
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 
 ****************************************************************** 
 

 ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ได้พิจารณาเห็นสมควร
ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกให้เหมาะสมกับสภาวะการเงินในปัจจุบัน และ
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านการเงินให้แก่สมาชิกได้อย่างรวดเร็ว 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ข้อ 67 (9)     
ข้อ 90 (2) และ ข้อ 90 (10)  และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พังงา จ ากัด ชุดที่ 60 คร้ังที่ 2 / 2562 เมื่อวันที่  25  มีนาคม พ.ศ. 2562  จึงก าหนดระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 ”  
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ. 2560  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ หรือระเบียบอ่ืนใด 
ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว   ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ โดยให้ถือใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
  “สมาชิก”   หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
  “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์       
ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา 
จ ากัด 
  “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการ  พนักงานราชการ  ผู้รับเบี้ยหวัดบ าเหน็จ บ านาญ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา  ส านักงานพระพุทธศาสนา  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
  “ปี”  หมายถึง  รอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  
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  “เงินเดือน”  หมายถึง  เงินรายได้ประจ าเดือน ที่หน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้       
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน หรืออัตราค่าจ้างประจ า หรือเงินบ านาญรายเดือนรวมกับค่าครองชีพผู้รับ
เบี้ยหวัดบ านาญ (ชคบ.) หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน หรือค่าตอบแทนพนักงานราชการ หรือเงิน
ประจ าต าแหน่งของข้าราชการ หรือเงินเดือนลูกจ้างประจ า และเงินเพิ่มค่าครองชีพ หรือเงินที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจ า ยกเว้นเงินค่าเช่าบ้าน  
  “การช าระหนี้”  หมายถึง   หนี้ที่ต้องช าระทั้งที่ เป็นเงินต้น และดอกเบี้ ย               
ซึ่งสหกรณ์ก าหนดให้ช าระเป็นรายงวด หรือคร้ังเดียวทั้งหมด รวมทั้งค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน    
ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ี ทั้งที่ก าหนดโดยสัญญา หรือตามค าพิพากษา แล้วแต่กรณี   
 

หมวด  1 
บทท่ัวไป 

 

 ข้อ 5. สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก  3  ประเภท คือ 
  5.1  เงินกู้ฉุกเฉิน 

  5.2  เงินกู้สามัญ 

  5.3  เงินกู้พิเศษ 

 ข้อ 6. การให้เงินกู้แก่สมาชกิ 
  6.1  การให้เงินกู้แก่สมาชิก จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจ าเป็น หรือมี
ประโยชน์ต่อการอยู่อาศัย ต่อการประกอบอาชีพ ต่อการด ารงชีวิต  ต่อการศึกษา ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
  ในกรณีการให้เงินกู้ซึ่งก าหนดเป็นโครงการเฉพาะเพื่อการอันจ าเป็น หรือเพื่อ
ประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แล้วประกาศเป็นคราวๆไป 

  6.2  สมาชิกในฐานะผู้ค้ าประกันที่ถูกสหกรณ์แจ้งให้ช าระหนี้แทนผู้กู้ จะต้อง
ติดตามหนี้ในฐานะผู้ค้ าประกันก่อนการรับเงินกู้ กรณีที่สมาชิกในฐานะผู้ค้ าประกันถูกพิพากษาให้
ช าระหนี้แทนผู้กู้ ไม่มีสิทธิ์กู้เงินจากสหกรณ์เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์อ่ืน เว้นแต่จะกู้เพื่อช าระ
หนี้แทนผูกู้้แล้ว 
  6.3  สมาชิกจะค้ าประกันเงินกู้ของคู่สมรสของตนเองไม่ได้ และสมาชิกที่เป็นสามี
ภรรยากัน จะค้ าประกันเงินกู้ของผู้กู้คนเดียวกันไม่ได้ 
  6.4  ในการกู้ เงินทุกประเภท ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ไว้เป็นหลักฐาน และต้องมี
หลักประกันเงินกู้ตามที่สหกรณ์ก าหนด ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉินไม่ต้องมีหลักประกันก็ได้ 
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  6.5  การขอกู้เงินทุกประเภท ให้ผู้กู้แนบหลักฐานใบแจ้งรายการเงินเดือนของเดือน
ก่อนที่จะขอกู้ 
  6.6  สมาชิกผู้ขอกู้เงิน ต้องท าหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด หักเงินเดือน 
ค่าจ้าง เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จรายเดือน หรือเงินอ่ืนใด ที่หน่วยงานต้นสังกัดพึงจ่ายให้แก่สมาชิก 
ช าระหนี้เงินกู้ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งในแต่ละเดือน ยกเว้นสมาชิกที่เกษียณอายุ และไม่มีเงิน
บ านาญ หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน 
 ข้อ 7. คณะกรรมการเงินกู้   ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการ
เงินกู้คณะหนึ่ง จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง เลขานุการคนหนึ่ง และ
นอกนั้นเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกู้  มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือระเบียบอ่ืน               
ที่เกี่ยวข้อง และตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณม์อบหมาย ยกเว้นการกู้เงินกู้พิเศษ 
 ข้อ 8. การก าหนดจ านวนเงินช าระหนี้เงินกู้ สหกรณ์จะก าหนดให้สมาชิกช าระหนี้เงินกู้
สามัญ หรือเงินกู้พิเศษ หรือทั้งเงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษงวดหนึ่งเกินกว่าร้อยละเก้าสิบของ
เงินเดือนที่สมาชิกได้รับอยู่ในขณะนั้นไม่ได้ เว้นแต่การปรับโครงสร้างหนี้ เงินกู้ฉุกเฉิน รวมทั้ง
กรณีสมาชิกมีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงให้เห็นว่ามีรายได้ประจ าเหลือพอเพียงต่อการใช้จ่ายใน
ครัวเรือน โดยไม่เดือดร้อน สหกรณ์อาจให้สมาชิกช าระหนี้งวดหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 90 ของ
เงินเดือนที่สมาชิกได้รับก็ได้ แต่ต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 3,000.- บาท และห้ามมิให้น า
เงินงวดช าระหนี้ที่เกินกว่ารอ้ยละเก้าสิบของเงนิเดือนไปค านวณเพื่อเพิ่มวงเงินกู้ให้สูงขึ้น 

