
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก  พ.ศ. 2565 

 

 เพื่อให้การด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  เป็นไปตามวตัถุประสงค์แห่งขอ้บังคบั
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  หมวดท่ี 2 ขอ้ 2 (7) และ (13) และเพื่อความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด  ให้สอดคล้องกับสภาพของธุรกิจการเงินในปัจจุบัน และเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาดา้นการเงินให้แก่สมาชิกไดอ้ยา่งรวดเร็ว  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ขอ้ 67 (9)  ขอ้ 90 (2) และ ขอ้ 90 (10)  และโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี 63 คร้ังท่ี 7 / 2565 เม่ือวนัท่ี  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  จึงก าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565 ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. 
2565 ”  
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ี  2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 
2562  และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมทุกฉบบั  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ หรือระเบียบอ่ืนใด ในส่วนท่ีก าหนดไว้
แลว้   ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 

 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ์”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

  “สมาชิก”   หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

  “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ขา้ราชการ”  หมายถึง  ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ  พนกังานราชการ  ผูรั้บเบ้ียหวดับ าเหน็จ บ านาญ ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเท่ียว 
และกีฬา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  “ปี”  หมายถึง  รอบปีทางบญัชีของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั     

  “เงินเดือน”  หมายถึง  เงินรายได้ประจ าเดือน ท่ีหน่วยงานตน้สังกัดจ่ายให้ตามบญัชีอตัรา
เงินเดือน หรืออตัราค่าจา้งประจ า หรือเงินบ านาญรายเดือนรวมกบัค่าครองชีพผูรั้บเบ้ียหวดับ านาญ (ชคบ.) หรือ



เงินบ าเหน็จรายเดือน หรือค่าตอบแทนพนกังานราชการ หรือเงินประจ าต าแหน่งของขา้ราชการ หรือเงินเดือน
ลูกจา้งประจ า และเงินเพิ่มค่าครองชีพ หรือเงินท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือน หรือค่าจา้งประจ า ยกเวน้เงินค่าเช่าบา้น  
  “การช าระหน้ี”  หมายถึง  หน้ีท่ีตอ้งช าระทั้งท่ีเป็นเงินตน้ และดอกเบ้ีย  ซ่ึงสหกรณ์ก าหนดให้
ช าระเป็นรายงวด หรือคร้ังเดียวทั้งหมด รวมทั้งค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่ง
หน้ี ทั้งท่ีก าหนดโดยสัญญา หรือตามค าพิพากษา แลว้แต่กรณี   
 

หมวด  1 
บทท่ัวไป 

 

 ขอ้ 5. สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  3  ประเภท คือ 
  5.1  เงินกูฉุ้กเฉิน 

  5.2  เงินกูส้ามญั 

  5.3  เงินกูพ้ิเศษ 

 ขอ้ 6. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
  6.1  การให้เงินกูแ้ก่สมาชิก จะให้ไดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็น หรือมีประโยชน์ต่อการอยู่
อาศยั ต่อการประกอบอาชีพ ต่อการด ารงชีวิต ต่อการศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
  ในกรณีการให้เงินกูซ่ึ้งก าหนดเป็นโครงการเฉพาะเพื่อการอนัจ าเป็น หรือเพื่อประโยชน์ดา้น
การพฒันาคุณภาพชีวิต ใหก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกูแ้ลว้ประกาศเป็นคราวๆไป 

  6.2  สมาชิกในฐานะผูค้  ้ าประกนัท่ีถูกสหกรณ์แจ้งให้ช าระหน้ีแทนผูกู้ ้จะตอ้งติดตามหน้ีใน
ฐานะผูค้  ้าประกนัก่อนการรับเงินกู ้กรณีท่ีสมาชิกในฐานะผูค้  ้าประกนัถูกพิพากษาใหช้ าระหน้ีแทนผูกู้ ้ไม่มีสิทธ์ิ
กูเ้งินจากสหกรณ์เพื่อใชจ่้ายตามวตัถุประสงคอ่ื์น เวน้แต่จะกูเ้พื่อช าระหน้ีแทนผูกู้แ้ลว้ 
  6.3  สมาชิกจะค ้าประกนัเงินกูข้องคู่สมรสของตนเองไม่ได ้และสมาชิกท่ีเป็นสามีภรรยากนั จะ
ค ้าประกนัเงินกูข้องผูกู้ค้นเดียวกนัไม่ได ้
  6.4  ในการกูเ้งินทุกประเภท ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูไ้วเ้ป็นหลกัฐาน และตอ้งมีหลกัประกนัเงินกู้
ตามท่ีสหกรณ์ก าหนด ยกเวน้เงินกูฉุ้กเฉินไม่ตอ้งมีหลกัประกนัก็ได ้

  6.5  การขอกูเ้งินทุกประเภท ใหผู้กู้แ้นบหลกัฐานใบแจง้รายการเงินเดือนของเดือนก่อนท่ีจะขอ
กู ้
  6.6  สมาชิกผูข้อกูเ้งิน ตอ้งท าหนังสือยินยอมให้หน่วยงานตน้สังกดั หักเงินเดือน ค่าจา้ง เงิน
บ านาญ เงินบ าเหน็จรายเดือน หรือเงินอ่ืนใด ท่ีหน่วยงานตน้สังกัดพึงจ่ายให้แก่สมาชิก ช าระหน้ีเงินกู้ตาม
จ านวนท่ีสหกรณ์แจง้ในแต่ละเดือน ยกเวน้สมาชิกท่ีเกษียณอาย ุและไม่มีเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน 
 ขอ้ 7. คณะกรรมการเงินกู ้  ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูค้ณะหน่ึง 
จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการคนหน่ึง เลขานุการคนหน่ึง และนอกนั้นเป็นกรรมการ 



