
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอด็   จ ำกดั 
ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้แก่สมำชิก   พ.ศ. 2560 

**************** 
อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็  จ  ากดั ขอ้. 65 (9)   

และขอ้. 90  (5)   ท่ีประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  55   ประชุมคร้ังท่ี  11    เม่ือวนัท่ี 
9  พฤษภาคม  2560  ไดมี้มติก าหนดระเบียบ วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. 2560  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็  จ  ากดั  วา่ดว้ยการใหเ้งินกู ้         แก่สมาชิก  พ.ศ. 
2560 
 ขอ้  2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบันบัถดัจากวนัประกาศ  เป็นตน้ไป 
 ขอ้  3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็  จ  ากดั   วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  2560  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ มติ 
หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้  4.  ในระเบียบน้ี 
  (1) สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ ากดั 
  (2) ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ ากดั 
  (3) คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู  
ร้อยเอด็  จ  ากดั 
  (4) ผูจ้ดัการ  หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็  จ  ากดั 
  (5) สมาชิก หมายถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ ากดั 
  (6) สวสัดิการ  หมายถึง  สวสัดิการท่ีสหกรณ์จดัท าข้ึน คือ ก.ส.ค. 1,2,3 และ 
สวสัดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ 

หมวด  1 
ข้อก ำหนดทัว่ไป 

 ขอ้ 5.  สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  3  ประเภท คือ 
  (1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
  (2) เงินกูส้ามญั 
  (3) เงินกูพ้ิเศษ 
 ขอ้ 6.  การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพือ่การอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ี 
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
 ในกรณีการใหเ้งินกูซ่ึ้งก าหนดเป็นโครงการเฉพาะเพื่อการอนัจ าเป็น หรือเพื่อประโยชน์ดา้นการ 
พฒันาคุณภาพชีวิต ใหก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกูแ้ลว้ประกาศเป็นคราว ๆ  ไป 
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หมวด  2 

เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

 ขอ้  7.  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินมี  2  ประเภท  คือ 
(1) ฉุกเฉินปกติ 
 (2) ฉุกเฉินเพือ่การฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 ขอ้ 8.  วตัถุประสงคเ์งินกู ้
(1) เพื่อเหตุฉุกเฉินอนัแสดงหลกัฐานพิสูจน์ได ้
(2) เพื่อการอนัจ าเป็นหรือประโยชน์ดา้นความสะดวกสบาย   
(3) เพื่อช าระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์   

ขอ้  9. ใหส้มาชิกท่ีประสงคจ์ะขอกูเ้งินใหย้ืน่ค  าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
ขอ้ 10. คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ  กรรมการอ่ืน ๆ หรือ 

ผูจ้ดัการ ตามท่ีเห็นสมควร  เป็นผูว้ินิจฉยัใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการ 
ด าเนินการกไ็ดแ้ละใหผู้รั้บมอบดงักล่าวนั้นแถลงรายการเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหไ้ปและส่งคืนต่อคณะกรรมการเพื่อทราบทุ
กเดือน 

ขอ้ 11.  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ  นั้น  ใหกู้ไ้ดร้้อยละ 90   แห่งเงินได ้
รายเดือนของสมาชิกนั้นแต่ตอ้งไม่เกิน  230,000.-บาท กรณีตามขอ้ 7. (1) และ 20,000.-บาท กรณีตาม 
ขอ้ 7. (2)  แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี จะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ท่ีคณะกรรมการก าหนด  เวน้แต่กรณีตามขอ้ 7. (2)    
หากเงินไดร้ายเดือนคงเหลือไม่เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด   ใหเ้สนอคณะ 
กรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

ในกรณีท่ีสมาชิกนั้น ยงัมีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู ่
เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม่และรายก่อนรวมกนัจะมีจ านวนตน้เงินเกินกวา่จ ากดัท่ีกล่าวในวรรคก่อนไม่ได ้
เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุอนัควร 
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ ทั้งน้ี 
เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม่และรายก่อนรวมกนัแลว้ตอ้งมีจ านวนเงินกูไ้ม่เกิน  1  เท่าของจ านวนตามวรรคแรก 

