
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จํากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบียเงินกู้  

พ.ศ.  
---------------------------------------------- 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรมัย ์จาํกดั ขอ้ 62 (9) ขอ้ 83 (2)   และ

มติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์ จาํกดั  ชุดที   ครังที  /  วนัที  

  มีนาคม    ใหแ้กไ้ขเพิมเติมระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกู้แก่สมาชิก และดอกเบียเงินกู้  (ฉบบัที )  

พ.ศ.   ดงันี 

 ขอ้  1  ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์จาํกดั  วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่

สมาชิกและดอกเบียเงินกู ้ พ.ศ. ” 

 ข้อ  2  ระเบียบนีให้ใช้บงัคบัตงัแต่วนัทีประกาศเป็นตน้ไป 

 ข้อ  3  ในระเบียบนี   

“สหกรณ์”                 หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์ จาํกดั 

“สมาชิก”                 หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์ จาํกดั 

“ประธานกรรมการ”   หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์ จาํกดั 

“คณะกรรมการ”        หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบรีุรัมย ์ จาํกดั 

หมวดท ี 1 

ข้อกําหนดทวัไป 

 ข้อ  4  ในระเบียบนี  สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  6  ประเภท  คือ 

(1) เงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉิน 

(2) เงินกู้สามญั 

(3) เงินกู้พิเศษ 

(4) เงินกู้หุน้ 

(5) เงินกูเ้พือพฒันาคุณภาพชีวิต 

(6) เงินกูเ้พือการศึกษา 

ข้อ  5  สหกรณ์ใหส้หกรณ์อืนกูย้ืมเงินไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ทีไดรั้บความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ์  ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์  พ.ศ.   มาตรา ( ) 

 ข้อ  6  การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนนั  จะให้ไดเ้ฉพาะกรณีเพือการอนัจาํเป็น หรือมีประโยชน์ตามที

คณะกรรมการเห็นสมควร  แต่จะใหเ้งินกูเ้พือการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกาํไรไม่ได ้

 ข้อ  7  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งนิตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์  ตามแบบทีกาํหนดไว ้



 

 ข้อ  8  การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนนั  ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือกูแ้ละสมาชิกผูค้าํประกนั (ถา้มี)   ตอ้งทาํ

หนงัสือคาํประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์  ตามแบบทีกาํหนดไว ้

 ข้อ  9  การส่งเงินงวดชาํระหนีเงินกูทุ้กประเภท  ซึงผูกู้้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นนั  ใหส่้งโดยวิธีหกั

จากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้้  ณ  ทีจ่าย  และการส่งเงินงวดชาํระหนีเงินกูทุ้กประเภท  ดอกเบียเงินกู้รวมทงั

เงินอืนๆ  ของสมาชิกรวมกนั  จะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนนั  ให้ถอืวา่เงินงวดชาํระ

หนีแต่ละงวดถึงกาํหนดส่งภายในวนัสินเดอืนนนั ๆ  

 

หมวดท ี 2 

เงินกู้เพอืเหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ  10  การใหเ้งินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน  คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจให้ประธานกรรมการหรือ

รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการดาํเนินการ  หรือผู้จดัการตามทีเห็นสมควรเป็นผูว้ินิจฉัยให้เงินกู้

เพือเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการได ้ และใหผู้ไ้ดร้ับมอบดงักลา่วนนั  แถลงรายการเงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉิน

ทีใหไ้ปและส่งคืน  เพือใหค้ณะกรรมการทราบทุกเดือน 

 ข้อ  11  เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน(ฉ. )ทีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึงๆ นนั ใหมี้จาํนวนไม่เกิน 3,000 บาท 

หรือครึงหนึงของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนัน  แลว้แต่จาํนวนไหนนอ้ยกวา่  ในกรณีทีสมาชิกนนัยงัมี

เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่  เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินรายใหม่และรายก่อนรวมกนั  จะมีจาํนวน      

ตน้เงินเกินกว่าจาํกดัทีกล่าวในวรรคก่อนไม่ได ้ 

  หลกัประกนัสําหรับเงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉินนอกจากหนงัสือกู ้ ซึงผูกู้ ้ได้ทาํไวต่้อสหกรณ์ 

แลว้ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอืนอีก  

  การส่งเงินงวดชาํระหนีสําหรับเงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉิน  ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน

เต็มจาํนวนพร้อมดว้ยดอกเบียภายในวนัสินเดือนทีคิดดอกเบียเดือนแรก  หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือน

รวมกัน    งวด  งวดแรกให้ส่งต้นเงินไม่ตาํกว่าครึงหนึงของจาํนวนเงินกู้พร้อมดอกเบีย  ภายใน            

วนัสินเดือนทีคิดดอกเบียเดือนแรก  ส่วนเงินตน้ทีเหลือพร้อมดอกเบียให้ส่งภายในวนัสินเดือนถดัไป  

ทงันีโดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก  

ข้อ    เงินกูเ้หตุฉุกเฉินเพือจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหนา้ (ฉ. )  ให้สมาชิกกูไ้ดเ้ท่ากบั

จาํนวนเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ศพล่วงหน้าทีตอ้งชาํระแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   

สมาชิกทีมีสิทธิกู้  ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่  เดือน  กู้เงนิไดต้ามปกติ และ

เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สสอค.และ สส.ชสอ. 