 คณะกรรมการเงินกู ้มีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี หรือระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มอบหมาย ยกเวน้การกูเ้งินกูพ้ิเศษ 
 ขอ้ 8. การก าหนดจ านวนเงินช าระหน้ีเงินกู ้สหกรณ์จะก าหนดใหส้มาชิกช าระหน้ีเงินกูส้ามญั หรือเงินกู้
พิเศษ หรือทั้งเงินกู้สามญั และเงินกู้พิเศษงวดหน่ึงเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบของเงินเดือนท่ีสมาชิกได้รับอยู่ใน
ขณะนั้นไม่ได ้เวน้แต่การปรับโครงสร้างหน้ี เงินกูฉุ้กเฉิน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

 ในกรณีท่ีสมาชิกมีความเดือดร้อนจ าเป็นอนัเป็น โดยมีหลกัฐานหรือเอกสารแสดงเหตุผลชดัแจง้ อนั
เป็นเหตุสุดวิสัยท่ีไม่อาจคาดการณ์ไดล้่วงหนา้  ประสบภยัพิบติัหรืออุบติัเหตุ  และสมาชิกไม่เป็นผูค้า้งช าระหน้ี
ในฐานะผูกู้ ้  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัอนุมัติเงินกู้ให้ แม้ว่าสมาชิกผูน้ั้นจะมีคุณสมบติั หรือมี
ลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ีสหกรณ์ก าหนดไดเ้ป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  
 ในกรณีท่ีสมาชิกรายใดผิดนัดช าระหน้ี  และไดแ้สดงเหตุความเดือดร้อนจ าเป็นตามวรรคก่อน  หาก
พิสูจน์ไดว้า่ไม่สามารถหกัช าระหน้ีของตนได ้ณ ท่ีจ่ายครบถว้นตามท่ีสหกรณ์ก าหนด  โดยไม่มีความเสียหายต่อ
สหกรณ์ตลอดอายุสัญญา และเป็นการให้กูเ้พื่อแกปั้ญหาหน้ีคา้งช าระเต็มจ านวน  คณะกรรมการด าเนินการอาจ
ผอ่นผนัใหกู้ไ้ดเ้ป็นกรณีพิเศษ 

 ขอ้ 9. การช าระหน้ีเงินกู ้
  9.1 ให้สมาชิกช าระหน้ีเงินกู้เดือนละอย่างน้อยหน่ึงคร้ังของแต่ละสัญญากู้ ภายในวนัรับ
เงินเดือน สมาชิกตอ้งยนิยอมให้หน่วยงานท่ีสมาชิกรับเงินเดือนอยูห่กัเงินเดือนตามจ านวนหน้ี และประเภทของ
หน้ีท่ีสหกรณ์แจง้ โดยใหห้น่วยงานนั้นเป็นผูร้วบรวมส่งใหส้หกรณ์โดยตรง หรือผา่นธนาคารเขา้บญัชีสหกรณ์ 

  ในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่ช าระหน้ีเงินกูใ้หค้รบถว้นตามท่ีสหกรณ์เรียกเก็บภายในวนัส้ินเดือน  ใหถื้อวา่ผู ้
นั้นเป็นผูผิ้ดนดัช าระหน้ีเงินกู ้
  ในกรณีสมาชิกพน้จากราชการ หรืองานประจ า และไม่มีบ าเหน็จ หรือบ านาญ  รายเดือน 
สมาชิกอาจขอช าระหน้ีดว้ยวิธีอ่ืนก็ได ้แต่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูจ้ดัการ หรือคณะกรรมการเงินกูก่้อน 
แลว้แต่กรณี และรายงานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบ 

  9.2 ในกรณีสมาชิกพน้จากราชการ หรืองานประจ า และไดรั้บเงินบ าเหน็จ บ านาญรายเดือน 
สมาชิกตอ้งยินยอมให้หน่วยงานผูจ่้ายเงินหักเงินบ าเหน็จ บ านาญรายเดือนช าระหน้ีเงินกูต้ามจ านวนท่ีสหกรณ์
แจง้ 
 ขอ้ 10. การตรวจสอบหลกัประกนั 

  10.1 ให้ผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบการให้เงินกู้ทุกราย  มีหลกัประกันให้
ถูกตอ้ง เม่ือเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ตอ้งแจง้ให้ผูกู้ ้
จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และรายงานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบ 

  10.2 สมาชิกผูกู้เ้งินท่ีมีความจ าเป็น อาจขอเปล่ียนหลกัประกันเงินกูท่ี้ใช้อสังหาริมทรัพย์ค  ้า
ประกนัโดยท าหนังสือระบุเหตุผลความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการเงินกู ้  ให้คณะกรรมการเงินกูมี้อ านาจ
พิจารณาอนุมติัการขอเปลี่ยนหลกัประกนัเงินกู ้และรายงานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบ 

 



  ขอ้ 11. การเรียกคืนเงินกู ้                                                                                            
 กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ีให้ถือว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อม
ดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้
  11.1  เม่ือสมาชิกผูกู้ถู้กใหอ้อกจากสหกรณ์ ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 44 
  11.2  เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่ผูกู้น้ าเงินไปใชผ้ิดวตัถุประสงค์ 
  11.3  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้กิดบกพร่อง และผูกู้มิ้ได้
จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

  11.4  เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงิน หรือดอกเบ้ียเป็นเวลาถึงสองงวดติดต่อกนั หรือ
ผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีถึงสามคราวส าหรับเงินกูส้ัญญาหน่ึงๆ 