 ในกรณีที่สมาชิกมีความเดือดร้อนจ าเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งไม่อาจจะคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าหรือประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยมีหลักฐานชัดแจ้ง และสมาชิกนั้นไม่เคยผิดนัดการช าระหนี้
ทั้งในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกัน คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันอนุมัติเงินกู้ให้ แม้ว่าสมาชิก
นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบก็ตาม หรือมีลักษณะไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่สหกรณ์ก าหนดเป็นกรณี
พิเศษเฉพาะราย  
 ในกรณีที่สมาชิกมีความเดือดร้อน หรือจ าเป็น และไม่มีความเสียหายต่อสหกรณ์ตลอดอายุ
สัญญาแต่อย่างใด และสมาชิกนั้นไม่เคยผิดนัดการช าระหนี้ทั้งในฐานะผู้กู้  หรือผู้ค้ าประกัน 
คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้สมาชิกนั้นกู้เงินกู้แต่ละประเภทได้แม้อายุเกิน 80 ปี
บริบูรณไ์ด้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 ข้อ 9. การช าระหนี้เงินกู้ 
  9.1 ให้สมาชิกช าระหนี้เงินกู้เดือนละอย่างน้อยหนึ่งคร้ังของแต่ละสัญญากู้ ภายใน
วันรับเงินเดอืน สมาชิกต้องยินยอมให้หน่วยงานที่สมาชิกรับเงินเดือนอยู่หักเงินเดือนตามจ านวน 
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หนี้ และประเภทของหนี้ที่สหกรณ์แจ้ง โดยให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้รวบรวมส่งให้สหกรณ์โดยตรง 
หรือผ่านธนาคารเข้าบัญชีสหกรณ์ 
  ในกรณีที่ผู้กู้ไม่ช าระหนี้เงินกู้ให้ครบถ้วนตามที่สหกรณ์เรียกเก็บภายในวัน       
สิ้นเดือน ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้เงินกู้ 
  ในกรณีสมาชิกพ้นจากราชการ หรืองานประจ า และไม่มีบ าเหน็จ หรือบ านาญ  
รายเดือน สมาชิกอาจขอช าระหนี้ด้วยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการ หรือ
คณะกรรมการเงินกู้ก่อน แล้วแต่กรณี และรายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ 

  9.2 ในกรณีสมาชิกพ้นจากราชการ หรืองานประจ า และได้รับเงินบ าเหน็จ บ านาญ
รายเดือน สมาชิกต้องยินยอมให้หน่วยงานผู้จ่ายเงินหักเงินบ าเหน็จ บ านาญรายเดือนช าระหนี้เงินกู้
ตามจ านวนที่สหกรณ์แจง้ 
 ข้อ 10. การตรวจสอบหลักประกัน 

  10.1 ให้ผู้ จัดการ หรือผู้ที่ได้ รับมอบหมาย ตรวจสอบการให้เงินกู้ทุกราย                
มีหลักประกันให้ถูกต้อง เมื่อเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้จัดการ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย ต้องแจ้งให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และรายงาน       
ให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ 

  10.2 สมาชิกผู้กู้ เงินที่มีความจ าเป็น อาจขอเปลี่ยนหลักประกันเงินกู้ ที่ ใช้
อสังหาริมทรัพย์ค้ าประกันโดยท าหนังสือระบุเหตุผลความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการเงินกู้      
ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนหลักประกันเงินกู้  และรายงาน           
ให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ 

  ข้อ 11. การเรียกคืนเงินกู้                                                                                             
 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืน     
โดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 
  11.1  เมื่อสมาชิกผู้กู้ถูกให้ออกจากสหกรณ์ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 44 
  11.2  เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
  11.3  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง 
และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  11.4  เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยเป็นเวลาถึงสองงวด
ติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ถึงสามคราวส าหรับเงินกู้สัญญาหนึ่งๆ 