หมวด  3 
เงินกู้สำมัญ 

 ขอ้ 12.  เงินกูส้ามญัมี  4  ประเภทคือ 
  (1) เงินกูหุ้น้ 
  (2) เงินกูส้ามญัปกติ 
  (3) เงินกูเ้พื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือเงินกูเ้พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานท่ีปฏิบติั 
  (4) เงินกูเ้พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ 
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 ขอ้ 13.  วตัถุประสงคเ์งินกู ้

(1) เพื่อใชจ่้ายในครอบครัว 
  (2)  เพื่อช าระหน้ี 
  (3)  เพื่อการศึกษาบุตร 
  (4)  เพื่อจดังานประเพณี 
 ขอ้ 14.  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกได ้          
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ก าหนด 
 คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 65.  
เพื่อมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกใหป้ฏิบติัได ้
 ขอ้ 15. สมาชิกผูใ้ดประสงคจ์ะขอกูเ้งินสามญั  ตอ้งยืน่ค  าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
 ขอ้ 16.  ค าขอกูเ้งินของสมาชิกนั้น ตอ้งเสนอผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูซ่ึ้งรับราชการหรือท างานประจ าท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตอ้งผา่นผูอ้  านวยการ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา   

(2) พนกังานเทศบาลซ่ึงมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาหรือลูกจา้งประจ าท่ีท างานในสถานศึก 
ของเทศบาล ตอ้งผา่นนายกเทศมนตรี 

(3) ผูซ่ึ้งรับราชการหรือท างานประจ าในโรงเรียน วิทยาลยั  มหาวิทยาลยั  ตอ้งผา่น 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  อธิการบดี    

(4) เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งประจ าสหกรณ์น้ี ตอ้งผา่นผูจ้ดัการสหกรณ์ 
ในกรณีท่ีผูข้อกูด้  ารงต าแหน่งเหล่านั้นเองหรือต าแหน่งสูงกวา่กไ็ม่ตอ้งผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นดงัวา่น้ีดว้ย    

 ขอ้ 17. จ านวนเงินกูส้ามญัท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง  ๆ  นั้น  
ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร   แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงลา้นสองแสนบาท   เวน้แต่สมาชิกรายใดมี 
ความประสงคจ์ะขอกูย้มืเพิ่มอีกเพื่อการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนและหรือกูเ้พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงาน
ท่ีปฏิบติัและหรือกูเ้พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติัเป็นราย ๆ ไป  
โดยใหกู้ย้มืรายละไม่เกินส่ีแสนบาทส าหรับเงินกูเ้พื่อการศึกษาในระดบั 
ท่ีสูงข้ึนและหรือกูเ้พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานท่ีปฏิบติัและหรือรายละไม่เกิน 
สองแสนบาท ส าหรับกูเ้พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ  
แต่เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินหน่ึงลา้นแปดแสนบาทต่อราย   

(1) สมาชิกท่ีกูเ้งินโดยน าเงินค่าหุน้มาเป็นหลกัประกนั คณะกรรมการด าเนินการอาจ 
ใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกนั้นไดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุน้ท่ีสมาชิกมีอยูใ่นขณะกูย้มืเงิน ซ่ึงอาจกู ้
ไดเ้กินกวา่หน่ึงลา้นสองแสนบาทได ้    
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  (2) สมาชิกท่ีออกจากราชการหรืองานประจ าตามขอ้บงัคบั ขอ้ 33. (3)  โดยไม่มีความผดิ 
และยงัคงเป็นสมาชิกอยูต่ามขอ้บงัคบัขอ้ 47.  ใหมี้สิทธิกูเ้งินไดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ท่ีตนมีอยู ่
ในสหกรณ์  ซ่ึงอาจกูไ้ดเ้กินกวา่หน่ึงลา้นสองแสนบาทได ้  