  11.5  เม่ือหน่วยงานจ่ายเงินเดือน หรือค่าจา้ง แจง้สหกรณ์วา่จะไม่หกัเงินเดือน หรือค่าจา้งของผู ้
กู ้ส่งช าระหน้ีแก่สหกรณ์ต่อไป 
 หากสหกรณ์เรียกคืนเงินกูส้มาชิกผูกู้ต้อ้งยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงินเดือน เงิน
บ านาญ เงินบ าเหน็จ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือเงินอ่ืนใด ท่ีหน่วยงานตน้สังกดั 
หรือสหกรณ์จะพึงจ่ายใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ ้หกัเงินดงักล่าวช าระหน้ีต่อสหกรณ์ไดท้นัที 
 ขอ้ 12. การขอผอ่นผนัการช าระหน้ี และการปรับโครงสร้างหน้ี 

 สมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ีสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้  ้าประกนั หากไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามสัญญา หรือ
ตามระเบียบสหกรณ์ว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก และมีเอกสารหลกัฐานแสดงให้เห็นว่ามีเหตุจ าเป็น อาจขอ
ผอ่นผนัการช าระหน้ี หรือปรับโครงสร้างหน้ีกบัสหกรณ์ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

  12.1  การขอผ่อนผนัการช าระหน้ี คือ พกัหรือหยุดช าระหน้ีเงินกูส้ามญัซ่ึงมีก าหนดเวลาช าระ
คืน และเงินกูส้ามญัพิเศษ เฉพาะเงินตน้คร้ังละไม่เกินสามงวด ตลอดอายุสัญญาไม่เกินหกงวด แต่ตอ้งให้ผูค้  ้า
ประกนัยนิยอมดว้ยทุกคร้ัง ในกรณีสมาชิกผูค้  ้าประกนั หรือบุคคลอ่ืนท่ีตอ้งช าระหน้ีแทนผูกู้แ้ต่ไม่สามารถช าระ
หน้ีนั้นไดโ้ดยส้ินเชิงในคราวเดียวกนั จะขอผอ่นผนัการช าระหน้ีตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของผูกู้ก้็ได ้
  12.2  การปรับโครงสร้างหน้ี คือการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงสาระส าคญัของหนังสือกูเ้งิน
ฉบบัเดิม เช่น เงินตน้ ดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย งวดช าระหน้ี ระยะเวลาช าระหน้ี อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอย่าง
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร โดยใหเ้ป็นไปตามระเบียบ   วา่ดว้ยการปรับโครงสร้างหน้ี 

  12.3  วิธีปฏิบติัในการขอผอ่นผนัการช าระหน้ี หรือการปรับโครงสร้างหน้ี 

   (1)  ยื่นค าขอผ่อนผนัการช าระหน้ี หรือปรับโครงสร้างหน้ีต่อสหกรณ์ ตามแบบท่ี
สหกรณ์ก าหนด พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุจ าเป็น 

   (2)  ผูจ้ดัการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเงินกูเ้พื่อพิจารณาอนุมติั 

   (3)  เม่ือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติแลว้ ผูข้อผ่อนช าระหน้ี หรือผูข้อปรับ
โครงสร้างหน้ี ตอ้งท าหนงัสือต่อทา้ยสัญญา 
   (4)  รายงานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบ  

 



 ขอ้ 13.  การท าแผนการช าระหน้ีเงินกู ้
 สมาชิกท่ียื่นค าขอกูเ้งินกูส้ามญั หรือเงินกูพ้ิเศษ ท่ีมีอายุ 55 ปีขึ้นไป ตอ้งท าแผนการช าระหน้ีเงินกู ้ ซ่ึง
จะตอ้งประมาณการเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน ท่ีคาดว่าจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายรุาชการ โดยวงเงินท่ี
ขอกูเ้ม่ือค านวณงวดช าระหน้ีรายเดือนแลว้ จะตอ้งไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของบ านาญ หรือบ าเหน็จรายเดือนท่ีคาด
วา่จะไดรั้บในแต่ละเดือน 
 ในกรณีสมาชิกขอกูเ้งินใช้เงินฝากท่ีมีเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์เป็นหลกัประกนั หรือเงินกูท่ี้ไม่
ตอ้งมีหลกัประกนั ไม่ตอ้งน าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัก็ได ้

 ขอ้ 14.  กรณีใดท่ีระเบียบน้ีมิไดก้ าหนดไว ้ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์วินิจฉัยช้ีขาดดว้ยมติ
เสียงขา้งมาก และใหส้มาชิกถือปฏิบติัตามมตินั้น 

 

หมวด  2 
เงินกู้ฉุกเฉิน 

 

 ขอ้ 15. เงินกูฉุ้กเฉิน หมายถึง การให้เงินกูแ้ก่สมาชิก เพื่อส ารองจ่ายภายในวงเงินกูไ้ม่เกินก่ึงหน่ึงของ
เงินเดือน และไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติั ตลอดอายสุัญญาโดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั 
 ขอ้ 16. สมาชิกท่ีประสงคจ์ะกูเ้งินกูฉุ้กเฉิน จะตอ้งยืน่ค าขอกูพ้ร้อมหลกัฐานตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 

 ขอ้ 17. ผูกู้จ้ะตอ้งผอ่นช าระเงินกูเ้ป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน จ านวน 2 งวด 
                                                                                                                                       

หมวดท่ี  3 
เงินกู้สามัญ 

 

 ขอ้ 18. เงินกูส้ามญั  ก าหนดไวเ้ป็น  4  แบบ คือ 
  18.1  เงินกูส้ามญัซ่ึงมีก าหนดเวลาช าระคืน 

