนนิการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เหน็ว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผู้
ค้ําประกันต่อไปต้องใหส้มาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทนคน
เดิมให้เสร็จภายใน 30 วัน 
  การให้สมาชิกผู้ค้ําประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ไมเ่ป็นเหตุให้ผู้น้ันหลดุพ้นจากการค้ําประกัน
จนกว่าผู้กู้ได้จัดใหส้มาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผูค้้าํประกันแทน 
  อนึ่งภายหลังการทําหนังสือค้ําประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ําประกันไดเ้ป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้จะต้องจัดให้มี
สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการดําเนนิการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้าํประกันเงินกู้ในส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้
โดยเร็ว 

(1) อสังหาริมทรัพย์อันปลอดภาระจํานองรายอ่ืน จํานองเป็นประกันโดยต้องเป็นท่ีพอใจของ 
คณะกรรมการดําเนินการว่า อสังหาริมทรัพย์น้ันมีราคาประเมินไมน่้อยกว่า ร้อยละ 80 แห่งราคาประเมินของอสังหารมิทรัพย์
ท่ีจํานองเป็นประกันเงินกู้น้ัน  

(2) มีหลักทรัพยร์ัฐบาล เอกสารการฝากเงินในธนาคาร ทุนเรือนหุ้น หรอืเอกสารการฝากเงิน 
ในสหกรณ์น้ี  ซึ่งคณะกรรมการเหน็สมควร จํานาํเป็นประกัน โดยจํานวนเงินกู้ต้องไม่เกินกว่าค่าหุ้น และเงินฝากแห่งค่าของ
หลักทรัพย์น้ัน 
 ข้อ 44. เงินกู้พิเศษนั้นถ้ามีจํานวนไม่เกินค่าหุ้น ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณก็์ให้ถือเงินค่าหุ้นเป็นประกันโดยไม่ต้องมี
หลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
  ถ้าเงินกู้พิเศษนั้นมีจํานวนเกินกว่าเงินค่าหุ้น ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี ้

(1) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดภาระจาํนองรายอ่ืนจํานองเป็นประกันเตม็จํานวนเงินกู้ราย 
นั้น  โดยต้องยึดมติของคณะกรรมการดําเนินการว่าจํานวนเงินกู้ต้องไม่สูงกว่าร้อยละ 80 แห่งราคาประเมินของ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีจํานองเป็นประกันเงินกู้น้ัน อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเปน็ท่ีดินต้องเป็นท่ีดินท่ีมีโฉนด หรือ น.ส.3ก. หรือ น.ส.3 

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างผู้จํานองต้องเอาประกันวินาศภัยอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นกับบริษัทประกันภัยท่ีจดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัยท่ีสหกรณ์กําหนดใน
วงเงินเอาประกันภัยตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผูร้ับผลประโยชน์และจะต้องต่ออายุ
การเอาประกันภัยตลอดเวลาตราบเท่าท่ีผู้กู้ยังชําระหนีเ้งินกู้ตามสญัญาไม่เสร็จ โดยสหกรณ์อาจหักเอาเงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนท่ีผู้กู้ไดร้ับเพ่ือชําระเบี้ยประกันแทนผู้กู้ หรือหักจากเงินได้รายเดอืนของผู้กู้ ณ ท่ีจ่ายทุกเดือนสะสมเพ่ือชําระเป็นคา่เบี้ย
ประกันแทนผู้กู้ 



(2) มีหลักทรัพยร์ัฐบาลหรือเอกสารมหีลักทรัพย์รัฐบาล เอกสารการฝากเงินในธนาคาร ทุน 
เรือนหุ้น หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์น้ี  ซึ่งคณะกรรมการเหน็สมควร จํานาํเป็นประกันเงินกู้รายนั้น โดยจํานวนเงินกู้
ส่วนท่ีเกินกว่าเงินค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 90 แห่งมูลค่าหลักทรัพย์น้ัน  

