ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด ข้อ 79 (2),(8) และข้อ
107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 6 /2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติกาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้
แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 14 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
(1)สมาชิกที่กู้เงินสามัญต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 ของวงเงินกู้
หากหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 15 ให้หักจากเงินกู้สามัญ โดยไม่รวมกับวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ผู้กู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ต้องถือหุ้นอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของวงเงินกู้
(2) สมาชิกผู้กู้ ต้องมีความสามารถในการผ่อนชาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเท่าๆกัน โดยหัก
จากเงินได้รายเดือน เมื่อรวมกับค่าหุ้นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ และหนี้เงินกู้อื่น ๆ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่
น้อยกว่า “ร้อยละแปด” และต้องไม่ต่ากว่า “หนึ่งพันบาท”
(3) สมาชิกที่เป็นข้าราชการ,ลูกจ้างประจา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
เห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจากัดไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) หรือจานวนเงินได้ รายเดือนรวม 25 เดือนหรือ
10 เท่าของทุนเรือนหุ้น ของสมาชิกสุดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
(4) สมาชิกกลุ่มนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควรให้สมาชิก
กลุ่มนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) ที่ปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด อานาจเจริญ มีสิทธิกู้ยืมในวงเงินจากัดไม่
เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) หรือจานวนเงินได้รายเดือนรวม 25 เดือนหรือ 10 เท่าของทุนเรือนหุ้นของสมาชิก
สุดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณากาหนดวงเงินให้กู้แก่
สมาชิกมากกว่าเงินได้รายเดือนรวมกั น 25 เดือน หรือ 10 เท่าของทุนเรือนหุ้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้านบาท)
ในกรณีที่สมาชิกที่มีอายุราชการเหลือน้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันเกษียณอายุ สหกรณ์จะพิจารณาวงเงินกู้จาก
เงินบาเหน็จหรือบานาญเท่านั้น
ในกรณีที่สมาชิกกู้เงิน โดยมีมูลค่าหุ้นเป็นประกัน ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร
แต่ต้องอยู่ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมดที่เป็นประกัน จะพิจารณาอนุมัติให้เฉพาะสมาชิกที่ปลอดหนี้
เงินกู้สามัญที่ใช้หลักประกันอื่น ยกเว้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกู้สามัญ โดยมีมูลค่าหุ้นเป็นประกันที่ยื่นกู้ใหม่ แต่วงเงิน
กู้ใหม่เมื่อรวมกับเงินกู้ที่ค้างชาระต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมด
ข้อ 4. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 23 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 23. สหกรณ์จะพิจารณาให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกจานวนเท่าใด คณะกรรมการจะพิจารณาโดยคานึงถึง
ความต้ อ งการเงิ น กู้ที่ แ ท้จ ริ ง ตามควรแก่ฐ านะและความสามารถช าระหนี้ข องสมาชิ กผู้ นั้ น แต่ทั้ ง นี้ว งเงิ นกู้ ต้ องไม่เ กิ น
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ทั้งนี้ผู้กตู้ ้องถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 ของวงเงินกู้ หากหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 15 ให้หักจากเงินกู้ โดยไม่
รวมกับวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 5. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 25 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 25. หลักประกันสาหรับเงินกู้สามัญ
ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี)
ก็ดีมีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ (ถ้ามี)ก็ดี
มีจานวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกที่เป็นข้าราชการ,ลูกจ้างประจา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่ง
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้เป็นผู้ค้าประกันจานวนกี่คนก็ได้แต่จากัดไม่เกิน “สองแสนบาทต่อคน” และสมาชิกมี
สิทธิ์ค้าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน “แปดคน”
(2) สมาชิกที่เป็นนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของ
ผู้กู้ ที่เป็นข้าราชการไม่น้อยกว่า “สองคน” และนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) ไม่น้อยกว่า “สี่คน” ค้าประกันเงินกู้ โดยสมาชิก
นักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) มีสิทธิค้าประกันเงินกู้ให้สมาชิกนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) ด้วยกันได้เท่านั้น และค้าประกันได้ไม่
เกิน “สี่คน” ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการดาเนินการ
ทั้งนี้ สมาชิกที่เป็นข้าราชการค้าประกันเงินกู้สมาชิกนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ ) จะไม่เสียสิทธิในการค้า
ประกันเงินกู้สมาชิกประเภทอื่นๆ
(3) สมาชิกผู้ขอกู้เงินจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ จากัด หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือจะต้องมีกรมธรรม์ประกันชีวิต ในกรณีที่ขาด
คุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือตามที่สหกรณ์ฯ กาหนด โดยจะต้องบันทึกไว้ในกรมธรรม์
ว่าเงินทดแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์จะต้องนาไปชดใช้หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด เป็น
อันดับแรก หากมีเงินเหลือจากการชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ อาจมอบให้ทายาท ตามจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้
ข้อ 6. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 26 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 26. หลักประกันเงินกู้พิเศษ มีดังนี้
(1) สาหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ,ลูกจ้างประจา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
จะต้องมีสมาชิกสามัญซึ่งมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ค้าประกัน อย่างน้อยจานวน 8 คน แต่จากัดความรับผิดชอบภาระผู้ค้า
ประกัน ไม่เกินคนละ 400,000 บาท หรือที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันปลอดภาระจานองรายอื่นๆ ใช้ค้าประกันเงินกู้
ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาหลักทรัพย์โดยใช้บริษัทเอกชนเป็นผู้ประเมินสิ่งปลูกสร้าง ส่วนที่ดินใช้สานักงานที่ดินตามที่ตั้ง
นั้นๆ เป็นผู้ประเมิน และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ และสมาชิกผู้ขอกู้เงินจะต้องเป็นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน ตามจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้