หลกัประกนัสําหรับเงินกูเ้หตุฉุกเฉินเพือจ่ายเงนิฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า  ใหใ้ชหุ้น้

เป็นหลกัประกนั 

การส่งเงินงวดชาํระหนีสําหรับเงนิกู้เหตุฉุกเฉินเพือจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหนา้  

ใหผู้กู้ส่้งคนืเงินกู้พร้อมดอกเบียเป็นงวดๆ  ไม่เกิน   งวด  นบัตงัแต่เดือนทีคิดดอกเบียเดือนแรก 



 

 

หมวดท ี 3 

เงินกู้สามัญ 

 ข้อ  13  การใหเ้งินกูส้ามญั  ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก  

คณะกรรมการอาจแต่งตงัคณะกรรมการเงินกูขึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 62 (12)  และ

มอบอาํนาจหนา้ทีในการพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกก็ได ้

 ข้อ  14  คาํขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนนัตอ้งเสนอผ่านความเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงาน      

ทีตนสังกดั  สมาชิกนอกเหนือจากทีระบุไวข้า้งตน้นี  ใหผ้่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํหน่วย 

 ข้อ  15  จาํนวนเงินกูส้ามญัทีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึงๆ นนั  ย่อมสุดแต่คณะกรรมการจะ

เห็นสมควร  แต่ตอ้งอยูใ่นจาํกดัหลกัเกณฑที์คณะกรรมการกาํหนด  ดงันี 

สมาชิกทีขอกูเ้งินสามญัโดยใช้หลกัเกณฑ์ทวัไป  คณะกรรมการอาจพิจารณาใหกู้้ได ้ ดงันี 

ก. ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  6  เดือน 

ข. กูไ้ด ้   เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  2,000,000  บาท  และมีหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  20   

ของวงเงินกู ้

ค. สมาชิกทีสงักดัสถานศึกษาเอกชน 

(1) ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณม์าแลว้ไม่นอ้ยกวา่  1  ปี 

(2) ตอ้งเป็นผูมี้สัญญาจา้งจากสถานศึกษาและไดร้ับความยนิยอมจากเจา้ของ

สถานศึกษา  หรือผูที้เจา้ของสถานศึกษามอบอาํนาจ 

(3) กู้ได ้   เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  500,000  บาท  และตอ้งมีหุน้ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ  20  ของวงเงินกู ้

(4) ตอ้งมีผูค้าํประกนั    คน  และเป็นขา้ราชการประจาํอยา่งนอ้ย  2  คน  หรือ

ขา้ราชการ    คน  ลกูจา้งประจาํส่วนราชการ    คนก็ได ้

ง. สมาชิกทีเป็นพนกังานราชการ  ตอ้งมีคุณสมบติั  ดงันี 

(1) พนกังานราชการทีปฏิบตัิงานแลว้ตงัแต่    ปี  ขึนไป  หรือมีสัญญาจา้ง    ปี   

ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ไมน่อ้ยกวา่    เดือน 

(2) พนกังานราชการทีปฏิบตัิงานใหม่  หรือมีสัญญาจา้ง    ปี  ตอ้งเป็นสมาชิก

สหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่    เดือน 

(3) กู้ได ้   เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  600,000  บาท  และตอ้งมีหุน้ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ  20  ของวงเงินกู ้

(4) ตอ้งมีผูค้าํประกนั    คน  และเป็นข้าราชการประจาํอย่างนอ้ย    คน  หรือ

ขา้ราชการ    คน  ลกูจา้งประจาํส่วนราชการ    คนก็ได ้

จ. สมาชิกทีเป็นลูกจา้งประจาํส่วนราชการ 

(1) ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณม์าแลว้ไม่นอ้ยกวา่  6  เดือน 



 

(2) กู้ได ้   เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  , 00,000  บาท  และตอ้งมีหุน้ไมน่อ้ยกวา่

ร้อยละ  20  ของวงเงินกู ้

(3) ตอ้งมีผูค้าํประกนั    คน  และเป็นขา้ราชการประจาํอยา่งนอ้ย    คน 

 ข้อ  16  ถา้คณะกรรมการ  เห็นสมควรจะใหเ้งินกู้สามญัแก่สมาชิกทียงัส่งคืนเงินกูส้ามญัรายก่อน

ไม่เสร็จก็ได ้ แต่จาํนวนเงินกูส้ามญัรวมทุกรายการของสมาชิกผูกู้ค้นหนึงๆ  ในเวลาใดเวลาหนึง  จะมี

จาํนวนตน้เงินเกินกวา่จาํกดัทีกลา่วใน  ขอ้ 16  แลว้แต่กรณีไม่ได ้

    ข้อ  17  ในการใหเ้งินกูส้ามญันนั  ถา้ปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุนทีจะใหกู้้ไดไ้ม่พอแก่การขอกู ้

อนัมีลกัษณะพึงใหกู้้นนัทุกราย  ใหถ้อืลาํดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู้  ดงัต่อไปนี 

(1)  เงินกู้ซึงถือค่าหุ้นเป็นหลกัประกนั  พึงใหใ้นลาํดบัก่อนเงินกูซึ้งมีหลกัประกนัอย่างอืน 

(2)  ในระหวา่งเงินกูซึ้งอยู่ในลาํดบัเดียวกนัตามทีกล่าวใน  ขอ้ (1)  เงินกู้ซึงมีจาํนวนนอ้ยพึง

ใหก่้อนเงินกูซึ้งมีจาํนวนมาก  เพือประโยชน์แห่งการนีจาํนวนเงินกูที้นาํมาเทียบกนันนัให้คดิรวมทงัเงินกู้

สามญั  และเงินกูเ้พอืเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผูกู้ที้คงเหลอือยู่ (ถา้มี)  ดว้ย 

ทงันี  เวน้แต่ในกรณีทีคณะอนุกรรมการเงินกู ้ หรือคณะกรรมการ  เห็นวา่มีเหตุผลพิเศษจะ

วนิิจฉัยเป็นอย่างอืนก็ได ้

 ข้อ  18  หลกัประกนัสําหรับเงินกูส้ามญั  ถ้าเงินกูส้ามญัรายนนัโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี  หรือ          

เมือรวมกบัเงินกู้สามญัรายก่อนของผูกู้ที้คงเหลอือยู่ (ถา้มี) ก็ดี  มีจาํนวนไม่เกินกวา่ค่าหุน้ทผีูกู้้มีอยู่ใน

สหกรณ์ไม่ต้องมีหลกัประกนัอย่างอืนอกี 

 ถา้เงินกูส้ามญัรายนนั  โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมือรวมกบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ ้(ถา้มี) 

ก็ดี  มีจาํนวนเกินกวา่ค่าหุน้ซึงผูกู้ม้อียูใ่นสหกรณ์  ก็ตอ้งมหีลกัประกนัอย่างหนึงอย่างใด  ดงัต่อไปนี 