  18.2  เงินกูส้ามญัพิเศษ 

  18.3  เงินกูส้ามญัเพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก 

              18.4  เงินกูส้ามญัตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ 

   18.4.1 เงินกูส้ามญัเพื่อเสริมสภาพคล่อง 
   18.4.2 เงินกูอ่ื้นๆ 

 

 

 

 

 

 



เงินกู้สามัญซ่ึงมีก าหนดเวลาช าระคืน 

 ขอ้ 19.  เงินกูส้ามญัซ่ึงมีก าหนดเวลาช าระคืน  หมายถึง  เงินกูท่ี้สมาชิกขอกูเ้พื่อการอนัจ าเป็นในการ
ครองชีพ จ านวนไม่เกินแปดสิบเท่า ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 3,300,000.- บาท ยกเวน้สมาชิกตามขอ้ 19.7 (2) กูไ้ด้
ไม่เกิน 1,000,000.- บาท ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี          
  19.1 สมาชิกท่ีกูไ้ม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของค่าหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น สามารถกูไ้ดเ้กิน
วงเงิน 3,300,000.- บาท โดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนัก็ได ้และจะตอ้งไม่มีเงินกูส้ามญัแบบอ่ืน 

  19.2 สมาชิกท่ีใชเ้งินฝากออมทรัพยค์  ้าประกนั สามารถกูไ้ดเ้กินวงเงิน 3,300,000.- บาท แต่ไม่
เกิน 80 เปอร์เซ็นต ์ของเงินฝากออมทรัพยท่ี์มีอยูใ่นสหกรณ์ขณะนั้น โดยจ าน าไวก้บัสหกรณ์เตม็จ านวนเงินฝาก
ออมทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนักบัสหกรณ์ในขณะนั้น 

  19.3 สมาชิกท่ีใช้หลกัทรัพยค์  ้าประกนั สามารถกูไ้ดใ้นวงเงิน 3,300,000.- บาท แต่ไม่เกิน 80 
เปอร์เซ็นต ์ของราคาหลกัทรัพยท่ี์ทางราชการประเมิน 

  19.4 ส าหรับสมาชิกท่ีโอนมาจากสหกรณ์อ่ืน และจะกู้เกินกว่าสิทธิท่ีให้กู ้ จะตอ้งน าเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นการเฉพาะราย 
  19.5  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกูแ้ก่สมาชิกท่ียงัส่งคืนเงินตน้ตามสัญญาเงินกูส้ามญั
ซ่ึงมีก าหนดเวลาช าระคืน ไม่เสร็จส้ินก็ได ้แต่อย่างน้อยสมาชิกจะตอ้งช าระหน้ีเงินกู ้ งวดรายเดือนมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่หกงวด 
  19.6  ในการกู้เงินกู้สามญัซ่ึงมีก าหนดเวลาช าระคืน ผูกู้ ้จะตอ้งยื่นค าขอกู้พร้อมหลกัฐานท่ี
สหกรณ์ก าหนด โดยสหกรณ์จะพิจารณาจากเงินเดือนมาเป็นเกณฑใ์นการก าหนดวงเงินกู ้หรือกูไ้ดไ้ม่เกินร้อย
ละ 80 ของค่าหุน้ หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินฝากออมทรัพย ์
  19.7  การส่งคืนเงินตน้ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาใหผู้กู้เ้ลือกวิธีส่งเงินงวดช าระหน้ี
ดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง คือ ส่งเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนั และดอกเบ้ียต่างหาก  เวน้แต่งวดสุดทา้ย หรือส่งเป็น
เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกงวด เป็นจ านวนก่ีงวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของ
ผูกู้ ้และความมุ่งหมายแห่งการขอกูต้ามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

   (1)  ผูกู้ท่ี้เป็นขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า หรือขา้ราชการบ านาญ และลูกจา้งบ าเหน็จรายเดือน 
ตอ้งส่งช าระเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยอายไุม่เกิน 80 ปี บริบูรณ์     

(2)  ผูกู้ท่ี้สังกดัโรงเรียนเอกชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบลและศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ พนกังานราชการ และพนกังานสหกรณ์ ตอ้งส่งช าระเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ีย งวดสุดทา้ยอายไุม่เกิน 
60 ปีบริบูรณ์ 

       พนกังานราชการ ผ่อนไดไ้ม่เกินสัญญาจา้ง หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาให้ผ่อนไดไ้ม่
เกิน 120 งวด 

  (3) เง่ือนไขการส่งงวดช าระหน้ี 

                    -  อายกุารเป็นสมาชิกไม่ถึง 10  ปี ส่งช าระไม่เกิน 180 งวด และอายไุม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ 
                                -  อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  ส่งช าระไม่เกิน 240 งวด และอายไุม่เกิน 80 ปี บริบูรณ์  



  (4)  ผูกู้ท่ี้ใชสิ้ทธ์ิการถอนเงินฝากเป็นหลกัประกนั จะตอ้งไม่มีหน้ีเงินกูป้ระเภทใดๆกบัสหกรณ์ 
สามารถก าหนดงวดช าระหน้ีไดต้ามความประสงคข์องผูกู้ ้แมอ้ายเุกิน 80 ปี ก็ได ้                    

(5)  ผูกู้ท่ี้ใช้สิทธ์ิการกูไ้ม่เกินร้อยละ 80 ของเงินค่าหุ้น จะตอ้งไม่มีหน้ีเงินกู้ประเภทใดๆกับ
สหกรณ์ สามารถก าหนดงวดช าระหน้ีไดต้ามความประสงคข์องผูกู้ ้แมอ้ายเุกิน 80 ปี ก็ได ้

  19.8  สมาชิกสามารถค ้ าประกันได้ตามสิทธ์ิการกู้ของตนเอง แต่ไม่เกินคนละ10 สัญญา               
( เป็นไปตาม ขอ้ 26.1 ) 