(2) สาหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ,ลูกจ้างประจา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ต้องมีที่ดินหรือที่ดินพร้อ มสิ่งปลูกสร้างอันปลอดภาระจานองรายอื่นๆ ใช้ค้าประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคา
หลักทรัพย์
(3) สาหรับสมาชิกที่เป็น นักเรียนทุน (สหวิชาชีพ ) วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมีที่ดินหรือที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างอันปลอดภาระจานองรายอื่นๆ ใช้ค้าประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาหลักทรัพย์ โดยใช้
บริษัทเอกชนเป็นผู้ประเมินสิ่ง ปลูกสร้าง ส่วนที่ดินใช้สานักงานที่ดินตามที่ตั้งนั้นๆ เป็นผู้ ประเมิน และต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 7. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 27 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 27. การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภทดอกเบี้ยเงินกู้รวมทั้งอื่ นๆ ของสมาชิกรวมกัน จะ
ต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้นให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนัน้ ๆ
(1) การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันทุกเดือนไม่เกิน " สี่สิบแปดงวด" ภายในสิ้นเดือนแรกที่คิดดอกเบี้ยและเดือนถัดไปจนครบสีส่ ิบ
แปดงวด โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างไร
(2) การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญ กาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันทุกเดือนไม่เกิน "หนึ่งร้อยยี่สิบงวด" ภายในสิ้นเดือนแรกที่คิดดอกเบี้ยและเดือนถัดไปจนครบ
ในกรณีที่ผู้กู้มีคาขอเป็นหนังสือคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดาเนินการ
จะผ่อนเวลาการส่งชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญที่กาหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่ง หรือหลายเดือนก็
ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสาหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่งๆต้องไม่เกิน “หกเดือน”
(3) การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้พิเศษ มีดังนี้
(3.1) สาหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ,ลูกจ้างประจา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ กาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเป็น
งวดรายเดือนโดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันทุกเดือนไม่เกิน "สามร้อยหกสิบงวด" ภายในสิ้นเดือนแรกที่คิด
ดอกเบี้ยและเดือนถัดไปจนครบ
(3.2) ส าหรั บ สมาชิ ก ที่ เป็ น นั ก เรี ย นทุ น (สหวิ ช าชี พ ) การส่ง เงิ น งวดช าระหนี้ ส าหรับ เงิ น กู้ พิ เ ศษ
กาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันทุกเดือนไม่เกิน "สามร้อยงวด" ภายในสิ้น
เดือนแรกที่คิดดอกเบี้ยและเดือนถัดไปจนครบ
ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด เป็นผู้รักษาการให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศไว้ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