(1) มีสมาชิกทีมิไดเ้ป็นคูส่มรสของผูกู้ ้  ซึงคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการเงินกู้

เห็นสมควรอย่างนอ้ย    คน  คาํประกนัอย่างไม่จาํกดัเพือหนีสินเกียวกบัเงินกู้สามญัรายนนัในส่วนทเีกิน

กวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้ แต่ถา้ผูกู้้มเีงินกู้สามญัรายก่อนเหลืออยู่ดว้ยก็ตอ้งให้คาํประกนั  เพือหนีสินเกียวกบั

เงินกู้สามญัรายใหม่ทงัหมด 

เพอืความมนัคงในการให้เงนิกูส้ามญั  คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการเงินกู ้ มีอาํนาจ

วนิิจฉัยเรียกใหมี้ผูค้าํประกนัมากกวา่คนหนึงก็ได ้

 สมาชิกคนหนึงจะคาํประกนัไดไ้ม่เกิน    คน  และสมาชิกคนหนึงจะมีหนีสินต่อสหกรณ์ใน

ฐานะผูค้าํประกนั  โดยจาํนวนตน้เงินรวมกนัทงัหมดเกินกวา่จาํนวนทีกล่าวในขอ้   ไม่ได ้  

 สมาชิกผูกู้้ตอ้งมีผูค้าํประกนัทีเป็นขา้ราชการอย่างนอ้ย    คน 

 เมือผูค้าํประกนัคนใดตาย หรือออกจากสหกรณ์ฯ  ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ  หรือมเีหตุที

คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการเงินกู้  เห็นวา่ไม่สมควรทีจะเป็นผูค้าํประกนัต่อไป  

ผูกู้ ้ตอ้งจดัใหส้มาชิกอืน  ซึงคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร  เขา้เป็น 

ผูค้าํประกนัแทนคนเดิมใหเ้สร็จภายในระยะเวลาที  คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการเงินกู ้ กาํหนด 



 

 การใหส้มาชิกผูค้าํประกนัออกจากสหกรณ์ฯ  ไม่วา่เหตุใดๆ  ไมเ่ป็นเหตุใหผู้น้นัหลุดพน้จากการ

คาํประกนัจนกวา่ผูกู้ ้ไดจ้ดัใหส้มาชิกอืน  ซึงคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรเขา้

เป็นผูค้าํประกนัแทน 

 อนึง  ภายหลงัการทาํหนงัสือคาํประกนัแลว้  ถา้สมาชิกคาํประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ 

ผูกู้ ้จะตอ้งจดัใหมี้สมาชิกอนื  ซึงคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการเงินกู ้ เห็นสมควร  

เป็นผูค้าํประกนัเงินกู้ในส่วนทีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร่งด่วน  

(2) มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองรายอืน  จาํนองเป็นประกนัเตม็จาํนวน

เงินกู้รายนนั  โดยตอ้งเป็นทีพอใจ  คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการเงินกู้  ว่าจาํนวนเงินกูส่้วนทีเกิน

กวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยู่ภายในร้อยละ  60  แห่งค่าของอสงัหาริมทรัพยน์นั (ในกรณีอสังหาริมทรัพยท์ี

จาํนองเป็นประกนัเงินกู้ทีเป็นทีดิน  ใหถ้ือราคาประเมินไม่เกินกวา่ทีทางราชการกาํหนด) 

(3) มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร  หรือในสหกรณ์ฯ  ซึง

คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการเงินกู ้ เห็นสมควรจาํนาํเป็นประกนั  โดยจาํนวนเงินกู้ส่วนทีเกินกวา่

ค่าหุน้ของผูกู้อ้ยูภ่ายในร้อยละ  60  แห่งค่าของหลกัทรัพยน์นั 

(4)  มีหลกัประกนัชีวติกบับริษทัประกนัชีวติ  ผูกพนัเป็นหลกัประกนัตามที

คณะกรรมการ  เห็นสมควร  

 ข้อ  19  การส่งเงินงวดชาํระหนีสําหรับเงินกู้สามญั  ให้คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ

พิจารณากาํหนดใหผู้กู้ ้ส่งคืนตน้เงินกูส้ามญัเป็นงวดรายเดือนๆ ละ  ไม่นอ้ยกว่า  1  ใน  360  ของวงเงินกู้

พร้อมดอกเบียแต่ไม่เกิน  100  งวด  ตงัแต่เดือนทีคิดดอกเบียเดือนแรก  (สมาชิกบาํนาญหรือบาํเหน็จราย

เดือนใหส่้งชาํระเงินได้ไม่เงิน    งวด  และมีสิทธิกูเ้งินไดป้กติ) 

 การส่งเงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกู้สามญั  กรณีสมาชิกขอกู้ใหม่  ให้คณะกรรมการ หรือ

คณะอนุกรรมการพิจารณากาํหนดให้ผูกู้้ส่งคืนตน้เงินกู้สามญัเป็นงวดรายเดือนๆ ละ ไม่น้อยกว่า  ใน 

  ของวงเงินกูพ้ร้อมดอกเบีย  แต่ไม่เกิน  งวด  นบัตงัแต่เดือนทีคิดดอกเบียเดือนแรก   

 ใหส้มาชิกทีกู้เงินจากสหกรณ์ตามวรรคหนึง  ลดงวดการชาํระหนีลงครังละไม่น้อยกวา่    งวด   

จนเหลืองวดชาํระหนีไม่นอ้ยกวา่   ใน   งวด  นบัตงัแต่เดือนทีคิดดอกเบียเดือนแรก 

ในกรณีทีผูกู้ ้มีคาํขอผ่อนผนัเป็นหนงัสือ  คณะกรรมการเห็นว่า  มีเหตุอนัสมควรผ่อนผนัเป็น

พิเศษ  คณะกรรมการอาจจะผ่อนผนัเวลาการส่งเงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกู้สามญัทีกําหนดไวต้าม