  11.5  เมื่อหน่วยงานจ่ายเงินเดือน หรือค่าจ้าง แจ้งสหกรณ์ว่าจะไม่หักเงินเดือน 
หรือค่าจ้างของผู้กู้ ส่งช าระหนี้แก่สหกรณ์ต่อไป 



           5 
 
 หากสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้สมาชิกผู้กู้ต้องยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่าย
เงินเดือน เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ เงนิกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือเงิน 

อ่ืนใด ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือสหกรณ์จะพึงจ่ายให้แก่สมาชิก ผู้กู้ หักเงินดังกล่าวช าระหนี้         
ต่อสหกรณ์ได้ทันที 
 ข้อ 12. การขอผ่อนผันการช าระหนี ้และการปรับโครงสร้างหนี้ 
 สมาชิกที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกัน หากไม่สามารถช าระหนี้ได้ตาม
สัญญา หรือตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และมีเอกสารหลักฐานแสดงให้เห็น
ว่ามีเหตุจ าเป็น อาจขอผ่อนผันการช าระหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
  12.1  การขอผ่อนผันการช าระหนี้ คือ พักหรือหยุดช าระหนี้เงินกู้สามัญซึ่งมี
ก าหนดเวลาช าระคืน และเงินกู้สามัญพิเศษ เฉพาะเงินต้นคร้ังละไม่เกินสามงวด ตลอดอายุสัญญา
ไม่เกินหกงวด แต่ต้องให้ผู้ค้ าประกันยินยอมด้วยทุกคร้ัง ในกรณีสมาชิกผู้ค้ าประกัน หรือบุคคลอ่ืน
ที่ต้องช าระหนี้แทนผู้กู้แต่ไม่สามารถช าระหนี้นั้นได้โดยสิ้นเชิงในคราวเดียวกัน จะขอผ่อนผันการ
ช าระหนี้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้กู้ก็ได ้
  12.2  การปรับโครงสร้างหนี้ คือการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของ
หนังสือกู้เงินฉบับเดิม เช่น เงินต้น ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย งวดช าระหนี้ ระยะเวลาช าระหนี้ อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามระเบียบ   
ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ 
  12.3  วิธีปฏิบัติในการขอผ่อนผันการช าระหนี้ หรือการปรับโครงสร้างหนี้ 
   (1)  ยื่นค าขอผ่อนผันการช าระหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้ต่อสหกรณ์ 
ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุจ าเป็น 

   (2)  ผู้จัดการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเงินกู้เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   (3)  เมื่อคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติแล้ว ผู้ขอผ่อนช าระหนี้      
หรือผู้ขอปรับโครงสร้างหนี ้ต้องท าหนังสือต่อท้ายสัญญา 
   (4)  รายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ  
 ข้อ 13.  การท าแผนการช าระหนี้เงินกู้ 
 สมาชิกที่ยื่นค าขอกู้เงินกู้สามัญ หรือเงินกู้พิเศษ ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ต้องท าแผนการช าระ
หนี้เงินกู้  ซึ่งจะต้องประมาณการเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อ
เกษียณอายุราชการ โดยวงเงินที่ขอกู้เมื่อค านวณงวดช าระหนี้รายเดือนแล้ว จะต้องไม่เกินบ านาญ 
หรือบ าเหน็จรายเดือนที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละเดือน 
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 ในกรณีสมาชิกขอกู้เงินใช้เงินฝากที่มีเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์เป็นหลักประกัน      
หรือเงินกู้ที่ไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องน าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับก็ได้ 
 ข้อ 14.  กรณีใดที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดไว้ ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์วินิจฉัย     
ชี้ขาดด้วยมติเสียงข้างมาก และให้สมาชิกถือปฏิบัติตามมตินั้น 

 

หมวด  2 
เงินกู้ฉุกเฉิน 

 

 ข้อ 15. เงินกู้ฉุกเฉิน หมายถึง การให้เงินกู้แก่สมาชิก เพื่อส ารองจ่ายภายในวงเงินกู้ไม่เกิน
กึ่งหนึ่งของเงินเดือน และไม่เกินวงเงินที่ได้ รับการอนุมัติ  ตลอดอายุสัญญาโดยไม่ต้องมี
หลักประกัน 
 ข้อ 16. สมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงินกู้ฉุกเฉิน จะต้องยื่นค าขอกู้พร้อมหลักฐานตามที่สหกรณ์ 
ก าหนด 
 ข้อ 17. ผู้กู้จะต้องผ่อนช าระเงินกู้เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ทุกงวด      
รายเดือนไม่เกิน 2 งวดรายเดือน 
                                                                                                                                       

หมวดท่ี  3 
เงินกู้สามัญ 

 