(นายพลากร วุฒิเสลา)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ

จากัด

(เอกสารประกอบ)
แบบ ท.ข.3
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
ข้อความเดิม
ข้อความที่ขอแก้ไข
เหตุผล
ข้อ 14. จ านวนเงิ นกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้ กู้คนหนึ่ง ๆ ข้อ 14. จานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น เพื่อให้สอดคล้อง
นั้ น ย่ อ มสุ ด แต่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การพิ จ ารณา ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร กับความต้องการ
เห็นสมควร โดยมีเงื่อนไขดังนี้
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ของสมาชิกและ
(1) สมาชิกที่กู้เงินสามัญต้องมีอายุการเป็นสมาชิก
(1) สมาชิกที่กู้เงินสามัญต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่ ภาวะการณ์
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ของ น้อยกว่า 6 เดือน ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 ของวงเงินกู้
ปัจจุบัน
วงเงินกู้ หากหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้หักจากเงินกู้ หากหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 15 ให้หักจากเงินกู้สามัญ โดยไม่
สามัญ โดยไม่รวมกับวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ผู้กู้ที่มี รวมกับวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ผู้กู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องถือหุ้นอย่างน้อย ร้อยละ 30 ขึ้นไป ต้องถือหุ้นอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของวงเงินกู้
ของวงเงินกู้
(2) สมาชิกผู้กู้ ต้องมีความสามารถในการผ่อนชาระ
(2) สมาชิกผู้กู้ ต้องมีความสามารถในการผ่อน หนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเท่าๆกัน โดยหักจาก
ชาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเท่าๆกัน โดย เงิ น ได้ ร ายเดื อ น เมื่ อ รวมกั บ ค่ า หุ้ น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
หักจากเงินได้รายเดือน เมื่อรวมกับค่าหุ้นตามที่กาหนดไว้ ระเบียบ และหนี้เงินกู้อื่น ๆ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
ในระเบียบ และหนี้เงินกู้อื่น ๆ ต้องมีเงินได้รายเดือน ไม่น้อยกว่า “ร้อยละแปด” และต้องไม่ต่ากว่า “หนึ่งพันบาท”
คงเหลือไม่น้อยกว่า “ร้อยละแปด” และต้องไม่ต่ากว่ า
(3) สมาชิ ก ที่ เ ป็ น ข้ า ราชการ,ลู ก จ้ า งประจ า และ
“หนึ่งพันบาท”
เจ้าหน้าที่ส หกรณ์ ย่อ มสุด แต่คณะกรรมการดาเนิ นการ
(3) สมาชิกที่เป็นข้าราชการ,ลูกจ้ างประจา และ พิ จ ารณาเห็ น สมควร แต่ ต้ อ งอยู่ ภ ายในจ ากั ด ไม่ เ กิ น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) หรือจานวนเงินได้ ราย
พิ จ ารณาเห็ น สมควร แต่ ต้ อ งอยู่ ภ ายในจ ากั ด ไม่ เ กิ น เดือนรวม 25 เดือนหรือ 10 เท่าของทุนเรือนหุ้น ของ
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) หรือจานวนเงินได้ ราย สมาชิกสุดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
เดือนรวม 25 เดือนหรือ 10 เท่าของทุนเรือนหุ้น ของ
สมาชิกสุดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณากาหนดวงเงินให้กู้แก่
สมาชิกมากกว่าเงินได้รายเดือนรวมกัน 25 เดือน หรือ
10 เท่าของทุนเรือนหุ้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
(4) สมาชิกกลุ่มนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) ย่อมสุดแต่
(4) สมาชิกกลุ่มนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ ) ย่อม
สุด แต่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การพิ จ ารณาเห็ น สมควรให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควรให้สมาชิกกลุ่ม
สมาชิกกลุ่ม นักเรียนทุน (สหวิชาชีพ ) ที่ปฏิบัติง านใน นักเรียนทุน (สหวิ ชาชีพ ) ที่ ปฏิบัติง านในสั ง กัดหน่ว ยงาน
สังกัดหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด อานาจเจริญ มีสิทธิ สาธารณสุขในจังหวัดอานาจเจริญ มีสิทธิกู้ยืมในวงเงินจากัด
กู้ยืมในวงเงินจากัดไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท ไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) หรือจานวนเงิน
ถ้วน) หรือจานวนเงินได้รายเดือนรวม 25 เดือนหรือ 10 ได้รายเดือนรวม 25 เดือนหรือ 10 เท่าของทุนเรือนหุ้นของ
เท่าของทุนเรือนหุ้นของสมาชิก สุดแต่จานวนไหนน้อยกว่า สมาชิก สุดแต่จานวนไหนน้อยกว่า

