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ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญประกันภัยผู้ค  าประกัน 
พ.ศ. 2560 

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

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ข้อ 72(9)  
และ ข้อ 99 ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 44  ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560     

จึงได้มีมติใหก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการใหเ้งินกู้สามัญประกันภัย 
ผู้ค้ าประกัน พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการ 
ให้เงินกู้สามัญประกันภัยผู้ค้ าประกัน พ.ศ.2560” 

 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ 

ประกันภัยผู้ค้ าประกัน  พ.ศ. 2559  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้  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 

             “เงินได้รายเดือน”     หมายถึง      เงินเดือน และ/หรือ เงินบ านาญที่ได้รับจาก 
              หน่วยงานต้นสังกัดทุกเดือน                                                            

 ข้อ 5.  การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ให้ถือใช้ตามระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 

จ ากัด   ว่าด้วยข้อก าหนดทั่วไปในการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 6.  จ านวนเงินกู้สามัญโครงการประกันภัยผู้ค้ าประกัน  ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น 

ย่อมสุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร  แต่ต้องอนุมัติภายในจ ากัดสูงสุดไม่เกิน 900,000.- บาท      

(เก้าแสนบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกและการส่งเงินค่าหุ้น ดังนี้ 
                                      1.  เข้าเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นแล้ว ตั้งแต ่12 – 23 งวด   
                                           ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่า  ของเงินได้รายเดือนที่หักได้  
          2.  เข้าเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นแล้ว ตั้งแต ่24 – 35 งวด  
                                           ให้กู้ได้ไม่เกิน 15 เท่า  ของเงินได้รายเดือนที่หักได้  
          3.  เข้าเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นแล้ว ตั้งแต ่36 – 59 งวด  
                                           ให้กู้ได้ไม่เกิน 20 เท่า ของเงินได้รายเดือนที่หักได้  
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                4.  เข้าเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นแล้ว ตั้งแต ่60 – 83 งวด  
                                            ให้กู้ได้ไม่เกิน 25 เท่า ของเงินได้รายเดือนที่หักได้  
          5.  เข้าเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นแล้ว ตั้งแต ่84 – 107 งวด  
                                            ให้กู้ได้ไม่เกิน 30 เท่า ของเงินได้รายเดือนที่หักได้ 
          6.  เข้าเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นแล้ว ตั้งแต ่108 -131 งวด  
                                            ให้กู้ได้ไม่เกิน 35 เท่า ของเงินได้รายเดือนที่หักได้  
           7.  เข้าเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นแล้ว ตั้งแต ่132 – 149 งวด  
                                             ให้กู้ได้ไม่เกิน 45 เท่า ของเงินได้รายเดือนที่หักได้  
           8.  เข้าเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นแล้ว ตั้งแต ่150 งวด ขึ้นไป  
                                            ให้กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่า ของเงินได้รายเดือนที่หักได้         

  ข้อ 7.  จ านวนงวดของการผ่อนช าระ สมาชิกจะสามารถผ่อนช าระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย 
รายเดือน เท่ากันทุกงวดได้ ไม่เกิน 120 งวด  

 ข้อ 8.  สมาชิกผู้กู้จะต้องท าประกันชีวิต  และประกันผู้ค้ าประกันช าระหนี้เงินกู้ เต็มตาม
วงเงินที่ขอกู ้ หรือวงเงินที่คงเหลือในการท าประกันชีวิต  และประกันผู้ค้ าประกันช าระหนี้เงินกู้นี้  สมาชิก 
ผู้กู้จะต้องจัดท าทุกปีตามจ านวนเงินกู้ที่เหลืออยู่กับสหกรณ์ 
               ข้อ 9.  สมาชิกผู้กู้จะต้องจัดหาผู้ค้ าประกันเงินกู้ อย่างน้อยสองคน 
  ข้อ 10.  การช าระเบี้ยประกันผู้กู้อาจเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   
              10.1  ช าระรวมกับยอดหนี้คงเหลือของสมาชิกทุกปี โดยน าผู้ค้ าประกันมาลงนาม 
                                               ยินยอมด้วยทุกครั้ง 
                 10.2  หักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน พร้อมค่าปรับในอัตราร้อยละ 6.50 

              10.3  หักจากเงินได้รายเดือน พร้อมค่าปรับในอัตราร้อยละ 6.50 
   ข้อ 11.  กรณีใด ๆ ที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะ
พิจารณา โดยยึดหลักเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิก   
            ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
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บทเฉพาะกาล 

 สมาชิกท่ีกู้เงินก่อนวันที่ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญประกันภัยผู้ค้ าประกัน พ.ศ. 2559  

ใช้บังคับ  ในการยื่นกู้ครั้งต่อไป ให้ทยอยลดวงเงินกู้ มิให้เกินวงเงินสูงสุดตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ ดังนี้ 
                1.  ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2559  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  1,100,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่ง
แสนบาทถ้วน)   
         2.  ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  1,000,000.- บาท (หนึ่งล้าน 
บาทถ้วน)   
               3.  ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)   
               4.  เมื่อพ้นจากระยะเวลาที่ก าหนด หากสมาชิกจะกู้เงินใหม่ ให้ถือใช้ระเบียบว่าด้วยการ 
ให้เงินกู้ตามระเบียบสหกรณ์ต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 
  
 

  (นายแพทย์จักราวุธ  มณีฤทธิ์) 
                                                                         ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