 ข้อ 18. เงนิกู้สามัญ  ก าหนดไว้เป็น  4  แบบ คือ 
  18.1  เงินกู้สามัญซึ่งมีก าหนดเวลาช าระคืน 

  18.2  เงินกู้สามัญพิเศษ 

  18.3  เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก 
              18.4  เงินกู้สามัญตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ 
   18.4.1 เงินกู้สามัญเพือ่เสริมสภาพคล่อง 
   18.4.2 เงินกู้อ่ืนๆ 

 เงินกู้สามัญซึ่งมีก าหนดเวลาช าระคืน   

 ข้อ 19.  เงินกู้สามัญซึ่งมีก าหนดเวลาช าระคืน  หมายถึง  เงินกู้ที่สมาชิกขอกู้เพื่อการ        
อันจ าเป็นในการครองชีพ จ านวนไม่เกินแปดสิบเท่า ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 3,300,000.- บาท 
ยกเว้นสมาชิกตามขอ้ 19.7 (2) กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000.- บาท ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
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  19.1 สมาชิกที่กู้ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น 
สามารถกู้ได้เกินวงเงิน 3,300,000.- บาท โดยไม่ต้องมีหลักประกันก็ได้ และจะต้องไม่มีเงินกู้สามัญ
แบบอื่น 

  19.2 สมาชิกที่ใช้เงินฝากออมทรัพย์ค้ าประกัน สามารถกู้ได้เกินวงเงิน 3,300,000.- 
บาท แต่ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ ของเงินฝากออมทรัพย์ที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น โดยจ าน าไว้กับ
สหกรณ์เต็มจ านวนเงินฝากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ าประกันกับสหกรณ์ในขณะนั้น 

  19.3 สมาชิกที่ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน สามารถกู้ได้ในวงเงิน 3,300,000.- บาท     
แต่ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาหลักทรัพย์ที่ทางราชการประเมนิ 

  19.4 ส าหรับสมาชิกที่โอนมาจากสหกรณ์อ่ืน และจะกู้เกินกว่าสิทธิที่ให้กู้ จะต้อง
น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นการเฉพาะราย 
  19.5  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้แก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินต้นตามสัญญา
เงินกู้สามัญซึ่งมีก าหนดเวลาช าระคืน ไม่เสร็จสิ้นก็ได้ แต่อย่างน้อยสมาชิกจะต้องช าระหนี้เงินกู้  
งวดรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกงวด 
  19.6  ในการกู้เงินกู้สามัญซึ่งมีก าหนดเวลาช าระคืน ผู้กู้จะต้องยื่นค าขอกู้พร้อม
หลักฐานที่สหกรณ์ก าหนด โดยสหกรณ์จะพิจารณาจากเงินเดือนมาเป็นเกณฑ์ในการก าหนด   
วงเงินกู้ หรือกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าหุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินฝากออมทรัพย์ 
  19.7  การส่งคืนเงินต้น คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้ผู้กู้เลือกวิธีส่ง
เงินงวดช าระหนี้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง คือ ส่งเงินต้นเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน และดอกเบี้ยต่างหาก    
เว้นแต่งวดสุดท้าย หรือส่งเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด เป็นจ านวน      
กี่งวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ และความมุ่งหมายแห่งการขอกู้ตามเงื่อนไข    
และหลักเกณฑ์ ดังนี ้
  (1)  ผู้กู้ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือข้าราชการบ านาญ และลูกจ้างบ าเหน็จ    
รายเดือน ต้องส่งช าระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 80 ปี บริบูรณ์  
  (2)  ผู้กู้ที่สังกัดโรงเรียนเอกชน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพนักงานราชการ ต้องส่งช าระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้ายอายุ      
ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
  (3) ผู้กู้ที่เป็นพนักงานสหกรณ์ ต้องส่งช าระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้ายอายุ    
ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
  (4) เงื่อนไขการส่งงวดช าระหนี้ 
                     -  อายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน   10  ปี                       ส่งช าระภายใน  120  งวด 
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                     -  อายุการเป็นสมาชิกเกนิ  10 ปี  แต่ไม่ถึง 20  ป ี       ส่งช าระภายใน  240  งวด 
                     -  อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  20  ปีขึ้นไป                    ส่งช าระภายใน  360  งวด   
  (5)  ผู้กู้ที่ใช้สิทธิ์การถอนเงินฝากเป็นหลักประกัน จะต้องไม่มีหนี้เงินกู้ประเภท
ใดๆกับสหกรณ์ สามารถก าหนดงวดช าระหนี้ได้ตามความประสงค์ของผู้กู้ แม้อายุเกิน 80 ปี ก็ได้                  
  (6)  ผู้กู้ที่ใช้สิทธิ์การกู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินค่าหุ้น จะต้องไม่มีหนี้ เงินกู้
ประเภทใดๆกับสหกรณ์ สามารถก าหนดงวดช าระหนี้ได้ตามความประสงค์ของผู้กู้ แม้อายุเกิน      
80 ปี ก็ได้ 
  19.8  สมาชิกสามารถค้ าประกันได้ตามสิทธิ์การกู้ของตนเอง แต่ไม่เกินคนละ      
10 สัญญา ( เป็นไปตาม ข้อ 26.1 ) 
 เงินกู้สามัญพิเศษ 
 ข้อ 20.  เงินกู้สามัญพิเศษ หมายถึง การให้เงินกู้แก่สมาชิก เพื่อการอันจ าเป็นในการ      
ครองชีพ จ านวน 40 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 850,000.-บาท ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  20.1 สมาชิกที่กู้ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ในขณะนั้น สามารถกู้ได้
ไม่เกิน 850,000.- บาท โดยไม่ต้องมีหลักประกันก็ได้ และจะต้องไม่มีเงินกู้สามัญแบบอ่ืน 