 
หมวดท่ี 6 

การสอบสวนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ 
 ข้อ 45. คณะกรรมการดําเนินการ จะมอบให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนและทํา
รายงานเก่ียวกับคําขอกู้เงินพิเศษเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาหรือเป็นผู้แทนของสหกรณ์ในการรับจํานอง
อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันท้ังนี้ ผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและให้ความร่วมมืออย่างจริงใจแก่ผูส้อบสวนทํารายงานคําขอ
กู้ 
 ข้อ 46. เมื่อผู้จัดการตรวจสอบคําขอกู้ในเบื้องต้น เห็นว่าถูกต้องตามระเบยีบและมลีู่ทางท่ีจะให้เงินกู้ได้ ก็ให้เสนอ
ผู้ทําหน้าท่ีสอบสวนดําเนินการต่อไป 
  รายงานการสอบสวนเก่ียวกับคําขอกู้เงินพิเศษท่ีเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอย่างน้อยต้องมี
ข้อความดังนี ้

(1) คําขอกู้เงินพิเศษเป็นความจริงและสมควรหรือไม ่
(2) หลักทรัพย์ท่ีเสนอเป็นประกันเงินกู้น้ันเหมาะสม และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของเงินกู้แต่ละ

ประเภทหรือไม ่
(3) ผู้กู้มีความสามารถในการชําระหนีเ้งินกู้เพียงใด 
(4) ข้อความอ่ืนๆ ท่ีควรรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 47. ค่าใช้จ่ายในการสอบสวนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์เปน็หลักประกันเงินกู้ให้เป็น 
ภาระหน้าท่ีของผู้กู้เป็นผูจ้่ายท้ังสิน้ 

หมวดท่ี 7 
เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู ้

ข้อ 48. เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้น้ัน สมาชิกอาจขอชําระหนี้แบบสหกรณ์ ส่งต้นเงิน 
เท่ากันทุกงวดและดอกเบี้ยคิดจาก ต้นเงินแห่งหนี้คงเหลือแตล่ะงวด หรือแบบธนาคาร ส่งชําระเงินเท่ากันทุกงวดจนกว่าจะ
หมดหนี้ เงินท่ีชําระหนีจ้ะหักส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยก่อน ส่วนท่ีเหลือจึงนําไปหักต้นเงิน  ภายระยะเวลาท่ีกําหนดของเงินกู้แต่
ละประเภท ไว้ดังนี ้

(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
1.1 เงินกู้ท่ีสหกรณ์จ่ายให้ก่อนวันท่ี 15 ของเดือน ให้ชําระเป็นงวดราย 

เดือนรวมกันไม่เกิน 12 งวด งวดแรกให้ส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนท่ีจ่ายเงินกู้ส่วนเงินท่ีเหลือพร้อมดอกเบี้ยให้
ส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไป 

1.2 เงินกู้ท่ีสหกรณ์จ่ายให้ใน หรือหลังวันท่ี 15 ของเดือนให้ชําระรวมกัน 
ไม่เกิน 12  งวด งวดแรกให้ส่งเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยในวันสิ้นเดอืนถัดไปส่วนต้นเงินท่ีเหลือพร้อมดอกเบี้ยให้ส่งภายในวัน
สิ้นเดือนถัดจากเดือนท่ีส่งชําระงวดแรกท้ังนี้โดยไม่มี่การผ่อนเวลาอย่างใดอีก 

(2) เงินกู้สามัญ 
ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดใหผู้้กู้ชําระคืนเงินกู้พรอ้มดอกเบี้ย 

ก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จํานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไมเ่กิน 240 งวด สาํหรับเงินกู้สามัญพิเศษ 
ให้ชําระคืนภายใน 72 งวด ตั้งแต่เดือนท่ีจ่ายเงินกู้เดือนแรก 
  ในกรณีท่ีผู้กู้มคีําขอกู้เป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีเหตผุลสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ 
คณะกรรมการดําเนินการจะผ่อนเวลาส่งเงินงวดชําระหนี้ท่ีกําหนดไว้น้ันให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่ง หรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อน
เวลาเช่นนี้รวมกันท้ังหมดสาํหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ  ต้องไม่เกินหกเดือน 