ในกรณี ที่ ส มาชิ ก กู้ เ งิ น โดยมี มู ล ค่ า หุ้ น เป็ น
ประกัน ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
เห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90
ของค่ า หุ้ น ทั้ ง หมดที่ เ ป็ น ประกั น จะพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้
เฉพาะสมาชิกที่ปลอดหนี้เงินกู้สามัญที่ใช้หลักประกันอื่น
ยกเว้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกู้สามัญ โดยมีมูลค่า
หุ้นเป็นประกันที่ยื่นกู้ใหม่ แต่วงเงินกู้ใหม่เมื่อรวมกับเงินกู้
ที่ค้างชาระต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมด

ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้อง
คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณากาหนดวงเงินให้กู้ กับความต้องการ
แก่สมาชิกมากกว่าเงินได้รายเดือนรวมกัน 25 เดือน หรือ ของสมาชิกและ
10เท่าของทุนเรือนหุ้นก็ได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 1,000,000 ภาวะการณ์
บาท (หนึ่งล้านบาท)
ปัจจุบัน
ในกรณีที่สมาชิกที่มีอายุราชการเหลือน้อยกว่า
5 ปี นับจนถึงวันเกษียณอายุ สหกรณ์จะพิจารณาวงเงินกู้
จากเงินบาเหน็จหรือบานาญเท่านั้น
ในกรณีที่สมาชิกกู้เงิน โดยมีมูลค่าหุ้นเป็นประกัน
ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร
แต่ต้องอยู่ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้น
ทั้งหมดที่เป็นประกัน จะพิจารณาอนุมัติให้เฉพาะสมาชิกที่
ปลอดหนี้เงินกู้สามัญที่ใช้หลักประกันอื่น ยกเว้นเงินกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉิน หรือเงินกู้สามัญ โดยมีมูลค่าหุ้นเป็นประกันที่ยื่น
กู้ใหม่ แต่วงเงินกู้ใหม่เมื่อรวมกับเงินกู้ที่ค้างชาระต้องไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมด

ข้อ 23. สหกรณ์จะพิจารณาให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก
จานวนเท่าใด คณะกรรมการจะพิจารณาโดยคานึงถึง
ความต้อ งการเงิ น กู้ที่ แ ท้ จ ริง ตามควรแก่ฐ านะ และ
ความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกผู้นั้น แต่ทั้งนี้วงเงินกู้
ต้องไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ทั้งนี้ผู้กู้ต้องถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ของ
วงเงินกู้ หากหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้หักจากเงินกู้ โดย
ไม่รวมกับวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 25. หลักประกันสาหรับเงินกู้สามัญ
ถ้ า เงิ น กู้ ส ามั ญ รายนั้ น โดยเฉพาะรายเดี ย วก็ ดี
หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่ คงเหลืออยู่
(ถ้ามี) ก็ดีมีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี
หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ (ถ้ามี) ก็ดี
มีจานวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมี
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกที่เป็นข้าราชการ,ลูกจ้างประจา และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่ง
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้เป็นผู้ค้าประกัน