  20.2 สมาชิกที่ใช้เงินฝากออมทรัพย์ค้ าประกัน สามารถกู้ได้ 850,000.- บาท         
แต่ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ ของเงินฝากออมทรพัย์ที่มีอยู่ในขณะนั้น  
  20.3 ส าหรับสมาชิกที่โอนมาจากสหกรณ์อ่ืน และจะกู้เกินกว่าสิทธิที่ให้กู้ จะต้อง
น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นการเฉพาะราย 
  20.4  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้แก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินต้นตามสัญญา
เงินกู้สามัญพิเศษไม่เสร็จสิ้นก็ได้ แต่อย่างน้อยสมาชิกจะต้องช าระหนี้เงินกู้รายเดือนมาแล้วไม่น้อย
กว่าหกงวด 
  20.5  การส่งคืนเงินต้นให้ผู้กู้เลือกวิธีการส่งเงินงวดช าระหนี้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด คือ
ส่งเงินต้นเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด และดอกเบี้ยต่างหาก เว้นแต่งวดสุดท้าย หรือส่งเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด เป็นจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตาม 

ฐานะของผู้กู้ และความมุ่งหมายของการขอกู้ แต่ต้องไม่เกิน 170 งวด และอายุไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ 
โดยให้ผ่อนช าระตามสัญญากู้ 
  20.6  สมาชิกสามารถค้ าประกันได้ตามสิทธิ์การกู้ของตนเอง แต่ไม่เกินคนละ        
3 สัญญา ( เป็นไปตาม ข้อ 26.1 ) 
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 เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก    

ข้อ 21.  เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก หมายถึง 
เงินกู้ให้แก่สมาชิกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรสของสมาชิก หรือบุตร  
ของสมาชิก ในวงเงินกู้เป็นระดับดังต่อไปนี ้

-  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       วงเงิน   120,000.- บาท ไม่เกินภาคเรียนละ  20,000.- บาท 

-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   วงเงิน   180,000.- บาท ไม่เกินภาคเรียนละ  30,000.- บาท 

-  ระดับปริญญาตรี                     วงเงิน   350,000.- บาท ไม่เกินภาคเรียนละ  50,000.- บาท 

-  ระดับปริญญาโท           วงเงนิ   400,000.- บาท ไม่เกินภาคเรียนละ 100,000.-บาท 

-  ระดับปริญญาเอก                    วงเงิน   500,000.- บาท ไม่เกินภาคเรียนละ 125,000.-บาท 

 21.1 ในการกู้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรสของสมาชิก หรือ
บุตรของสมาชิก ผู้กู้จะต้องยื่นค าขอกู้พร้อมหลักฐานที่สหกรณ์ก าหนด ตามภาคการศึกษาของผู้ที่
เรียน สามารถกู้ได้ไม่เกินคนละ 2 สัญญา 

 21.2  การส่งคืนเงินต้นให้ผู้กู้เลือกวิธีการส่งเงินงวดช าระหนี้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งคือ
ส่งเงนิต้น  เป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด และดอกเบี้ยต่างหาก เว้นแต่งวดสุดท้าย หรือส่งเป็นเงิน
ต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด เป็นจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตาม
ฐานะของ ผู้กู้ และความมุ่งหมายของการขอกู้ แต่ต้องไม่เกิน 60 งวด และอายุไม่เกิน 80 ปี บริบูรณ์ 
โดยให้ผ่อนตามสัญญาเงินกู้ 

 21.3 สมาชิกสามารถค้ าประกันได้คนละไม่เกิน 2 สัญญา ( เป็นไปตาม ข้อ 26.1 ) 
เงินกู้สามัญตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์    
 เงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง 

 ข้อ 22. เงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง หมายถึง การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อใช้จ่าย
เน่ืองจากความจ าเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องของสมาชิก ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
  22.1  กู้ได้ไม่เกินจ านวนเงินคา่หุ้นที่มีอยู่ ณ วันทีย่ื่นกู้ และไม่เกิน 300,000.- บาท 