ขอ้ 18.  ถา้คณะกรรมการด าเนินการ 
เห็นสมควรจะใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัส่งคืนเงินกูส้ามญัหรือเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนไม่เสร็จกไ็ด ้   
แต่จ านวนเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  
ของสมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงจะมีจ านวนตน้เงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินรวมกนัทุกรายการเกินกวา่  
จ ากดัท่ีกล่าวในขอ้ 17. ไม่ได ้  และเม่ือรวมการส่งเงินงวดช าระหน้ีของเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุ 
ฉุกเฉินรวมกนักบัเงินค่าหุน้รายเดือนและรายการหกั  ณ  ท่ีจ่ายจากส่วนราชการแลว้  จะตอ้งมีเงินได ้     
รายเดือนคงเหลือไม่เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ขอ้ 19.  จ านวนเงินกูต้ามสิทธิท่ีจะกูไ้ด ้ถา้หน่วยใดไดรั้บจดัสรรเงินกูพ้อท่ีจะกูไ้ดต้ามค าขอกู ้
แต่ละเดือนใหค้รบทุกคน สหกรณ์จะใหกู้ไ้ดต้ามหลกัเกณฑใ์นขอ้  17.  ถา้ปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุน 
ท่ีจะใหไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกูข้องสมาชิกทุกรายใหถื้อล าดบัการพิจารณาใหกู้ด้งัน้ี. 
                (1)   เงินกูซ่ึ้งถือเงินค่าหุน้เป็นหลกัประกนัพึงไดใ้นล าดบัก่อนเงินกูซ่ึ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืน 
                (2) ในกรณีท่ีผูข้อกูห้รือครอบครัวประสบอุบติัเหตุถูกฟ้องร้อง  หรือ  เจบ็ป่วยตอ้งรักษาตวั 
เป็นเวลานาน โดยมีหลกัฐานท่ีเป็นจริงประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
                (3)   
พิจารณาใหผู้มี้หุน้ในสหกรณ์จากจ านวนมากไปหาจ านวนนอ้ยในการส่งค าขอกูแ้ต่ละเดือนและไม่มีหน้ีประเภทเงินกูส้ามญัผู
กพนัอยูก่่อน 
      (4)  จ านวนเงินกูแ้ต่ละรายตอ้งมีเงินค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของวงเงินกูย้มื  
หากมีเศษใหปั้ดเศษข้ึนเป็นหลกัร้อย 
 ทั้งน้ี  การใหเ้งินกูไ้ดเ้ตม็สิทธ์ิหรือไม่นั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัเงินทุนหมุนเวยีนของสหกรณ์จะเอ้ืออ านวย 

ขอ้ 20.  เงินกูเ้พื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือกูเ้พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานท่ีปฏิบติั  
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูเ้พื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือกูเ้พื่อการศึกษาเพิ่มอีกใน
สาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานท่ีปฏิบติัไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ 

น้ีและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ก าหนด 
 คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 65.  
เพื่อมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูเ้พือ่การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือกูเ้พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาท่ีเ
ก่ียวขอ้งกบัสายงานท่ีปฏิบติัแก่สมาชิกใหป้ฏิบติัได ้
 ขอ้ 21. 
สมาชิกผูใ้ดประสงคจ์ะขอกูเ้งินกูเ้พื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือกูเ้พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงาน
ท่ีปฏิบติั ตอ้งยืน่ค  าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไวค้  าขอกูเ้งินของสมาชิกนั้น 
ตอ้งเสนอผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบตาม ขอ้ 16. 
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ขอ้ 22. จ านวนเงินกูเ้พื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือกูเ้พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขา 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานท่ีปฏิบติัท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
แต่ตอ้งไม่เกินส่ีแสนบาท  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการด าเนินการเป็นคราว ๆ ไป   

