
  
  

 ระเบียบ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญทั่วไป พ.ศ. 2562 
*********************** 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด  
ข้อ 72 (9) และ ข้อ 99 ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 47 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 

ธันวาคม 2562 ได้มีมติให้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
สามัญทั่วไป พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
  ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วย 
การใหเ้งินกู้สามัญทั่วไป พ.ศ. 2562” 
  ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแตว่ันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้
สามัญทั่วไป พ.ศ. 2560 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญทั่วไป 

แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
                                   “สหกรณ์”                      หมายถึง      สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
                                    “สมาชิก”                      หมายถึง       สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                                                                            วชิรพยาบาล จ ากัด 
                                    “คณะกรรมการ”           หมายถึง       คณะกรรมการด าเนินการ 
                                                                                            สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
                                    “ประธานกรรมการ” หมายถึง      ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์                                                            
                              ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
  ข้อ 5.  การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ให้ถือใช้ตามระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยข้อก าหนดทั่วไปในการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด 
              ข้อ 6.  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินกู้สามัญ จะต้องไม่มีหนี้สินในสัญญาเงินกู้พิเศษอยู่กับ
สหกรณ ์เว้นแต่การขอกู้เพ่ือน าไปช าระหนี้เงินกู้พิเศษที่มีอยู่ทั้งหมด 
  ข้อ 7.  จ านวนเงินกู้สามัญ ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร  แต่ต้องอยู่ภายในจ ากัดสูงสุดไม่เกิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ตาม
กรณีดังต่อไปนี้ 
  ระยะเวลาการเป็นสมาชิกและการส่งเงินค่าหุ้น 
                                  7.1  เข้าเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นแล้ว ตั้งแต ่12 - 23 งวด  
                                           ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่า ของเงินได้รายเดือน 
      7.2  เข้าเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นแล้ว ตั้งแต ่24 - 35 งวด  
                                          ให้กู้ได้ไม่เกิน 15 เท่า ของเงินได้รายเดือน 
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         7.3  เข้าเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นแล้ว ตั้งแต่ 36 - 59 งวด  
                 ให้กู้ได้ไม่เกิน 20 เท่า ของเงินได้รายเดือน 

      7.4  เข้าเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นแล้ว ตั้งแต ่60 - 83 งวด  
                                           ให้กู้ได้ไม่เกิน 25 เท่า ของเงินได้รายเดือน 

         7.5  เข้าเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นแล้ว ตั้งแต่ 84 - 107 งวด  
                 ให้กู้ได้ไม่เกิน 30 เท่า ของเงินได้รายเดือน 

                                  7.6  เข้าเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นแล้ว ต้ังแต ่108 - 131 งวด  
                                           ให้กู้ได้ไม่เกิน 35 เท่า ของเงินได้รายเดือน 
                                  7.7  เข้าเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นแล้ว ตั้งแต ่132 - 149 งวด  
                                           ให้กู้ได้ไม่เกิน 45 เท่า ของเงินได้รายเดือน 
                                  7.8  เข้าเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นแล้ว ตั้งแต ่150 งวด ขึ้นไป  
                                           ให้กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่า ของเงินได้รายเดือน” 

  ข้อ 8.  จ านวนงวดของการผ่อนช าระ สมาชิกจะสามารถผ่อนช าระต้นเงินพร้อม
ดอกเบี้ยรายเดือน เท่ากันทุกงวดได ้ไม่เกิน 84 งวด  
  ข้อ 9.  หลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญ ให้มีจ านวนผู้ค้ าประกัน ดังต่อไปนี้ 
              9.1  เงินกู้ในสัญญาไม่เกินห้าแสนบาท 

             -   เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างน้อยสี่คน หรือ 
                  -  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สองคน และข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  
                     หนึ่งคน หรือ 
              -  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีเงินบ านาญ/ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า    
                     สองคน 

                       9.2  เงินกู้ในสัญญาเกินห้าแสนบาท จะต้องมีผู้ค้ าประกันอย่างน้อยสามคน 
                                           ขึ้นไป 
                 -  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหกคน หรือ 
                     -  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างน้อย สี่คนและข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  
                                              หนึ่งคน หรือ 

                     -  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างน้อย สองคนและข้าราชการ/   
                                 ลูกจ้างประจ า สองคน หรือ 

     -  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีเงินบ านาญ/ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  
                                              สามคน 

  9.3  พนักงานมหาวิทยาลัย จะค้ าประกันได้ ไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 
                              ที่เหลือเท่านั้น  
              9.4  พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีเงินบ านาญ/ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  
                              จะค้ าประกันได้ไม่เกินระยะอายุการจ้างงานหรือเกษียณอายุราชการ  
  เท่านั้น  
 
 
 
 



3/3 

 

 

 

 
  9.5  กรณีผู้ค้ าประกันคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนมีอายุงาน /  
      สัญญาจ้างคงเหลือน้อยกว่าผู้กู้  ให้จ านวนงวดผ่อนช าระ 
      ของผู้กู้เป็นไปตามอายุงาน/สัญญาจ้าง คงเหลือของ  
      ผู้ค้ าประกันคนที่อายุงาน/สัญญาจ้าง คงเหลือน้อยที่สุด 
  ข้อ 10.  กรณีใด ๆ ที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
ที่จะพิจารณา โดยยึดหลักเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิก    
            ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 
  
 

  (ผศ.นพ.จักราวุธ  มณีฤทธิ์) 
                                                                      ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 