  22.2  สัญญากู้มีอายุ 100 งวด นับแต่วันท าสัญญา 
  22.3  ผู้กู้ต้องช าระหนี้เป็นเงินต้นเท่ากันทุกงวด และดอกเบี้ย ตามจ านวนงวด        
ที่ก าหนด 
  22.4  เมื่อผู้กู้ช าระหนี้แล้ว หากยังไม่ครบสัญญา ผู้กู้อาจเบิกเงินกู้ส่วนที่เหลือ       
ได้ตลอดระยะเวลาของสัญญากู้ 
  22.5  เมื่อครบก าหนดสัญญา ผู้กู้ต้องช าระหนี้ต้นเงิน และดอกเบี้ยให้ครบถ้วน 
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  22.6  การพิจารณาเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง ต้องมีค าขอกู้ของผู้กู้ และเมื่อ
อนุมัติแล้ว  ผู้กู้ต้องท าหนังสือสัญญากู้ไว้กับสหกรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานส าคัญในการกู้ แบบค าขอกู้ 
และหนงัสือสัญญากู้ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ก าหนด 
  22.7  ก่อนสัญญากู้จะสิ้นสุดลง หากผู้กู้ประสงค์จะกู้เงินสามัญเพื่อเสริมสภาพ
คล่องอีก ต้องท าค าขอกู้ และหนังสือสัญญากู้ฉบับใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 30 วันก่อน
หนังสือสัญญากู้เดิมสิ้นสุดลง  ณ วันสิ้นสุดหนังสือสัญญากู้เดิม ผู้กู้มีเงนิกู้ที่ยังจะต้องช าระอีกเท่าใด 
ให้สหกรณ์หักช าระหนี้เงินกู้จากหนังสือสัญญากู้ฉบับใหม่ก่อนให้ผู้กู้รับเงินตามหนังสือสัญญากู้
ฉบับใหม่ 
 ในกรณีที่ผู้กู้ไม่มาท าสัญญาใหม่ ให้เรียกเก็บหนี้ทั้งหมดทันที 
  22.8 ในการกู้แต่ละคร้ังจะต้องมีสมาชิกค้ าประกันจ านวนหนึ่งคน และสมาชิกคน
หนึ่งสามารถค้ าประกันได้ไม่เกิน 1 สัญญา ยกเว้นการกู้ที่ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของค่าหุ้นที่มีอยู่ใน
สหกรณ์ขณะนั้น และจะต้องไม่มีเงินกู้สามัญแบบอื่น 
 ข้อ 23. คุณสมบัติของผู้กู้ ต้อง 
  23.1  เป็นสมาชิก และช าระค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหกงวด 
  23.2  ต้องผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ตามที่สหกรณ์จัดอบรม 

  23.3  สมาชิกลาออกแล้วเข้าใหม่ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  23.4  กรณีการกู้เงินสัญญาแรก สมาชิกต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
วงเงินกู้ทุกสัญญา แต่ไม่รวมถึงเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา เงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง และ
เงินกู้พิเศษหากสมาชิกที่มีฐานหุ้นไม่ครบตามเกณฑ์ สหกรณ์จะหักจากเงินกู้  
  23.5  กรณีขยายวงเงินกู้ สมาชิกที่มีฐานหุ้นไม่ครบตามเกณฑ์ข้อ 23.4 สหกรณ์จะ
หักจากเงินกู้ร้อยละ 20 ของวงเงินที่เพิ่มขึ้น 

  23.6  สมาชิกที่งดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตามระเบียบแล้ว เมื่ อกู้เงินทุกประเภท 
จะต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 50 หุ้น หรือเป็นเงิน 500.-บาท จนกว่าหนี้เงินกู้จะหมด 
ยกเว้นสมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้นมากกว่าหนี้เงินกู้  
 ข้อ 24. การขอกู้ และการพิจารณาเงินกู้ ให้ปฏิบัติดังน้ี 
  24.1  ให้สมาชิกส่งค าขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
  24.2  ให้ฝ่ายสินเชื่อของสหกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอกู้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ พร้อมทั้งตรวจสอบประวัติการช าระหนี้ของผู้กู้  และความชอบด้วยระเบียบต่างๆของ
สหกรณ์ แล้วเสนอผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานขอกู้ให้
ถูกต้องแล้ววิเคราะห ์และรวบรวมเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัต ิ
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  24.3  ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาโดยรอบคอบทั้งตัวผู้กู้และหลักประกัน    
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และสหกรณ์ การอนุมัติเงินกู้ให้เป็นดุลยพินิจของกรรมการเงินกู้        
หากมีปัญหาข้อขัดข้องให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาตัดสิน 

