
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 
 ****************************************************************** 
 โดยที่เป็นการเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562  ให้สอดคล้องกับ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่

สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551  ข้อ 7  และอาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ข้อ 90(2)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ชุดที่ 60  ใน

คราวประชุม  ครั้งที่ 10/2562  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูพังงา จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

พ.ศ. 2562  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562” 

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ถือใช้บังคับ  ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 

ดังต่อไปนี ้

     ข้อ 8. จากเดิมมีข้อความว่า 

      “ข้อ 8. การก าหนดจ านวนเงินช าระหนี้เงินกู้ สหกรณ์จะก าหนดให้สมาชิกช าระหนี้เงินกู้สามัญ 

หรือเงินกู้พิเศษ หรือทั้งเงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษงวดหนึ่งเกินกว่าร้อยละเก้าสิบของเงินเดือนที่สมาชิก

ได้รับอยู่ในขณะนั้นไม่ได้ เว้นแต่การปรับโครงสร้างหนี้ เงินกู้ฉุกเฉิน รวมทั้งกรณีสมาชิกมีหลักฐานเป็น

หนังสือแสดงให้เห็นว่ามีรายได้ประจ าเหลือพอเพียงต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน โดยไม่เดือดร้อน สหกรณ์

อาจให้สมาชิกช าระหนี้งวดหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 90 ของเงินเดือนที่สมาชิกได้รับก็ได้ แต่ต้องมีเงินเดือน

คงเหลือไม่น้อยกว่า 3,000.- บาท และห้ามมิให้น าเงินงวดช าระหนี้ที่เกินกว่าร้อยละเก้าสิบของเงินเดือนไป

ค านวณเพื่อเพิ่มวงเงินกู้ให้สูงขึ้น 

      ในกรณีที่สมาชิกมีความเดือดร้อนจ าเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งไม่อาจจะคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
หรือประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยมีหลักฐานชัดแจ้ง และสมาชิกนั้นไม่เคยผิดนัดการช าระหนี้ทั้งในฐานะผู้กู้ 
หรือผู้ค้ าประกัน คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันอนุมัติเงินกู้ให้ แม้ว่าสมาชิกนั้นมีคุณสมบัติไม่ครบก็
ตาม หรือมีลักษณะไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่สหกรณ์ก าหนดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  
  



 
ในกรณีที่สมาชิกมีความเดือดร้อน หรือจ าเป็น และไม่มีความเสียหายต่อสหกรณ์ตลอดอายุสัญญา

แต่อย่างใด และสมาชิกนั้นไม่เคยผิดนัดการช าระหนี้ทั้งในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกัน คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจผ่อนผันให้สมาชิกนั้นกู้เงินกู้แต่ละประเภทได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย” 
  

โดยให้ถือใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนข้อความเดิม 
 “ข้อ 8. การก าหนดจ านวนเงินช าระหนี้เงินกู้ สหกรณ์จะก าหนดให้สมาชิกช าระหนี้เงินกู้สามัญ หรือ

เงินกู้พิเศษ หรือทั้งเงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษงวดหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 70 ของเงินเดือนที่สมาชิกได้รับอยู่

ในขณะนั้นไม่ได้ เว้นแต่การปรับโครงสร้างหนี้  หรือเงินกู้ฉุกเฉิน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด  

 ในกรณีที่สมาชิกมีความเดือดร้อนจ าเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งไม่อาจจะคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
หรือประสบภัยพิบัติ ต่างๆ โดยมีหลักฐานชัดแจ้ง และสมาชิกนั้นไม่เคยผิดนัดการช าระหนี้ทั้งในฐานะผู้กู้ 
หรือผู้ค้ าประกัน คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันอนุมัติเงินกู้ให้ แม้ว่าสมาชิกนั้นมีคุณสมบัติไม่ครบก็
ตาม หรือมีลักษณะไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่สหกรณ์ก าหนดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  
 ในกรณีที่สมาชิกมีความเดือดร้อน หรือจ าเป็น และไม่มีความเสียหายต่อสหกรณ์ตลอดอายุสัญญา
แต่อย่างใด และสมาชิกนั้นไม่เคยผิดนัดการช าระหนี้ทั้งในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกัน คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจผ่อนผันให้สมาชิกนั้นกู้เงินกู้แต่ละประเภทได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย” 
  