ความในวรรคก่อนนนั  ใหแ้ก่ผูกู้ ้คราวละหนึงหรือหลายเดือนก็ได ้

หมวดท ี 4 

เงินกู้พเิศษ 

 ข้อ  20  เมือคณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์  มฐีานะการเงินก้าวหนา้พอทีจะช่วยเหลือใหเ้งินกูเ้พือ

ส่งเสริมฐานะความมนัคง  หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้ โดยจาํนวนเกินกว่าจาํกดัตาม  ขอ้ 17 



 

วรรคแรก  หรือวรรคสอง  สุดแต่กรณี  คณะกรรมการมีอาํนาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูพิ้เศษแก่สมาชิก

นนัได ้ ตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบนีและตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

 ข้อ  21  การใหเ้งินกูพิ้เศษนนั  ใหเ้ฉพาะเพือการเคหะสงเคราะห์  เพอืการลงทุนประกอบอาชีพ  

เพือการซือรถยนต ์ ตามกาํหนดในระเบียบนี 

 อนึง  ใหถ้ือวา่การกูเ้งนิเพือการเคหะสงเคราะห์อยูใ่นลาํดบัทีตอ้งพิจารณาก่อน  แลว้จึงพิจารณา

เพือการลงทุนประกอบอาชีพและการซือรถยนตต์ามลาํดบั 

 ข้อ  22  สมาชิกซึงอาจไดรั้บเงินกูพิ้เศษ  ตอ้งไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์นีติดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่

นอ้ยกว่า    ปี  (ในกรณีทีสมาชิกซึงโอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพยอ์ืนนนั  ตอ้งไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์

นีและสหกรณ์  ซึงตนเป็นสมาชิกอยูเ่ดมิรวมกนัไม่นอ้ยกว่า    ปี) 

ข้อ  23  สมาชิกผูส่้งคืนเงินกูป้ระเภทอืนไม่สําเร็จไม่ให้ไดรั้บเงินกูพิ้เศษ  อนึง  สมาชิกผูที้ยงัส่งคืน

เงินกู้พิเศษไม่สําเร็จ  ก็ไม่ไดรั้บเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใดๆ อีก  เวน้แต่เมือใหเ้งินกู้ใหม่แล้ว  สมาชิกนนัจะมี

หนีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้โ้ดยจาํนวนตน้เงินรวมกนัไม่เกินจาํกดัทีตนอาจกูเ้งินสามญัจากสหกรณ์ได ้

 ข้อ  24  เงินกู้ทีจะถือเป็นเงนิกู้พิเศษ  และใช้ระยะเวลาส่งคนืตามทีกาํหนดไวส้ําหรับเงินกูพิ้เศษ

นนัตอ้งมีจาํนวนเกินกวา่จาํกดั  ซึงสมาชิกนนัอาจกู้เงินสามญัจากสหกรณ์ได ้

 ข้อ  25  การใหเ้งินกูพิ้เศษนนั  ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่    ใน    ของจาํนวน

กรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้ประชุมพิจารณาคาํขอกูร้ายนนั 

 ข้อ  26  เมือคณะกรรมการไดว้นิิจฉยัให้เงินกูพิ้เศษ  ทงัหนงัสือกูแ้ละเอกสารทางกฎหมายอยา่ง

อนืๆ  เกียวกบัเงินกูน้นั  ใหจ้ดัทาํตามแบบทีกาํหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบูรณแ์ลว้  สมาชิกผูกู้จึ้งรับเงินจาก

สหกรณ์ได ้

 เพือเป็นทางควบคุมการใชจ่้ายเงินกู้ใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมาย  ใหส้มาชิกผูที้ส่งจาํนวนเงินกู้

พิเศษ  ซึงตนไดรั้บเขา้ฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์  เพือถอนไปใชจ่้ายเป็นคราว ๆ  ใน

เมือถึงกาํหนดจ่ายตามความมุ่งหมายการฝากเงินดงักล่าวนี  ให้เปิดบญัชีเฉพาะและสหกรณ์จะคิดดอกเบีย

ใหต้ามยอดเงินคงเหลอืนอ้ยทีสุดในแต่ละเดือนในอตัราร้อยละ    ต่อปี  ส่วนขอ้กาํหนดอืนๆ  ให้อนุโลม

ตามระเบียบวา่ดว้ยเงินฝากออมทรัพย ์

 คณะกรรมการ  อาจยกเวน้ขอ้กาํหนดดงักล่าวในวรรคสองได ้ ในกรณีทีสมาชิกผูกู้แ้สดงใหเ้ป็น

ทีพอใจ  และคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุผลเป็นพิเศษ 

 ข้อ  27  เมือถึงกาํหนดทีสมาชิกผูกู้ต้อ้งใช้จ่ายเงินกูพ้เิศษตามความมุ่งหมาย  ตอ้งเสนอรายงาน

การใชจ่้ายเงินกู้ตามแบบทีกาํหนดไว ้ พร้อมทงัหลกัฐานทีมีต่อสหกรณ์ ทุกคราวโดยเร็วสุดทีจะกระทาํได ้ 

สหกรณ์อาจมอบใหค้ณะกรรมการ  หรือบุคคลอืน  ตามทีเห็นสมควรสอบสวนการใช้จ่ายเงินกูต้าม

รายงานนนัๆ  อีกชนัหนึงดว้ย 

 ข้อ  28  ตราบใดทีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูพิ้เศษไมเ่สร็จ ตนจะตอ้งยนิยอมและอาํนวยความสะดวก

ใหก้รรมการดาํเนินการ หรือบุคคลอืน  ซึงไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์เขา้ตรวจการก่อสร้าง  ต่อเติมหรือ



 

ปรับปรุงอาคารหรือทรัพยสิ์น  หรือการประกอบอาชีพทีใชเ้งินกูน้นั  หรือสภาพรถยนต ์ ในเวลาอนั

สมควรไดเ้สมอ  และตอ้งชีแจงขอ้ความเกียวกบัเรืองทีตรวจให้ทราบตามความประสงค ์

เงินกู้พเิศษเพอืการเคหะสงเคราะห์ 

 ข้อ  29  เงินกู้พิเศษเพือการเคหะสงเคราะห์นนั  ไดแ้ก่ 

ก. เงินกูเ้พือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารซึงเป็นกรรมสิทธิของตนเอง 