  24.4  คณะกรรมการเงินกู้อนมุัติให้กู้แล้ว ฝ่ายจัดการต้องด าเนินการจัดท าหนังสือกู้ 
และหนังสือค้ าประกัน หรือท าสัญญาหลักประกันอย่างอื่นให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจา่ยเงินกู้ 
 ข้อ 25.  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการอ านวยการคนใด        
คนหน่ึงอนุมัตเิงินกู้ให้ผู้กู้ที่มีเงนิเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นตข์องเงินเดือนที่สมาชิก 
ได้รับอยู่ในขณะนั้น และให้ฝ่ายจัดการด าเนินการตาม ข้อ 24.4 แล้วเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
ทราบ และรับรองการอนุมัต ิ
 ข้อ 26.  หลักประกัน  
  หลักประกันเงินกู้  สหกรณ์อาจก าหนดให้ผู้กู้ใช้หลักประกันเงินกู้อย่ างหนึ่ง      
อย่างใด หรือหลายอย่างก็ได้ ดังต่อไปนี้ 
  26.1  บุคคลซึ่ง เป็นสมาชิกสหกรณ์ค้ าประกัน สามารถค้ าประกันได้ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   26.1.1 สมาชิกที่เป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า หรือข้าราชการบ านาญ 
ลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน และพนักงานสหกรณ์ ให้ค้ าประกันเงินกู้ได้ ดังต่อไปนี้ 
       - วงเงินกู้ไม่เกิน  350,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  1  คน 

       - วงเงินกู้ไม่เกิน  700,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  2  คน 

      - วงเงินกู้ไม่เกิน  1,050,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  3  คน 

      - วงเงินกู้ไม่เกิน  1,400,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  4  คน 

      - วงเงินกู้ไม่เกิน  1,750,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  5  คน 

      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  2,100,000.- บาท  ตอ้งมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  6  คน 

      - วงเงินกู้ไม่เกิน  2,450,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  7  คน 

      - วงเงินกู้ไม่เกิน  2,800,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  8  คน 

      - วงเงินกู้ไม่เกิน  3,150,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  9  คน 

      - วงเงินกู้ไม่เกิน 3,300,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  10 คน   
   26.1.2 สมาชิกที่ สังกัดโรงเรียนเอกชน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาลต าบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานสหกรณ์ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ต าแหน่ง
พนักงานบริการ และต าแหน่งแม่บ้าน และพนักงานราชการให้ค้ าประกันเงินกู้ได้ ดังต่อไปนี้ 
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       - วงเงินกู้ไม่เกิน  350,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  1  คน 

      - วงเงินกู้ไม่เกิน  700,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  2  คน 

      - วงเงินกู้ไม่เกิน  1,000,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  3  คน 

   กรณีวงเงินกู้ เกิน 50,000 บาท ต้องมีสมาชิกที่ เป็นข้าราชการตาม            
ข้อ 26.1.1 ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 1 คน 
  26.2  สิทธิการถอนเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ 
   สิทธิการถอนเงินฝาก การใชเ้งินฝากเป็นหลักประกัน ให้ปฏิบัติดังนี ้
   26.2.1  ผู้กู้ต้องท าหนังสือสละสิทธิการถอนเงินฝาก และหนังสือยินยอม
ให้สหกรณ์ถอนเงินฝากเพื่อช าระหนี้ของสมาชิกด้วย     

   26.2.2  ระหว่างการใช้สิทธิเป็นหลักประกัน สหกรณ์ยังคงจ่ายดอกเบี้ย 
ให้กับผู้ฝากตลอดระยะเวลาที่ฝากไว้กับสหกรณ์ และสหกรณ์อาจอนุญาตให้ถอนเงินฝากได้         
แต่จ านวนเงินที่เหลือในสมุดเงินฝากต้องไม่น้อยกว่าหนีท้ี่สมาชิกยังคงคา้งช าระอยู่ในขณะนั้น 

  26.3  อสังหาริมทรัพย์ 
  ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือ
บิดา หรือมารดา ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ค้ าประกันได้ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ทางราชการประเมินและผู้กู้ต้อง
ท าประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณ์ก าหนด ในจ านวนตามที่คณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควร โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์ 
  26.4  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาเห็นว่าเงินกู้ของสมาชิกรายใด
หลักประกันเงินกู้อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ได้ คณะกรรมการด าเนินการสามารถ       
ลดวงเงินกู้ หรือไม่อนุมัติเงินกู้ก็ได้  

 ข้อ 27.  การรายงาน ให้ผู้จัดการรายงานสรุปผลการจ่ายเงินกู้ และการรับช าระหนี้เงินกู้     
ให้คณะกรรมการด าเนินการทราบอย่างน้อยเดือนละคร้ังในวันประชุมประจ าเดือน 

 

หมวดท่ี  4 
เงินกู้พิเศษ 

 
 ข้อ 28.  เงินกู้พิเศษ หมายถึง เงินกู้ที่ใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ าประกัน การให้เงินกู้ในจ านวน
เทา่ใดนั้นให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร โดยค านึงถึงเหตุผลความ 
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จ าเป็น หรือประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ รายได้ ความสามารถในการช าระคืนเงินกู้ และราคาของ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะน ามาจดทะเบียนจ านองค้ าประกันต่อสหกรณ์เป็นส าคัญ มี 2 แบบ ดังนี ้  