ข้อ 13. จากเดิมมีข้อความว่า 

 “ข้อ 13.  การท าแผนการช าระหนี้เงินกู้ 

 สมาชิกที่ย่ืนค าขอกู้เงินกู้สามัญ หรือเงินกู้พิเศษ ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ต้องท าแผนการช าระหนี้เงินกู้ 
ซึ่งจะต้องประมาณการเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ 
โดยวงเงินที่ขอกู้เมื่อค านวณงวดช าระหนี้รายเดือนแล้ว จะต้องไม่เกินบ านาญ หรือบ าเหน็จรายเดือนที่คาด
ว่าจะได้รับในแต่ละเดือน   
 ในกรณีสมาชิกขอกู้เงินใช้เงินฝากที่มีเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์เป็นหลักประกัน      หรือเงินกู้
ที่ไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องน าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับก็ได้” 
 

โดยให้ถือใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนข้อความเดิม 
 “ข้อ 13.  การท าแผนการช าระหนี้เงินกู ้

สมาชิกที่ย่ืนค าขอกู้เงินกู้สามัญ หรือเงินกู้พิเศษ ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ต้องท าแผนการช าระหนี้เงินกู้ 
ซึ่งจะต้องประมาณการเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ 
โดยวงเงินที่ขอกู้เมื่อค านวณงวดช าระหนี้รายเดือนแล้ว จะต้องไม่เกินร้อยละ 70  ของบ านาญ หรือบ าเหน็จ
รายเดือนที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละเดือน  



 ในกรณีสมาชิกขอกู้เงินใช้เงินฝากที่มีเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์เป็นหลักประกันหรือเงินกู้ที่ไม่
ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องน าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับก็ได้” 
 

ข้อ 22. จากเดิมมีข้อความว่า 

“ข้อ 22. เงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง หมายถึง การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อใช้จ่ายเนื่องจาก

ความจ าเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องของสมาชิก ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

  22.1  กู้ได้ไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ ณ วันที่ย่ืนกู้ และไม่เกิน 300,000.- บาท 
  22.2  สัญญากู้มีอายุ 100 งวด นับแต่วันท าสัญญา 
  22.3  ผู้กู้ต้องช าระหนี้เป็นเงินต้นเท่ากันทุกงวด และดอกเบี้ย ตามจ านวนงวดที่ก าหนด 
  22.4  เมื่อผู้กู้ช าระหนี้แล้ว หากยังไม่ครบสัญญา ผู้กู้อาจเบิกเงินกู้ส่วนที่เหลือได้ตลอด
ระยะเวลาของสัญญากู้           
  22.5  เมื่อครบก าหนดสัญญา ผู้กู้ต้องช าระหนี้ต้นเงิน และดอกเบี้ยให้ครบถ้วน 
  22.6  การพิจารณาเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง ต้องมีค าขอกู้ของผู้กู้ และเมื่ออนุมัติ
แล้ว  ผู้กู้ต้องท าหนังสือสัญญากู้ไว้กับสหกรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานส าคัญในการกู้ แบบค าขอกู้ และหนังสือ
สัญญากู้ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ก าหนด 
  22.7  ก่อนสัญญากู้จะสิ้นสุดลง หากผู้กู้ประสงค์จะกู้เงินสามัญเพื่อเสริมสภาพคล่องอีก 
ต้องท าค าขอกู้ และหนังสือสัญญากู้ฉบับใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 30 วันก่อนหนังสือสัญญากู้เดิม
สิ้นสุดลง   
  ณ วันสิ้นสุดหนังสือสัญญากู้เดิม ผู้กู้มีเงินกู้ที่ยังจะต้องช าระอีกเท่าใด ให้สหกรณ์ 
หักช าระหนี้เงินกู้จากหนังสือสัญญากู้ฉบับใหม่ ก่อนให้ผู้กู้รับเงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้ฉบับใหม่ 
ในกรณีที่ผู้กู้ไม่มาท าสัญญาใหม่ ให้เรียกเก็บหนี้ทั้งหมดทันที 
  22.8 ในการกู้แต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกค้ าประกันจ านวนหนึ่งคน และสมาชิกคนหนึ่ง
สามารถค้ าประกันได้ไม่เกิน 1 สัญญา ยกเว้นการกู้ที่ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์
ขณะนั้น และจะต้องไม่มีเงินกู้สามัญแบบอ่ืน” 
 
 โดยให้ถือใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนข้อความเดิม 

 “ข้อ 22. เงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง หมายถึง การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อใช้จ่าย

เนื่องจากความจ าเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องของสมาชิก ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

  22.1  กู้ได้ไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ ณ วันที่ย่ืนกู้ และไม่เกิน 300,000.- บาท 
  22.2  สัญญากู้มีอายุ 100 งวด นับแต่วันท าสัญญา 
  22.3  ผู้กู้ต้องช าระหนี้เป็นเงินต้นเท่ากันทุกงวด และดอกเบี้ย ตามจ านวนงวดที่ก าหนด 
  22.4  เมื่อผู้กู้ช าระหนี้แล้ว หากยังไม่ครบสัญญา ผู้กู้อาจเบิกเงินกู้ส่วนที่เหลือได้ตลอด
ระยะเวลาของสัญญากู้           