เงินกู้สามัญพเิศษ 
 ขอ้ 20.  เงินกู้สามญัพิเศษ หมายถึง การให้เงินกู้แก่สมาชิก เพื่อการอันจ าเป็นในการครองชีพ และ
สมาชิกอาจขอกูไ้ดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีเงินกูป้ระเภทน้ีอยูก่่อนแลว้เท่านั้น  ไม่เกินวงเงินกูเ้ดิม  แต่อยา่งนอ้ยสมาชิก
จะตอ้งช าระหน้ีเงินกูร้ายเดือนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกงวด 
  คณะกรรมการอาจก าหนดใหส้มาชิกซ่ึงมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามเง่ือนไขตามวรรคก่อนมีสิทธิ
ในการกู้เงินกู้สามัญพิเศษได้ หรือแม้ว่าผูกู้ ้จะไม่มีสัญญาเงินกู้ประเภทน้ีอยู่ก่อนก็ตาม โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศของสหกรณ์เป็นคราวๆไป 

  การส่งคืนเงินตน้ ให้ส่งคืนเป็นเงินตน้พร้อมด้วยดอกเบ้ียเท่ากันทุกงวด เป็นจ านวนก่ีงวดก็
สุดแต่จะเป็นไปตามสิทธิและการสมควรตามฐานะผูกู้ ้และความมุ่งหมายของการขอกู ้แต่ตอ้งไม่เกิน 150 งวด 
และอายไุม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ 

  สมาชิกสามารถค ้าประกนัไดต้ามสิทธ์ิการกูข้องตนเอง  แต่ไม่เกินคนละ 3 สัญญา (เป็นไปตาม 
ขอ้ 26.1) 

เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก 
ขอ้ 21. เงินกูส้ามญัเพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก หมายถึง เงินกูใ้ห้แก่

สมาชิกเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรสของสมาชิก หรือบุตร  ของสมาชิก ในวงเงินกูเ้ป็น

ระดบัดงัต่อไปน้ี 

 -  ระดบัอนุบาลและประถมศึกษา   วงเงินกูสู้งสุดรวมกนัไม่เกิน              80,000.- บาท   

-  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้         วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน       120,000.- บาท   
-  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย     วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน          180,000.- บาท   
-  ระดบัปริญญาตรี                      วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน              350,000.- บาท   
-  ระดบัปริญญาโท              วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน              400,000.- บาท   
-  ระดบัปริญญาเอก                   วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน              500,000.- บาท                   

21.1 ในการกูเ้งินกูส้ามญัเพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรสของสมาชิก หรือบุตรของ

สมาชิก ผูกู้จ้ะตอ้งยืน่ค  าขอกูพ้ร้อมหลกัฐานท่ีสหกรณ์ก าหนดไดต้ามวงเงินกูใ้นแต่ละระดบั สามารถกูไ้ดไ้ม่เกิน

คนละ 2 สัญญา  



21.2 การส่งคืนเงินตน้ให้ผูกู้ ้  ส่งเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด  และดอกเบ้ีย

ต่างหาก เวน้แต่งวดสุดทา้ยเป็นจ านวนก่ีงวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้และความมุ่งหมายของ

การขอกู ้ โดยใหผ้อ่นตามสัญญาเงินกู ้ ดงัน้ี 

-  ระดับอนุบาลและประถมศึกษา  ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้  และ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ให้ผ่อนได้ไม่เกิน 60 งวด และอายุไม่เกิน 80 ปี 

บริบูรณ์ 

-   ระดบัปริญญาตรี  ระดบัปริญญาโท  และระดบัปริญญาเอก  ให้ผ่อนไดไ้ม่

เกิน 150 งวด และอายไุม่เกิน 80 ปี บริบูรณ์ 

    หลงัจากท่ีมีการกูเ้งินประเภทเงินกูเ้พื่อการศึกษาแลว้นั้น  สมาชิกจะตอ้งช าระหน้ีเงินกู้

ฉบบัเดิมใหแ้ลว้เสร็จก่อน  จึงจะสามารถกูเ้งินในระดบัชั้นการศึกษาท่ีสูงกวา่ได ้

21.3 สมาชิกสามารถค ้าประกนัไดค้นละไม่เกิน 2 สัญญา (เป็นไปตาม ขอ้ 26.1) 
 

เงินกู้สามัญตามโครงการเฉพาะกจิของสหกรณ์ 

เงินกู้สามัญเพ่ือเสริมสภาพคล่อง 
ขอ้ 22. เงินกู้สามญัเพื่อเสริมสภาพคล่อง หมายถึง การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อใช้จ่ายเน่ืองจากความ

จ าเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องของสมาชิก ตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