ข้อ 23. สหกรณ์จะพิจารณาให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกจานวน
เท่าใด
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยคานึงถึงความ
ต้องการเงินกู้ที่แท้จริงตามควรแก่ฐานะ และความสามารถ
ชาระหนี้ของสมาชิกผู้นั้น แต่ทั้งนี้ วงเงินกู้ต้องไม่เกิน
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ทั้งนี้ผู้กู้ต้องถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 ของ
วงเงินกู้ หากหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 15 ให้หักจากเงินกู้ โดย
ไม่รวมกับวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 25. หลักประกันสาหรับเงินกู้สามัญ
ถ้ า เงิ น กู้ ส ามั ญ รายนั้ น โดยเฉพาะรายเดี ย วก็ ดี
หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่ คงเหลืออยู่(ถ้า
มี ) ก็ ดี มี จ านวนไม่ เ กิ น กว่ า ค่า หุ้ น ที่ ผู้ กู้ มี อ ยู่ ใ นสหกรณ์
ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือ
เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ (ถ้ามี) ก็ดีมีจานวน
เกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกที่เป็นข้าราชการ,ลูกจ้างประจา และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรส
ของผู้ กู้ ซึ่ ง คณะกรรมการด าเนิ น การ

จานวนกี่คนก็ได้แต่จ ากัดไม่เกิน “สองแสนบาทต่อคน”
และสมาชิกมีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิ น “แปด
คน”
(2) สมาชิ ก ที่ เ ป็ น นั ก เรี ย นทุ น (สหวิ ช าชี พ )
มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ที่เป็น ข้าราชการไม่
น้อยกว่า “สองคน” และนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ ) ไม่
น้อยกว่า “สี่คน” ค้าประกันเงินกู้ โดยสมาชิก นักเรียน
ทุน (สหวิชาชีพ) มีสิทธิค้าประกันเงินกู้ให้สมาชิกนักเรียน
ทุน (สหวิชาชีพ) ด้วยกันได้เท่านั้น และค้าประกันได้ไม่
เกิ น “สี่ ค น” ทั้ ง นี้ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการดาเนินการ

ทั้ง นี้ สมาชิก ที่ เ ป็ น ข้ า ราชการค้ าประกั น เงิ น กู้
สมาชิกนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) จะไม่เสียสิทธิในการค้า
ประกันเงินกู้สมาชิกประเภทอื่นๆ
(3) สมาชิกผู้ ขอกู้เงินจะต้องเป็นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ จากัด หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือจะต้องมีกรมธรรม์ประกันชีวิต ในกรณี
ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ หรือตามที่สหกรณ์ฯ กาหนด โดยจะต้องบันทึก
ไว้ในกรมธรรม์ว่าเงินทดแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์จะต้อง
น าไปชดใช้ ห นี้ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด
อานาจเจริญ จากัด เป็นอันดับแรก หากมีเงินเหลือจากการ
ชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ อาจมอบให้ทายาท ตามจานวน
เงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้
ข้อ 26. หลักประกันเงินกู้พิเศษ มีดังนี้
(1) วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท จะต้องมี
สมาชิกสามัญซึ่งมิได้เป็นคู่สมรสของผู้ค้าประกันจานวนกี่
คนก็ได้แต่จากัดความรับผิดชอบภาระผู้ค้าประกัน ไม่เกิน
คนละ 400,000 บาท หรือดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
อันปลอดภาระจานองรายอื่นๆ ใช้ค้าประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน
ร้ อ ยละ 85 ของราคาหลั ก ทรั พ ย์ แ ละสมาชิ ก ผู้ ข อกู้ เ งิ น
จะต้ อ งเป็ น สมาชิ ก สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก

เห็นสมควรให้เป็นผู้ค้าประกันจานวนกี่คนก็
ได้ แ ต่ จ ากั ด ไม่ เ กิ น “สองแสนบาทต่ อ คน” เพื่อให้สอดคล้อง
และสมาชิกมีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่ กับความต้องการ
เกิน “แปดคน”
ของสมาชิกและ
(2) สมาชิ ก ที่ เ ป็ น นั ก เรี ย นทุ น (สหวิ ช าชี พ ) ภาวะการณ์
วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรส
ปัจจุบัน
ของผู้กู้ ที่เป็น ข้า ราชการไม่น้อยกว่า “สองคน” และ
นักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) ไม่น้อยกว่า “สี่คน” ค้าประกัน
เงินกู้ โดยสมาชิก นักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) มีสิทธิค้า
ประกันเงินกู้ให้สมาชิกนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) ด้วยกัน
ได้เท่านั้น และค้าประกันได้ไ ม่เกิน “สี่คน” ทั้งนี้ต้อ ง
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการเงิ น กู้ แ ละ
คณะกรรมการดาเนินการ
ทั้งนี้ สมาชิกที่เป็น ข้าราชการค้าประกันเงิน กู้
สมาชิกนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) จะไม่เสียสิทธิในการค้า
ประกันเงินกู้สมาชิกประเภทอื่นๆ
(3) สมาชิกผู้ ขอกู้เงิ นจะต้องเป็นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ จากัด หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือจะต้องมีกรมธรรม์ประกันชีวิต ในกรณี
ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ หรือตามที่สหกรณ์ฯ กาหนด โดยจะต้องบันทึก
ไว้ในกรมธรรม์ว่าเงินทดแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์จะต้อง
น าไปชดใช้ ห นี้ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด
อานาจเจริญ จากัด เป็นอันดับแรก หากมีเงินเหลือจากการ
ชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ อาจมอบให้ทายาท ตามจานวน
เงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้
ข้อ 26. หลักประกันเงินกู้พิเศษ มีดังนี้
(1) สาหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ,ลูกจ้างประจา
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
จะต้องมีสมาชิกสามัญซึ่งมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ค้าประกัน
อย่างน้อยจานวน 8 คน แต่จากัดความรับผิดชอบภาระผู้
ค้าประกัน ไม่เกินคนละ 400,000 บาท หรือที่ดินหรือที่ดิน
พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งอั น ปลอดภาระจ านองรายอื่ น ๆ ใช้ ค้ า
ประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาหลักทรัพย์โดยใช้
บริ ษั ท เอกชนเป็ น ผู้ ป ระเมิ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ส่ ว นที่ ดิ น ใช้

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
ไทย หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์อ อมทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทย หรือ กองทุน
เพื่อนช่วยเพื่อน ตามจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้
กู้

(2) วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ต้องมี
ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันปลอดภาระจานองราย
อื่น ๆ ใช้ ค้ าประกั น เงิ น กู้ ได้ ไ ม่ เกิ น ร้ อ ยละ 85 ของราคา
หลักทรัพย์ โดยใช้บริษัทเอกชนเป็นผู้ประเมินสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนที่ดินใช้สานักงานที่ดินตามที่ตั้งนั้นๆ เป็นผู้ประเมิน
และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ข้อ 27. การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้
ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของผู้ กู้ ณ ที่จ่ าย และการส่ง เงิ นงวดชาระหนี้เงิ นกู้ทุ ก
ประเภทดอกเบี้ยเงินกู้รวมทั้งอื่ นๆ ของสมาชิกรวมกัน จะ
ต้อ งไม่เ กิน เงิ นได้ร ายเดื อ นสุท ธิข องสมาชิ กนั้ นให้ถื อ ว่ า
เงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ้นเดือ น
นัน้ ๆ
(1) การส่ง เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงิ นกู้เพื่ อ เหตุ
ฉุกเฉิน กาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันทุกเดือนไม่เกิน " สิบสองงวด"
ภายในสิ้นเดือนแรกที่คิดดอกเบี้ยและเดือนถัดไปจนครบสิบ
สองงวด โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างไร
(2) การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญ
กาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันทุกเดือนไม่เกิน "หนึ่งร้อยยี่สิบ
งวด" ภายในสิ้นเดือนแรกที่คิดดอกเบี้ยและเดือนถัดไปจน
ครบ
ในกรณีที่ผู้กู้มีคาขอเป็นหนังสือคณะกรรมการ