(3) เงินกู้พิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณากําหนดใหผู้้กู้ชําระคืนเป็นงวดราย 
เดือนเป็นจํานวนก่ีงวดก็สุดแตจ่ะเห็นสมควรตามฐานะของผู้กู้ จํานวน และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แตไ่ม่เกิน 300 งวด ตั้งแต่
เดือนท่ีจ่ายเงินกู้เดือนแรก ท้ังนี้โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก 



ข้อ 49. การส่งชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์น้ัน ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได ้
รายเดือนของผู้กู้ ณ ท่ีจ่าย ให้ถือว่าเงินงวดชําระหนี้แตล่ะงวดถึงกําหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ   
  สมาชิกอาจขอชําระหนี้บางส่วนหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินงวดชําระหนี้ให้สูงข้ึน เพ่ือให้ระยะเวลาการส่ง
ชําระหนี้สั้นลงก็ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
  ก่อนครบกําหนดผู้กู้อาจขอส่งเงินชําระหนี้ท้ังหมดเพ่ือเลิกสัญญาเมือ่ใดก็ได้ อนึ่ง การส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่
เป็นเหตุทุเลาการส่งเงินสะสมค่าหุน้ 

หมวดท่ี 8 
ดอกเบี้ยเงินกู ้

 ข้อ 50. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกทุกประเภท ในอัตราข้ันสงูไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี ตามท่ีสหกรณไ์ด้
ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ 
 ข้อ 51. ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทซึ่งให้แก่สมาชิกนั้น ให้คิดเป็นรายวันตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ 

หมวดท่ี 9 
การควบคุมหลักประกนัและการเรียกคืนเงินกู ้

 ข้อ 52. ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันโดยถูกต้องและเมือ่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 
 ข้อ 53. ในกรณีใดๆ  ดังต่อไปนี้ใหถื้อว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกําหนดชําระคืนโดยสิ้นเชิง  ท้ังดอกเบี้ยใน
ทันท่ีโดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีให้ไว้และให้คณะกรรมการดาํเนินการจัดการเรยีกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อบังคับของ 
สหกรณ์ข้อ 31 (3) และข้อ 39 (5) เพราะเหตุใดๆ เว้นแต่ผู้ท่ียังเป็นสมาชิกต่อไปตามข้อ 41 วรรคท้าย 

(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนนิการว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้ 
นั้น 

(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้บกพรอ่งและผู้กู้มไิด้จดัการ 
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนีไ้ม่ว่าตน้เงิน หรือดอกเบี้ยเป็นเวลาถึงสองงวดดังว่านั้นถึง 
สามงวดสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง 

ข้อ 54. ในกรณีผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้อันเนื่องมาจากผู้กู้ผดินัดชําระหนี้ สามงวดตดิต่อกัน และ
ไม่สามารถชําระหนี้น้ันได้โดยสิ้นเชิง เมื่อผู้ค้ําประกันมีหนังสือร้องขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ํา
ประกันเป็นงวดรายเดือนจนหมดหนี้  ตามท่ีผู้กู้ได้ทําหนังสือใหไ้ว้ตอ่สหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ 55. ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ําประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอลาออก หรือย้ายจากราชการหรืองานประจําตาม
ข้อ บังคับของสหกรณ์ข้อ 33 (2) หรือข้อ 41 (5) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจดัการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อ
สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงจะขอลาออก หรือย้ายจากราชการหรืองานประจํานั้นก็ได ้
 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2557 
 

เชาวลิต วโนทยาโรจน ์
(นายเชาวลิต วโนทยาโรจน)์ 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขกระบี่ จํากัด 

 
 