  28.1  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อซื้อ หรือต่อเติม หรือปรับปรุง หรือ
ซ่อมแซม บ้านอยู่อาศัยของตนเอง หรือเพื่อสร้างบ้านอยู่อาศัยของตนเอง หรือเพื่อช าระหนี้เงินกู้  
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ หรือเพื่อไถ่ถอนที่ดินอันเป็นที่ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยของตนเองจาก
สถาบันการเงินอ่ืน ให้ใช้หลักทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค้ าประกันได้เต็ม
จ านวนตามวัตถุประสงค์ของการกู้ แต่ไม่เกินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทประเมินหลักทรัพย์
ประเมินได้ หรือตามราคาซื้อขายที่เป็นจริงตามหนังสือสัญญาซื้อขาย และผู้กู้ต้องท าประกันอัคคีภัย
กับบริษัทที่สหกรณ์ก าหนด ในจ านวนตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร โดยระบุให้สหกรณ์
เป็นผู้รับประโยชน ์
  28.2  เงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาชีวิต เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ตามโครงการ    
ที่เสนอ ให้ใช้หลักทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุตร  
หรือบิดา หรือมารดา ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัด       
สุราษฎร์ธานี ค้ าประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ทางราชการประเมิน และ   
ผู้กู้ต้องท าประกันอัคคีภัยกับบริษัทที่สหกรณ์ก าหนด  ในจ านวนตามที่คณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควร โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์ 
 ข้อ 29.  การช าระคืนเงินกู้พิเศษ ผู้กู้ต้องส่งคืนเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน 
จ านวนกี่งวด งวดละเท่าไหร่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด าเนินการจะเห็นสมควร  
 แต่ต้องช าระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 360 งวด และงวดสุดท้ายจะต้องช าระให้เสร็จสิ้น
เมื่อผู้กู้อายุครบ 80 ปี บริบูรณ์ 

 ข้อ 30.   การให้เงินกู้พิ เศษ ต้องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่              
ของจ านวนกรรมการด าเนินการที่เข้าประชุม 

      

หมวดท่ี  5 
การส่งเงินท่ีสมาชิกช าระหนี้ให้สหกรณ์ 

 

 ข้อ 31. การส่งเงินระหว่างหน่วยงานกับสหกรณ์ ให้ปฏิบัติดังนี ้
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   31.1  ส าหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือข้าราชการบ านาญ 
หรือพนักงานราชการ หรือโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น ซึ่งได้รับเงินเดือน หรือเงินบ านาญ 

แล้วแต่กรณี ผู้จัดการต้องส่งใบแจง้ยอดเงินเรียกเก็บประจ าเดือน และรายการเรียกเก็บเงินรายบุคคล
ให้หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขอความร่วมมือในการหัก และรวบรวมเงินส่งสหกรณ ์

  31.2  เงินที่หัวหน้าหน่วยงานต่างๆหักไว้ตามข้อ 31.1 ให้หน่วยงานน าส่งสหกรณ์
โดยโอนเงินให้สหกรณ์ทางธนาคาร หรือน าเงินส่งโดยตรง 
  31.3  หากมีเหตุอันไม่อาจหักเงินช าระหนี้รายเ ดือนของสมาชิกรายใดได ้            
ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นแจ้งเหตุผล และข้อขัดข้องเป็นรายบุคคลให้สหกรณ์ทราบ  

 ข้อ 32.  ถ้าหน่วยงานใดไม่น าส่งเงินตามวิธีการ หรือภายในก าหนด ตามข้อ 31.2 และ     
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ ผู้จัดการอาจระงับสิทธิต่างๆที่ให้แก่สมาชิกในหน่วยงาน
นั้นส าหรับเดือนถัดไปก็ได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ 

 ข้อ 33.  สมาชิกที่ลาออกจากราชการ หรือย้าย หรือโอนไปหน่วยงานใหม่ จะต้องแจ้ง       
ให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง  
 

หมวดท่ี  6 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

 

 ข้อ 34.  การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท สหกรณ์จะประกาศให้ทราบ
เป็นคราวๆไป 

 ข้อ 35.  ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทซึ่งคิดแก่สมาชิกนั้น ให้คิดเป็นรายวัน ตามจ านวนต้นเงิน 

คงเหลือ 
 กรณีผู้กู้เสียชีวิต ถ้าทายาท หรือผู้ค้ าประกันมาช าระหนี้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน สหกรณ์
อาจจะงดคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ผู้กู้เสียชีวิตจนถึงวันที่ช าระหนี ้
 ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ 7 
บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ 37.  เงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกได้รับอนุมัติให้กู้แล้ว ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็น
การกู้เงินตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้ถือเอาความที่ปรากฏในหนังสือกู้ หนังสือค้ าประกัน  
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และหนังสือสัญญาจ านองที่ดิน แล้วแต่กรณีที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลผูกพัน   
ตามสัญญานั้นต่อไป  
 ข้อ 38. ประกาศก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ของสหกรณ์ที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง 
 

 

   ประกาศ   ณ   วันที่   29  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 

         (   นายสมหมาย  มงคลบุตร   ) 
     ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
 