  22.5  เมื่อครบก าหนดสัญญา ผู้กู้ต้องช าระหนี้ต้นเงิน และดอกเบี้ยให้ครบถ้วน 
  22.6  การพิจารณาเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง ต้องมีค าขอกู้ของผู้กู้ และเมื่ออนุมัติ
แล้ว  ผู้กู้ต้องท าหนังสือสัญญากู้ไว้กับสหกรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานส าคัญในการกู้ แบบค าขอกู้ และหนังสือ
สัญญากู้ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ก าหนด 
  22.7  ก่อนสัญญากู้จะสิ้นสุดลง หากผู้กู้ประสงค์จะกู้เงินสามัญเพื่อเสริมสภาพคล่องอีก 
ต้องท าค าขอกู้ และหนังสือสัญญากู้ฉบับใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 30 วันก่อนหนังสือสัญญากู้เดิม
สิ้นสุดลง   
  ณ วันสิ้นสุดหนังสือสัญญากู้เดิม ผู้กู้มีเงินกู้ที่ยังจะต้องช าระอีกเท่าใด ให้สหกรณ์หักช าระ
หนี้เงินกู้จากหนังสือสัญญากู้ฉบับใหม่ ก่อนให้ผู้กู้รับเงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้ฉบับใหม่  ในกรณีที่ผู้กู้ไม่มา
ท าสัญญาใหม่ ให้เรียกเก็บหนี้ทั้งหมดทันที 
  22.8 ในการกู้แต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกค้ าประกันจ านวนหนึ่งคน และสมาชิกคนหนึ่ง
สามารถค้ าประกันได้ไม่เกิน 1 สัญญา ยกเว้นการกู้ที่ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์
ขณะนั้น และจะต้องไม่มีเงินกู้สามัญแบบอ่ืน  ในกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันตามระเบียบว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิก  เพื่อค้ าประกันเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง  ไม่ต้องใช้บุคคลค้ าประกันก็ได้” 
 
 

ข้อ 25. จากเดิมมีข้อความว่า 

“ข้อ 25. คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการอ านวยการคนใดคนหนึ่ง

อนุมัติเงินกู้ให้ผู้กู้ที่มีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่สมาชิกได้รับอยู่ในขณะนั้น  

และให้ฝ่ายจัดการด าเนินการตาม ข้อ 24.4 แล้วเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบ และรับรองการ

อนุมัต”ิ 

 

โดยให้ถือใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนข้อความเดิม 

“ข้อ 25. คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการอ านวยการคนใดคนหนึ่ง

อนุมัติเงินกู้ให้ผู้กู้ที่มีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือนที่สมาชิกได้รับอยู่ในขณะนั้น  

และให้ฝ่ายจัดการด าเนินการตาม ข้อ 24.4 แล้วเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบ และรับรองการ

อนุมัติ” 

 

 

 

 

 



 

ข้อ 36. จากเดิมมีข้อความว่า 

“ข้อ 36.  เงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกได้รับอนุมัติให้กู้แล้ว ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นการกู้

เงินตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้ถือเอาความที่ปรากฏในหนังสือกู้ หนังสือค้ าประกัน และหนังสือ

สัญญาจ านองที่ดิน แล้วแต่กรณีที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลผูกพันตามสัญญานั้นต่อไป” 

 

โดยให้ถือใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนข้อความเดิม 

“ข้อ 36.  เงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกได้รับอนุมัติให้กู้แล้ว ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นการกู้

เงินตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้ถือเอาความที่ปรากฏในหนังสือกู้  หนังสือค้ าประกัน  และหนังสือ

สัญญาจ านองที่ดิน  แล้วแต่กรณีที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้คงมีผลผูกพันตามสัญญานั้นต่อไป 

สมาชิกที่ช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือเป็นการช าระหนี้เงินกู้ตามที่

ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  แต่ห้ามมิให้น าเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ที่เกินกว่าร้อยละ 70 ของเงินเดือน  ไปค านวณ

เพื่อเพิ่มวงเงินให้สูงขึ้น 

สมาชิกที่ยังส่งเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ทุกประเภทก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับไม่เสร็จสิ้น  และช าระหนี้

เงินกู้รายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกได้  แต่

วงเงินกู้ต้องไม่เพิ่มขึ้นและการช าระหนี้เงินกู้รายเดือนไม่มากกว่าเดิม” 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

(นายสมหมาย  มงคลบุตร) 

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
 
 