  22.1  กูไ้ดไ้ม่เกิน 350,000.- บาท 
  22.2  สัญญากูมี้อาย ุ120 งวด  
  22.3  ผูกู้ต้อ้งช าระหน้ีเป็นเงินตน้เท่ากนัทุกงวด และดอกเบ้ีย ตามจ านวนงวดท่ีก าหนด 
  22.4  เม่ือผูกู้ช้  าระหน้ีแลว้ หากยงัไม่ครบสัญญา ผูกู้อ้าจเบิกเงินกูส่้วนท่ีเหลือไดต้ลอดระยะเวลา
ของสัญญากู ้           
  22.5  เม่ือครบก าหนดสัญญา ผูกู้ต้อ้งช าระหน้ีตน้เงิน และดอกเบ้ียใหค้รบถว้น 
  22.6  การพิจารณาเงินกูส้ามญัเพื่อเสริมสภาพคล่อง ตอ้งมีค าขอกูข้องผูกู้ ้และเม่ืออนุมติัแลว้  ผู ้
กูต้อ้งท าหนังสือสัญญากูไ้วก้บัสหกรณ์ เพื่อเป็นหลกัฐานส าคญัในการกู ้แบบค าขอกู ้และหนังสือสัญญากูใ้ห้
เป็นไปตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  22.7  ก่อนสัญญากูจ้ะส้ินสุดลง หากผูกู้ป้ระสงคจ์ะกูเ้งินสามญัเพื่อเสริมสภาพคล่องอีก ตอ้งท า
ค าขอกู ้และหนงัสือสัญญากูฉ้บบัใหม่ ใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนด 30 วนัก่อนหนงัสือสัญญากูเ้ดิมส้ินสุดลง   
  ณ วนัส้ินสุดหนงัสือสัญญากูเ้ดิม ผูกู้มี้เงินกูท่ี้ยงัจะตอ้งช าระอีกเท่าใด ให้สหกรณ์หักช าระหน้ี
เงินกู้จากหนังสือสัญญากู้ฉบับใหม่ ก่อนให้ผูกู้ ้รับเงินกู้ตามหนังสือสัญญากูฉ้บบัใหม่  ในกรณีท่ีผูกู้ ้ไม่มาท า
สัญญาใหม่ ใหเ้รียกเก็บหน้ีทั้งหมดทนัที 
  22.8 ในการกูแ้ต่ละคร้ังจะตอ้งมีสมาชิกค ้าประกนัจ านวนหน่ึงคน และสมาชิกคนหน่ึงสามารถ
ค ้าประกันได้ไม่เกิน 1 สัญญา ยกเวน้การกู้ท่ีไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของค่าหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น และ



จะตอ้งไม่มีเงินกูส้ามญัแบบอ่ืน  ในกรณีท่ีใช้หลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกู้แก่สมาชิก  
เพื่อค ้าประกนัเงินกูส้ามญัเพื่อเสริมสภาพคล่อง  ไม่ตอ้งใชบุ้คคลค ้าประกนัก็ได ้  

ขอ้ 23. คุณสมบติัของผูกู้ ้ตอ้ง 

   23.1  เป็นสมาชิก และช าระค่าหุน้รายเดือนติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามงวด 
   23.2  ตอ้งผา่นการอบรมสมาชิกใหม่ตามท่ีสหกรณ์จดัอบรม 
   23.3  สมาชิกลาออกแลว้เขา้ใหม่ตอ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
   23.4 สมาชิกตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของวงเงินกูส้ามญัซ่ึงมีก าหนดเวลาช าระ
คืน  หากสมาชิกท่ีมีฐานหุน้ไม่ครบตามเกณฑ ์สหกรณ์จะหกัจากเงินกู ้ 
   23.5  สมาชิกท่ีงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตามระเบียบแลว้ เม่ือกูเ้งินทุกประเภท จะตอ้ง
ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่นอ้ยกว่า 50 หุ้น หรือเป็นเงิน 500.-บาท จนกว่าหน้ีเงินกูจ้ะหมด ยกเวน้สมาชิกท่ีมีทุน
เรือนหุน้มากกวา่หน้ีเงินกู ้ 

ขอ้ 24. การขอกู ้และการพิจารณาเงินกู ้ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  24.1  ใหส้มาชิกส่งค าขอกูถึ้งสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

  24.2  ให้ฝ่ายสินเช่ือของสหกรณ์ตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอกูใ้ห้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
พร้อมทั้งตรวจสอบประวติัการช าระหน้ีของผูกู้ ้และความชอบดว้ยระเบียบต่างๆของสหกรณ์ แลว้เสนอผูจ้ดัการ 
หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานขอกู้ให้ถูกต้องแล้ววิเคราะห์ และรวบรวมเสนอ
คณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาอนุมติั 

  24.3  ให้คณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาโดยรอบคอบทั้งตวัผูกู้แ้ละหลกัประกนั  เพื่อประโยชน์
ของสมาชิก และสหกรณ์ การอนุมติัเงินกูใ้หเ้ป็นดุลยพินิจของกรรมการเงินกู ้  หากมีปัญหาขอ้ขดัขอ้งใหน้ าเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาตดัสิน 

  24.4  คณะกรรมการเงินกู้อนุมัติให้กู ้แล้ว  ฝ่ายจัดการต้องด าเนินการจัดท าหนังสือกู้ และ
หนงัสือค ้าประกนั หรือท าสัญญาหลกัประกนัอยา่งอ่ืนใหเ้สร็จเรียบร้อยก่อนจ่ายเงินกู ้
 ขอ้ 25.  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการอ านวยการคนใดคนหน่ึงอนุมติัเงินกู้
ให้ผูกู้ท่ี้มีเงินเดือนคงเหลือไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือนท่ีสมาชิกไดรั้บอยู่ในขณะนั้น และให้ฝ่ายจดัการ
ด าเนินการตาม ขอ้ 24.4 แลว้เสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบ และรับรองการอนุมติั 

 ขอ้ 26.  หลกัประกนั  
  หลกัประกนัเงินกู ้สหกรณ์อาจก าหนดให้ผูกู้ใ้ชห้ลกัประกันเงินกูอ้ย่างหน่ึงอย่างใด หรือหลาย
อยา่งก็ได ้ดงัต่อไปน้ี 

  26.1  บุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์ค ้าประกนั สามารถค ้าประกนัไดต้ามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   26.1.1 สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า หรือขา้ราชการบ านาญ ลูกจา้งบ าเหน็จ
รายเดือน และพนกังานสหกรณ์ ใหค้  ้าประกนัเงินกูไ้ด ้ดงัต่อไปน้ี 

 

 