ข. เงินกูเ้พือก่อสร้างอาคาร  ซืออาคาร  หรือ  ซือทีดินและอาคาร  หรือซือทีดิน         

เพือจะไดก่้อสร้างอาคารในระยะเวลาอนัสมควร  ทงันีเพือเป็นกรรมสิทธิของตนเองตามควรแก่ฐานะ 

ค. เงินกูเ้พือใหไ้ดม้าซึงทีดินและหรืออาคาร  อนัเป็นกรรมสิทธิของตนเอง 

ข้อ  30  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินดงักล่าวใน ขอ้ 30  ตอ้งเสนอคาํขอกูถ้ึงสหกรณ์ตามแบบที

กาํหนดไว ้ รวมทงัรายละเอียดและหลกัฐานต่างๆ ทีเกียวขอ้ง  เช่น  รายการทรัพยสิ์นและหนีสิน  รายได้

และค่าใช้จ่าย  รายการบุคคลในครัวเรือนการอยู่อาศยัเดิม  และเหตุผลความจาํเป็นทีจดัใหมี้ทีอยูอ่าศยั

ใหม่  หรือจดัใหมี้เพิมขึน  แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติม  หรือปรับปรุงอาคารรายละเอียดและ

หลกัฐานแห่งทีดินทีจะก่อสร้างต่อเติม  หรือปรับปรุงอาคาร  รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทีดินและหรือ

อาคารทีจะซือ  กาํหนดเวลา  และราคา  สัญญาทีทาํไวห้รือร่างสัญญาทีจะทาํและรายละเอียดแห่งความ

ตอ้งการเงินกู ้จาํนวนเงินซึงตนจะออกเอง  กาํหนดการใชจ้า่ยเงินกู ้ รายละเอียดและหลกัฐานแห่ง

ทรัพย์สินทีเสนอเป็นหลกัประกนั 

 ข้อ  31  แบบรูปและรายการก่อสร้าง  หรือต่อเติม  หรือปรับปรุงอาคารนนั  ตอ้งดาํเนินการให้

ถูกตอ้งตามกฎหมายและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการดว้ย 

 การแก้ไขเปลียนแปลงแบบรูปและรายการในส่วนทีเป็นสาระสําคญั  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ

จากบุคคล  หรือคณะบุคคล  ทีคณะกรรมการมอบหมายและตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการ  เพอืพิจารณา

ใหค้วามเห็นชอบ 

 ข้อ  32  สหกรณ์จะมอบใหค้ณะกรรมการ  หรือบุคคล  หรือคณะบุคคล  ทีเห็นสมควร   

ดาํเนินการสอบสวนและทาํรายงานเกียวกบัคาํขอกู้เงินกูพิ้เศษเพือการเคหะสงเคราะห์เพอืเสนอ

คณะกรรมการพิจารณา  โดยสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้ความจริงและความร่วมมือและอาํนวยความสะดวก 

 ข้อ  33  จาํนวนเงนิกูพ้เิศษเพือการเคหะสงเคราะห์ซึงจะใหแ้ก่สมาชิกนนั   คณะกรรมการจะ

พิจารณาจากความเหมาะสม  และความสามารถในการชาํระหนีของสมาชิก  ทงันีเมือรวมกบัเงินกู้สามญั

และเงินกูพ้ฒันาคุณภาพชีวติแลว้  จะตอ้งไม่เกิน  3,000,000  บาท 

 ข้อ  34  ในกรณีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูพิ้เศษเพือการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จสิน  สมาชิกดงักล่าว

จะขายหรือโอนอาคารหรือทีดินทีใชเ้ป็นหลกัประกนัไม่ได ้ ไม่วา่กรณีใดๆ  เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็น  

และไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากคณะกรรมการ 

 ในการส่งชาํระหนีเงินกูพิ้เศษเพือการเคหะสงเคราะห์  ใหมี้กาํหนดเวลาไม่เกิน    ปี  หรือไม่

เกินอายุ    ปี  และมีอตัราดอกเบียเป็นไปตามทีสหกรณ์กาํหนด 



 

เงินกู้พเิศษเพอืการลงทุนประกอบอาชีพ 

 ข้อ  35  เงินกู้พิเศษเพือการลงทุนประกอบอาชีพนนั  ให้เพือการลงทุนประกอบอาชีพของตน 

และครอบครัว  ซึงคณะกรรมการเห็นสมควร  และพอใจว่าจะเกิดประโยชน์งอกเงยใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ ้

 ข้อ  36  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งนิดงักล่าวใน  ขอ้ 35  ตอ้งเสนอคาํขอกูถ้ึงสหกรณ์ตามแบบที

กาํหนดไวร้วมทงัรายละเอียดและหลกัฐานต่างๆ ทีเกียวขอ้ง  เช่น  รายการทรัพยสิ์นและหนีสิน  รายได้

และค่าใช้จ่าย  แผนงานประกอบอาชีพทีจะใชเ้งินกู ้ รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นทีจะใช้เงินกู้

รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกู ้จาํนวนเงินทุนซึงตนจะออกเอง  รายไดซึ้งคาดวา่จะไดรั้บจากการ

ลงทุนนนั  กาํหนดการใชจ่้ายเงินกู ้ ประสบการณ์ของตนเกียวกบัการประกอบอาชีพนนั  รายละเอยีดและ

หลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นทีเสนอเป็นหลกัประกนั 

 ข้อ  37  สมาชิกผูข้อกูเ้งินพิเศษเพือการลงทุนประกอบอาชีพ  ตอ้งแสดงหลกัฐานใหเ้ป็นทีพอใจ

คณะกรรมการวา่  ตนจะออกทุนเองเป็นจาํนวนอย่างนอ้ย    ใน    ของจาํนวนทุนทงัหมด  ซึงตอ้งการ

ในการลงทุนประกอบอาชีพทีตนจะกระทาํนนั 

 ข้อ  38  สหกรณ์จะมอบใหค้ณะกรรมการหรือบุคคลอืนตามทีเห็นสมควร  สอบสวนและทาํ

รายงานเกียวกบัคาํขอกู้เงินพิเศษ  เพือการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นหนา้ที

ของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งให้ขอ้ความจริงและความร่วมมือ 

 ข้อ  39  จาํนวนเงินกูพ้เิศษเพือการลงทุนประกอบอาชีพซึงใหแ้ก่สมาชิกผูกู้้คนหนึงๆ นนั  ยอ่ม

สุดแต่คณะกรรมการพิจารณากาํหนดตามทีเห็นสมควร  โดยคาํนึงถึงความตอ้งการเงนิกูแ้ทจ้ริงตามแผนงาน

ประกอบอาชีพ  และความสามารถชาํระหนีของสมาชิก  แต่ตอ้งไม่เกิน  500,000  บาท 

เงินกู้พเิศษเพอืซือรถยนต์ 

 ข้อ  40  เงินกู้พิเศษเพือซือรถยนตน์นั  ใหเ้มือซือรถยนตเ์ป็นของตน  ซึงคณะกรรมการ 

เห็นสมควรและพอใจวา่จะเกิดประโยชน์ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ ้

 ข้อ  41  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งนิดงักล่าวใน ขอ้ 41  ตอ้งเสนอคาํขอกูถ้ึงสหกรณ์ตามแบบที

กาํหนดไวร้วมทงัรายละเอียดและหลกัฐานต่างๆ ทีเกียวขอ้ง  เช่น  รายการทรัพยสิ์นและหนีสิน  รายได้

และค่าใช้จ่าย  รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกู ้ จาํนวนเงินซึงตนจะออกเอง  กาํหนดการใช้จ่ายเงินกู้ 

รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นทีเสนอเป็นหลกัประกนั 

ข้อ  42  สมาชิกผูข้อกูเ้งินพิเศษเพือซือรถยนต์  ตอ้งแสดงหลกัฐานให้เป็นทีพอใจของคณะกรรมการ         

ว่าตนจะออกทุนเองเป็นจาํนวนอย่างนอ้ย    ใน    ของจาํนวนทุนทงัหมดทีจะซือ 

 ข้อ  43  สหกรณ์จะมอบใหก้รรมการดาํเนินการ  หรือบุคคลอืนตามทีเห็นสมควรสอบสวน  และ

ทาํรายงานเกียวกบัคาํขอกู้เงินพิเศษเพือซือรถยนต ์ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นหนา้ทีของสมาชิกผู้

ขอกูต้้องให้ขอ้ความจริงและความร่วมมือ 

 ข้อ  44  จาํนวนเงินกูพ้เิศษเพือซือรถยนตซึ์งใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึงๆ นนั  ย่อมสุดแลว้แต่

คณะกรรมการพิจารณากาํหนดตามทีเห็นสมควร  โดยคาํนึงถึงความตอ้งการเงินกู้แทจ้ริง  แต่ตอ้งไม่เกิน  

1,000,000  บาท 



 

เงินกู้พเิศษเพอืสวัสดกิารการครองชีพ 

 ข้อ  45  สมาชิกทีประสงคจ์ะขอกูเ้งินพิเศษเพือสวสัดิการการครองชีพ  ตอ้งเสนอคาํขอกูเ้งินตาม

แบบทีสหกรณ์กาํหนดพร้อมเอกสารหลกัฐานให้ครบถว้นยืนต่อสหกรณ์ 

 ข้อ  46  จาํนวนเงินกูพ้เิศษเพือสวสัดิการการครองชีพนีใหส้มาชิกผูกู้ค้นหนึงกูไ้ดไ้ม่เกิน  300,000  บาท   

ข้อ  47  หลกัประกนัเงินกู ้ ผูกู้ ้ตอ้งเสนอใหมี้สมาชิกคาํประกนัอย่างน้อย    คน  และหรือ

หลกัประกนัอนืตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร (ยกเวน้คูส่มรสผูกู้้) 

 ข้อ  48  การส่งเงินงวดชาํระหนีทงัเงินตน้และดอกเบียให้ส่งเป็นงวดรายเดือนตามเกณฑท์ี

คณะกรรมการกาํหนด 

 ข้อ  49  เกณฑป์ระกอบการพิจารณาให้เงินกู ้ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการกาํหนด 

เงินกู้พเิศษเพอืการให้สวสัดกิารแก่สมาชิก (ก.ส.ส.) โครงการ  

 ข้อ  50  สมาชิกทีประสงคจ์ะขอกูเ้งินพิเศษเพือการใหส้วสัดิการสมาชิก (ก.ส.ส.) โครงการ  

ตอ้งเสนอคาํขอกูเ้งินตามแบบทีสหกรณ์กาํหนด  พร้อมเอกสารหลกัฐานใหค้รบถว้นยืนต่อสหกรณ์ 

 ข้อ  51  จาํนวนเงินกูพ้เิศษเพือการให้สวสัดกิารแก่สมาชิก (ก.ส.ส.) โครงการ  นี  ใหส้มาชิกผูกู้้

คนหนึง  กู้ไดไ้ม่เกิน  500,000  บาท   

ข้อ  52  หลกัประกนัเงินกู ้ ผูกู้ ้ตอ้งเสนอใหมี้สมาชิกคาํประกนัอย่างน้อย    คน (ยกเวน้คู่สมรสผูกู้)้  

และหรือหลกัประกนัอืนตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร  

 ข้อ  53  การส่งเงินงวดชาํระหนีทงัเงินตน้และดอกเบียให้ส่งเป็นงวดรายเดือนตามเกณฑ์ที

คณะกรรมการกาํหนด 

 ข้อ  54  เกณฑป์ระกอบการพิจารณาให้เงินกู ้ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการกาํหนด 

เงินกู้พเิศษเพอืการให้สวสัดกิารแก่สมาชิก (ก.ส.ส.) โครงการ  

 ข้อ  55  สมาชิกทีประสงคจ์ะขอกูเ้งินพิเศษเพือการใหส้วสัดิการสมาชิก (ก.ส.ส.) โครงการ  

ตอ้งเสนอคาํขอกูเ้งินตามแบบทีสหกรณ์กาํหนด  พร้อมเอกสารหลกัฐานใหค้รบถว้นยืนต่อสหกรณ์ 