สานักงานที่ดินตามที่ตั้งนั้นๆ เป็นผู้ประเมิน และต้องผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
และสมาชิกผู้ ขอกู้เงิ นจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด
อานาจเจริญ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออม
ทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข ไทย หรื อ สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์
สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน ตามจานวนเงินกู้ส่วนที่เกิน
กว่าค่าหุ้นของผู้กู้
(2) สาหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ,ลูกจ้างประจา
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ต้องมีที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันปลอดภาระจานอง
รายอื่นๆ ใช้ค้าประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคา
หลักทรัพย์
(3) สาหรับสมาชิกที่เป็นนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ)
วงเงิน กู้ไ ม่เกิน 1,000,000 บาท ต้อ งมีที่ดิน หรือ ที่ดิ น
พร้อมสิ่งปลูกสร้า งอัน ปลอดภาระจานองรายอื่น ๆ ใช้ค้า
ประกัน เงินกู้ไ ด้ไ ม่เกินร้อยละ 85 ของราคาหลักทรัพย์
โดยใช้บริษัทเอกชนเป็นผู้ประเมินสิ่งปลูกสร้าง ส่วนที่ดิน
ใช้สานักงานที่ดินตามที่ตั้งนั้นๆ เป็นผู้ ประเมิน และต้อง
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 27. การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่ง
ต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้
ณ ที่ จ่ า ย และการส่ ง เงิ น งวดช าระหนี้ เ งิ น กู้ ทุ ก ประเภท
ดอกเบี้ยเงินกู้รวมทั้งอื่นๆ ของสมาชิกรวมกันจะ ต้องไม่
เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้นให้ถือว่าเงินงวดชาระ
หนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนัน้ ๆ
(1) การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
กาหนดให้ผู้ กู้ส่ ง คื นเป็น งวดรายเดื อนโดยส่ ง เงิ น ต้น พร้ อ ม
ดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันทุกเดือนไม่เกิน " สี่สิบแปดงวด"
ภายในสิ้นเดือนแรกที่คิดดอกเบี้ยและเดือนถัดไปจนครบสี่สิบ
แปดงวด โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างไร
(2) การส่ ง เงิ น งวดช าระหนี้ ส าหรั บ เงิ น กู้ ส ามั ญ
กาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนโดยส่ง เงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันทุกเดือนไม่เกิน "หนึ่งร้อยยี่สิบงวด"
ภายในสิ้นเดือนแรกที่คิดดอกเบี้ยและเดือนถัดไปจนครบ
ในกรณีที่ผู้กู้มีคาขอเป็นหนังสือคณะกรรมการดาเนินการเห็น

ด าเนิ น การเห็ น ว่ า มี เ หตุ อั น สมควรผ่ อ นผั น เป็ น พิ เ ศษ
คณะกรรมการดาเนินการ จะผ่อนเวลาการส่งชาระหนี้
สาหรับเงินกู้สามัญที่กาหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น
ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่ง หรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อน
เวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสาหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่งๆต้อง
ไม่เกิน “หกเดือน”
(3) การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้ พิเศษ
กาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันทุกเดือนไม่เกิน "สามร้อยงวด"
ภายในสิ้นเดือนแรกที่คิดดอกเบี้ยและเดือนถัดไปจนครบ

ว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ
คณะกรรมการ
ดาเนินการ จะผ่อนเวลาการส่งชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญที่
กาหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่ง
หรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมด
สาหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่งๆต้องไม่เกิน “หกเดือน”
(3)การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้พิเศษ มีดังนี้
(3.1) สาหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ,ลูกจ้างประจา
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ กาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือน
โดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันทุกเดือนไม่เกิน
"สามร้อยหกสิบงวด" ภายในสิ้นเดือนแรกที่คิดดอกเบี้ยและ
เดือนถัดไปจนครบ
(3.2) ส าหรั บ สมาชิ ก ที่ เ ป็ น นั ก เรี ย นทุ น (สห
วิ ช าชี พ ) การส่ ง เงิ น งวดช าระหนี้ ส าหรั บ เงิ น กู้ พิ เ ศษ
กาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนโดยส่ง เงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันทุกเดือนไม่เกิน "สามร้อยงวด"
ภายในสิ้นเดือนแรกที่คิดดอกเบี้ยและเดือนถัดไปจนครบ