       - วงเงินกูไ้ม่เกิน  350,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  1  คน 

       - วงเงินกูไ้ม่เกิน  700,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  2  คน 

      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,050,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  3  คน 

      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,400,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  4  คน 

      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,750,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  5  คน 

      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  2,100,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  6  คน 

      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  2,450,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  7  คน 

      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  2,800,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  8  คน 

      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  3,150,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  9  คน 

      - วงเงินกูไ้ม่เกิน 3,300,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  10 คน   
   26.1.2 สมาชิกท่ี สังกดัโรงเรียนเอกชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พนกังานสหกรณ์ต าแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ต าแหน่งพนกังานบริการ และต าแหน่ง
แม่บา้น และพนกังานราชการใหค้  ้าประกนัเงินกูไ้ด ้ดงัต่อไปน้ี 

       - วงเงินกูไ้ม่เกิน  350,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  1  คน 

      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  700,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  2  คน 

      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,000,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  3  คน 

   กรณีวงเงินกูเ้กิน 50,000 บาท ตอ้งมีสมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการตาม ขอ้ 26.1.1 ค ้าประกนั
ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน 
  26.2  สิทธิการถอนเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ 

   สิทธิการถอนเงินฝาก การใชเ้งินฝากเป็นหลกัประกนั ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

   26.2.1  ผูกู้ต้อ้งท าหนังสือสละสิทธิการถอนเงินฝาก และหนังสือยินยอมให้สหกรณ์
ถอนเงินฝากเพื่อช าระหน้ีของสมาชิกดว้ย  

26.2.2  ระหว่างการใช้สิทธิเป็นหลกัประกนั สหกรณ์ยงัคงจ่ายดอกเบ้ียให้กับผูฝ้าก
ตลอดระยะเวลาท่ีฝากไวก้บัสหกรณ์ และสหกรณ์อาจอนุญาตให้ถอนเงินฝากได ้แต่จ านวนเงินท่ีเหลือในสมุด
เงินฝากตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน้ีท่ีสมาชิกยงัคงคา้งช าระอยูใ่นขณะนั้น 

   26.3  อสังหาริมทรัพย ์
   ให้ใช้อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา 
หรือมารดา ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ่ี จงัหวดัระนอง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ค ้าประกนัได้
ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต ์ของราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์ทางราชการประเมินและผู ้กูต้อ้งท าประกนัอคัคีภยักบับริษทั
ประกันภยัท่ีสหกรณ์ก าหนด ในจ านวนตามท่ีคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผูรั้บ
ประโยชน ์



   26.4  ถา้คณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาเห็นว่าเงินกูข้องสมาชิกรายใดหลกัประกนั
เงินกูอ้าจท าให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ได ้คณะกรรมการด าเนินการสามารถลดวงเงินกู ้หรือไม่อนุมติัเงินกู้
ก็ได ้  

 ข้อ 27.  การรายงาน ให้ผู ้จัดการรายงานสรุปผลการจ่ายเงินกู้ และการรับช าระหน้ีเงินกู้ ให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ังในวนัประชุมประจ าเดือน  

 

หมวดท่ี  4 
เงินกู้พเิศษ 

 
 ขอ้ 28.  เงินกูพ้ิเศษ หมายถึง เงินกูท่ี้ใชอ้สังหาริมทรัพยค์  ้าประกนั การให้เงินกูใ้นจ านวนเท่าใดนั้นให้
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร โดยค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็น หรือประโยชน์ท่ี
สมาชิกจะไดรั้บ รายได ้ความสามารถในการช าระคืนเงินกู ้และราคาของอสังหาริมทรัพยท่ี์จะน ามาจดทะเบียน
จ านองค ้าประกนัต่อสหกรณ์เป็นส าคญั มี 2 แบบ ดงัน้ี  

  28.1  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อซ้ือ หรือต่อเติม หรือปรับปรุง หรือซ่อมแซม บา้น
อยู่อาศยัของตนเอง หรือเพื่อสร้างบา้นอยูอ่าศยัของตนเอง หรือเพื่อช าระหน้ีเงินกู ้ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ หรือ
เพื่อไถ่ถอนท่ีดินอันเป็นท่ีปลูกสร้างบ้านพกัอาศัยของตนเองจากสถาบันการเงินอ่ืน ให้ใช้หลักทรัพย์เป็น
อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง ท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ่ี จงัหวดัระนอง 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ค ้าประกนัไดเ้ต็มจ านวนตามวตัถุประสงค์ของการกู ้หรือตามราคาซ้ือขายท่ีเป็นจริงตาม
หนังสือสัญญาซ้ือขาย แต่ไม่เกินราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์บริษทัประเมินหลกัทรัพยป์ระเมินได ้และผูกู้ต้อ้งท า
ประกนัอคัคีภยักบับริษทัท่ีสหกรณ์ก าหนด ในจ านวนตามท่ีคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร โดยระบุใหส้หกรณ์
เป็นผูรั้บประโยชน์ 
  28.2  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการพฒันาชีวิต เพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพ ตามโครงการท่ีเสนอ ให้ใช้
หลกัทรัพยเ์ป็นอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา ท่ีตั้ง
อยู่ในจงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ่ี จงัหวดัระนอง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ค ้าประกนัไดเ้ต็มจ านวนตาม
วตัถุประสงคข์องการกู ้แต่ไม่เกินราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์ทางราชการประเมินได้ และผูกู้ต้อ้งท าประกนัอคัคีภยั
กบับริษทัประกนัภยัท่ีสหกรณ์ก าหนด ในจ านวนตามท่ีคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร โดยระบุให้สหกรณ์เป็น
ผูรั้บประโยชน์ 
 ขอ้ 29.  การช าระคืนเงินกูพ้ิเศษ ผูกู้ต้อ้งส่งคืนเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน จ านวนก่ีงวด 
งวดละเท่าไร ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการจะเห็นสมควร แต่ตอ้งช าระให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 360 งวด และงวดสุดทา้ยจะตอ้งช าระใหเ้สร็จส้ินเม่ือผูกู้อ้ายคุรบ 80 ปี บริบูรณ์ 