 ข้อ  56  จาํนวนเงินกูพ้เิศษเพือการให้สวสัดกิารแก่สมาชิก (ก.ส.ส.) โครงการ  นี  ใหส้มาชิกผูกู้้

คนหนึง  กู้ไดไ้ม่เกิน  500,000  บาท   

ข้อ  57  หลกัประกนัเงินกู ้ ผูกู้ ้ตอ้งเสนอใหมี้สมาชิกคาํประกนัอย่างน้อย    คน (ยกเวน้คู่สมรสผูกู้)้  

และหรือหลกัประกนัอืนตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร  

 ข้อ  58  การส่งเงินงวดชาํระหนีทงัเงินตน้และดอกเบียให้ส่งเป็นงวดรายเดือนตามเกณฑ์ที

คณะกรรมการกาํหนด 

 ข้อ  59  เกณฑป์ระกอบการพิจารณาให้เงินกู ้ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการกาํหนด 

เงินกู้พเิศษเพอืการรวมสัญญา 

 ข้อ    สมาชิกทีประสงคจ์ะขอกูเ้งินพิเศษเพือการรวมสัญญา  ตอ้งเสนอคาํขอกูเ้งินตามแบบที

สหกรณ์กาํหนด  พร้อมเอกสารหลกัฐานใหค้รบถว้นยนืต่อสหกรณ์ดว้ยตนเอง 



 

 ข้อ  61  จาํนวนเงินกูพ้เิศษเพือการรวมสัญญาใหส้มาชิกผูกู้ค้นหนึงๆ  กู้ไดเ้ท่าจาํนวนหนีที

สมาชิกผูกู้เ้ป็นหนีเงินกูใ้นสัญญาเงินกู้สามญั  สัญญาเงินกูพ้ฒันาคณุภาพชีวติ  และสัญญาเงินกูเ้พือ

การศึกษา (ใหร้วมเฉพาะทีเบิกเงินตามสัญญาครบแลว้) มารวมกนั 

ข้อ  62  หลกัประกนัเงินกู ้ ผูกู้ ้ตอ้งเสนอใหมี้สมาชิกคาํประกนัอย่างน้อย    คน (ยกเวน้คู่สมรส) 

และหรือหลกัประกนัอืนตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ข้อ  63  การส่งเงินงวดชาํระหนีทงัเงินตน้และดอกเบียให้ส่งชาํระงวดคงทีตามเกณฑที์สหกรณ์

กาํหนด  ไม่เกิน    งวด 

 ข้อ  64  เกณฑป์ระกอบการพิจารณาให้เงินกู ้ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการกาํหนด 

หมวดท ี 5 

เงินกู้หุ้น 

 ข้อ  65  คณะกรรมการอาจพิจารณาใหส้มาชิกกู้หุน้ไดร้้อยละ  90  ของค่าหุน้ของสมาชิกรายนนั ๆ 

ทีมีอยู่ในสหกรณ์โดยมีเงือนไขการส่งชาํระหนี  ดงันี 

(1) ส่งตน้เงินและดอกเบียเป็นรายเดือน  หรือ 

(2) ส่งดอกเบียเป็นรายเดือนทกุเดือน     

(3) กรณีสมาชิกผูกู้้ติดภาระการคาํประกนัใหใ้ชเ้งือนไขการส่งชาํระ  ( ) 

ทงันีอตัราดอกเบียให้เป็นไปตามทีสหกรณ์กาํหนด  หากผดินดัการส่งเงินชาํระหนีตามเงอืนไขทีระบุ

ในสัญญาเกินกวา่  6  เดือน  ให้คณะกรรมการพิจารณาใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั  ขอ้  41 

หมวดท ี  6 

เงินกู้เพอืพฒันาคุณภาพชีวิต 

 ข้อ  66  การใหเ้งินกูเ้พือพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิก  ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจพิจารณา

วนิิจฉัยใหเ้งินกู้ดงักล่าว  โดยคณะกรรมการอาจแต่งตงัคณะกรรมการเงินกู้ขนึตามความในขอ้บงัคบัของ

สหกรณ์ ขอ้ ( )  และมอบอาํนาจหนา้ทีในการพิจารณาวนิิจฉัยใหเ้งินกู้ดงักล่าวแก่สมาชิกก็ได ้

 ข้อ  67  จาํนวนเงินกูใ้นหมวดนีทีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึงๆ นัน  กู้ไดไ้ม่เกิน  , ,   บาท  

ทงันีสุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร  แต่ตอ้งอยู่ในจาํกดัหลกัเกณฑที์คณะกรรมการกําหนด   

 ข้อ  68  หลกัประกนัเงินกู ้ ผูกู้ ้ตอ้งเสนอใหมี้สมาชิกคาํประกนัอย่างน้อย    คน (สมาชิกผูค้าํ

ประกนัตอ้งเป็นผูค้าํประกนัเงินกูส้ามญั)  และหรือหลกัประกนัอืนตามทคีณะกรรมการกาํหนด 

 ข้อ  69  การส่งเงินงวดชาํระหนีทงัเงินต้นและดอกเบียเงินกู้เพือพฒันาคุณภาพชีวติ  ให้ส่งเป็น

งวดรายเดือนๆ  ละไม่นอ้ยกวา่  1  ใน  360  ของวงเงินกูพ้ร้อมดอกเบีย  แต่ไม่เกิน  100  งวด  ตงัแต่เดือน

ทีคิดดอกเบียเดือนแรก 

 กรณีสมาชิกกูใ้หม่  การส่งเงินงวดชาํระหนีทงัเงินตน้และดอกเบียเงินกู้เพือพฒันาคุณภาพชีวิต  

ใหส่้งเป็นงวดรายเดือนๆ ละ ไม่น้อยกว่า  ใน  งวด  ของวงเงินกู้พร้อมดอกเบีย  แต่ไม่เกิน  งวด  



 

ตงัแต่เดือนทีคิดดอกเบียเดือนแรก (สมาชิกบาํนาญหรือบาํเหน็จรายเดือนให้ส่งชาํระเงินไดไ้ม่เกิน  