 ผูกู้ท่ี้สังกดัโรงเรียนเอกชน สังกัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบลและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และ
พนกังานสหกรณ์ ตอ้งส่งช าระหน้ีเงินกูง้วดสุดทา้ยอายไุม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 

 พนกังานราชการ ผอ่นไดไ้ม่เกินสัญญาจา้ง หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใหผ้อ่นไดไ้ม่เกิน 120 งวด 



 ขอ้ 30.  การให้เงินกูพ้ิเศษ ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการ
ด าเนินการท่ีเขา้ประชุม 

 
หมวดท่ี  5 

การส่งเงินท่ีสมาชิกช าระหนีใ้ห้สหกรณ์ 

 

 ขอ้ 31. การส่งเงินระหวา่งหน่วยงานกบัสหกรณ์ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

   31.1  ส าหรับสมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้งประจ า หรือขา้ราชการบ านาญ หรือพนกังาน
ราชการ หรือโอนยา้ยไปสังกดัหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงไดรั้บเงินเดือน หรือเงินบ านาญแลว้แต่กรณี ผูจ้ดัการตอ้งส่งใบ
แจง้ยอดเงินเรียกเก็บประจ าเดือน และรายการเรียกเก็บเงินรายบุคคลให้หน่วยงานตน้สังกดั เพื่อขอความร่วมมือ
ในการหกั และรวบรวมเงินส่งสหกรณ์ 

  31.2  เงินท่ีหัวหนา้หน่วยงานต่างๆหักไวต้ามขอ้ 31.1 ให้หน่วยงานน าส่งสหกรณ์โดยโอนเงิน
ใหส้หกรณ์ทางธนาคาร หรือน าเงินส่งโดยตรง 
  31.3  หากมีเหตุอนัไม่อาจหักเงินช าระหน้ีรายเดือนของสมาชิกรายใดไดใ้ห้หัวหนา้หน่วยงาน
นั้นแจง้เหตุผล และขอ้ขดัขอ้งเป็นรายบุคคลใหส้หกรณ์ทราบ  

 ขอ้ 32.  ถา้หน่วยงานใดไม่น าส่งเงินตามวิธีการ หรือภายในก าหนด ตามขอ้ 31.2 และเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่สหกรณ์ ผูจ้ดัการอาจระงบัสิทธิต่างๆท่ีให้แก่สมาชิกในหน่วยงานนั้นส าหรับเดือนถดัไปก็ได ้
แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบ 

 ขอ้ 33.  สมาชิกท่ีลาออกจากราชการ หรือยา้ย หรือโอนไปหน่วยงานใหม่ จะตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ทราบ
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีรับทราบค าสั่ง  
 

 

หมวดท่ี  6 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

 ขอ้ 34.  การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ก่สมาชิกทุกประเภท สหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ
ไป 

 ขอ้ 35.  ดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทซ่ึงคิดแก่สมาชิกนั้น ใหค้ิดเป็นรายวนั ตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ 
 กรณีผูกู้เ้สียชีวิต ถา้ทายาท หรือผูค้  ้าประกันมาช าระหน้ีเสร็จส้ินภายใน 90 วนั สหกรณ์อาจจะงดคิด
ดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ีผูกู้เ้สียชีวิตจนถึงวนัท่ีช าระหน้ี 

  

 

 

 



หมวดท่ี 7 
บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ้ 36.  เงินกูทุ้กประเภทท่ีสมาชิกไดรั้บอนุมติัให้กูแ้ลว้ ก่อนระเบียบน้ีใช้บงัคบั ให้ถือเป็นการกู้เงิน
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี และให้ถือเอาความท่ีปรากฏในหนังสือกู ้หนังสือค ้าประกนั และหนังสือสัญญา
จ านองท่ีดิน แลว้แต่กรณีท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั ใหค้งมีผลผกูพนัตามสัญญานั้นต่อไป  

สมาชิกท่ีช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทก่อนระเบียบน้ีใชบ้งัคบั  ให้ถือเป็นการช าระหน้ีเงินกูต้ามท่ีก าหนด

ไวใ้นระเบียบน้ี  แต่ห้ามมิให้น าเงินงวดช าระหน้ีเงินกูท่ี้เกินกว่าร้อยละ 70 ของเงินเดือน  ไปค านวณเพื่อเพิ่ม

วงเงินใหสู้งขึ้น 

สมาชิกท่ียงัส่งเงินตน้ตามสัญญาเงินกู้ทุกประเภทก่อนระเบียบน้ีใช้บงัคบัไม่เสร็จส้ิน  และช าระหน้ี
เงินกูร้ายเดือนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 งวด  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูแ้ก่สมาชิกได ้ แต่วงเงินกู้
ตอ้งไม่เพิ่มขึ้นและการช าระหน้ีเงินกูร้ายเดือนไม่มากกวา่เดิม  ยกเวน้เงินกูเ้พื่อการศึกษาของสมาชิก 
 ขอ้ 37. ประกาศก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูข้องสหกรณ์ท่ีมีอยู่ในวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั ให้มีผลใช้
บงัคบัต่อไปจนกวา่จะมีการประกาศเปล่ียนแปลง 
 ขอ้ 38. ใหป้ระธานกรรมการ รักษาการตามระเบียบน้ี 
 

 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

         (   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
     ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 