งวด และมีสิทธิกูไ้ดป้กติ)  

 ใหส้มาชิกทีกู้เงินจากสหกรณ์ตามวรรคหนึง  ลดงวดการชาํระหนีลงครังละไม่น้อยกวา่    งวด   

จนเหลืองวดชาํระหนีไม่นอ้ยกวา่   ใน   งวด  

ข้อ  70  การพิจารณาอนืๆ  ใหเ้ป็นไปตามคณะกรรมการกาํหนด 

หมวดท ี  7 

เงินกู้เพอืการศึกษา 

 ข้อ  71  เงินกู้เพอืการศึกษา  ไดแ้ก่ เงินกูเ้พือการศึกษาตอ่ระดบัปริญญาตรีขึนไป  เงินกูเ้พอืซือ

อุปกรณ์การศึกษา และหรือเงินกู้เพือศึกษาดูงานของสมาชิก  ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการ  โดย

สมาชิกทีประสงคจ์ะขอกูเ้งินดงักล่าว  ใหเ้สนอคาํขอกู้เงินตามแบบทีสหกรณ์กาํหนด  พร้อมหลกัฐาน

เอกสารและรายละเอียดต่างๆ  ตอ่สหกรณ์ 

 ข้อ  72  จาํนวนเงินกูใ้นหมวดนีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึง ๆ นนั  ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการแต่ไม่เกิน  300,000  บาท   

 ข้อ  73  หลกัประกนัเงินกู ้

-  กูไ้ม่เกิน  ,   บาท  ใหม้ีสมาชิกคาํประกนัอยา่งนอ้ย    คน  และหรือหลกัประกนั

อนืตามทีคณะกรรมการกาํหนด  

-  กู ้ , - ,   บาท  ใหมี้สมาชิกคาํประกนัอย่างนอ้ย    คน  และหรือ

หลกัประกนัอนืตามทีคณะกรรมการกาํหนด 

-  กู ้ , - ,   บาท  ใหมี้สมาชิกคาํประกนัอย่างนอ้ย    คน  และหรือ

หลกัประกนัอนืตามทีคณะกรรมการกาํหนด 

 ข้อ  74  การส่งเงินงวดชาํระหนีทงัเงินตน้และดอกเบียให้ส่งเป็นงวดรายเดือน  เป็นเงนิตน้ไม่นอ้ยกวา่  

,   บาท  พร้อมดอกเบียแต่ตอ้งไม่เกิน  100  งวด  นบัตงัแต่วนัทีไดร้ับเงินกูเ้ดือนแรกเป็นตน้ไป 

 ข้อ  75  เกณฑป์ระกอบการพิจารณาให้เงินกูใ้หเ้ป็นไปตามคณะกรรมการกาํหนด 

หมวดท ี 8 

ดอกเบยีเงินกู้ 

 ข้อ  76  ใหเ้รียกดอกเบียเงินกู้ทกุประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ  15  ต่อปี  โดยจะไดป้ระกาศให้

ทราบเป็นคราวๆ ไป 

 ข้อ     ดอกเบียนนัใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจาํนวนตน้เงินคงเหลอื 

 

 



 

หมวดท ี 9 

       การให้เงินกู้กรณโีอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

ข้อ  78  ในกรณีการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์  และสมาชิกมีหนีติดตามมาดว้ย  สหกรณ์จะ

พิจารณาใหกู้ย้ืมเงินเพือชาํระหนีสหกรณ์เดิมตามระเบียบการโอนสมาชิก 

หมวดท ี 10 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ  79  ใหค้ณะกรรมการ  ตรวจตราควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามทีกาํหนดไวใ้น

ระเบียบนี  และเมือคณะกรรมการเห็นวา่หลกัประกนัสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผูกู้จ้ะตอ้งจดัการ

แกไ้ขใหค้ืนดี ภายในเวลาทีคณะกรรมการกาํหนด 

 ข้อ  80  ในกรณีใดๆ ดงัตอ่ไปนี  ใหถ้ือวา่เงินกู้ไม่วา่ประเภทใดๆ เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดย

สินเชิงพร้อมทงัดอกเบียในทนัที  โดยมพิกัคาํนึงถึงกาํหนดเวลาทีใหไ้ว ้ และใหค้ณะกรรมการจดัการ

เรียกคนืโดยมิชกัชา้ 

(1) เมือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ฯ ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ  

(2) เมือปรากฏแก่คณะกรรมการวา่ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายทีให้เงินกูน้นั 

(3) เมือคณะกรรมการเห็นว่า  หลกัประกนัสําหรับเงินกูเ้กิดบกพร่องและผูกู้ม้ิได้

จดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการกาํหนด 

(4) เมือคา้งส่งเงินงวดชาํระหนี  (ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบีย)  เป็นเวลา    เดือน

ติดต่อกนั  หรือผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัวา่นนัถึง    คราวสําหรับเงินกูร้ายหนึงๆ  

ข้อ    ในกรณีทเีงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยสินเชิงตามทีกล่าวแลว้ใน  ขอ้  76  ถา้ผูค้าํประกนั

ตอ้งรับผิดชาํระหนีแทนผูกู้ ้ และไม่สามารถชาํระหนีนนัโดยสินเชิงได ้ คณะกรรมการอาจผ่อนผนัให้

เรียกเก็บจากผูค้าํประกนัเป็นรายเดือนจนวา่จะเสร็จสินกไ็ด ้ แลว้แต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

ข้อ  82  ผูกู้ก้ดี็  ผูค้าํประกนัก็ดี  ตอ้งรับผกูพนัวา่ถา้ตนประสงค์จะยา้ย  หรือออกจากราชการ        

หรืองานประจาํตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 40  ขอ้ 43  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ  และ

จดัการชาํระหนีสินซึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสินเสียก่อน  แลว้จงึขอออกหรือยา้ยจากราชการหรือ

งานประจาํนนัได ้

ประกาศ  ณ  วนัที  19  มีนาคม  พ.ศ.  

 

             (ลงชือ)          

(นายณรงค ์ แผว้พลสง) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์ จาํกดั 