ขอ้ 23. 
ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูเ้พื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือกูเ้พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาท่ีเก่ีย
วขอ้งกบัสายงานท่ีปฏิบติัแก่สมาชิกท่ียงัส่งคืนเงินกูเ้พื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือกูเ้พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาท่ีเก่ีย
วขอ้งกบัสายงานท่ีปฏิบติัหรือเงินกูพ้ิเศษ หรือเงินกูส้ามญัอ่ืนหรือเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนไม่เสร็จกไ็ด ้ 
แต่จะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ทั้งน้ี  การใหเ้งินกูไ้ดเ้ตม็สิทธ์ิหรือไม่นั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัเงินทุนหมุนเวยีนของสหกรณ์จะ 
เอ้ืออ านวย 
 ขอ้ 24. เงินกูเ้พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ  
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูเ้พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศไดต้ามท่ีก าหนด
ไวใ้นระเบียบน้ี และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ก าหนด 
 คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 65.  
เพื่อมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูเ้พือ่การศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ 
แก่สมาชิกใหป้ฏิบติัได ้
 ขอ้ 25. สมาชิกผูใ้ดประสงคจ์ะขอกูเ้งินเพือ่การศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ ตอ้งยืน่ 
ค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้ ค  าขอกูเ้งินของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบตาม ขอ้ 16. 
 ขอ้ 26. จ  านวนเงินกูเ้พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง  ๆ  นั้น  
ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเห็นสมควร  แต่ตอ้งไม่เกินสองแสนบาท   
 ขอ้ 27. 
ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูเ้พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศแก่สมาชิกท่ียงัส่งคืนเงินกูเ้
พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศหรือเงินกูพ้ิเศษ 
หรือเงินกูส้ามญัอ่ืนหรือเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนไม่เสร็จกไ็ด ้ แต่จะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือ 
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด     
                ทั้งน้ี  การใหเ้งินกูไ้ดเ้ตม็สิทธ์ิหรือไม่นั้น  ยอ่มข้ึนอยูก่บัเงินทุนหมุนเวยีนของสหกรณ์จะเอ้ืออ านวย 

หมวด 4 
เงินกู้พเิศษ 

ขอ้ 28.  เงินกูพ้ิเศษมี 2 ประเภท คือ 
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        (1) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
        (2) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

ขอ้ 29. วตัถุประสงคเ์งินกู ้
  (1) เพื่อซ้ือบา้นพร้อมท่ีดิน   
  (2) เพื่อสร้างบา้น   
  (3) เพื่อซ้ือท่ีดิน   
  (4) เพื่อไถ่ถอน   

(5) เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ   
(6) เพื่อต่อเติมบา้น 
(7) เพื่อซ่อมแซม   

 ขอ้ 30.  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการ เห็นวา่สหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอท่ีจะช่วยเหลือ 
ใหเ้งินกูเ้พื่อส่งเสริมฐานะความมัน่คง   หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกไดโ้ดยจ านวนเกินกวา่จ ากดั 
ตามขอ้  17. ,  17(1) , 17 (2)  สุดแต่กรณี  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกู ้
แก่สมาชิกนั้นไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบและตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ก าหนด 
 ขอ้ 31. การใหเ้งินกูพ้ิเศษนั้น ใหเ้ฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  
ตามก าหนดในระเบียบน้ี          
  อน่ึง ใหถื้อวา่การกูเ้งินเพื่อการเคหะสงเคราะห์อยูใ่นล าดบัก่อนเงินกูเ้พือ่การลงทุน       ประกอบอาชีพ   

ขอ้ 32. สมาชิกอาจไดรั้บเงินกูพ้ิเศษตอ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์น้ีเป็นเวลาติดต่อกนัมาไม่นอ้ย 
กวา่  3  ปี  (ในกรณีซ่ึงสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อ่ืนตอ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์น้ีและสหกรณ์ซ่ึงตน    
เป็นสมาชิกอยูเ่ดิมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี) 
  คณะกรรมการด าเนินการอาจยกเวน้ขอ้ก าหนดดงักล่าวในวรรคแรกนั้นได ้
ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้แ้สดงเหตุผลเป็นท่ีเช่ือถือไดต่้อคณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 33. สมาชิกผูส่้งคืนเงินกูพ้ิเศษไม่เสร็จ หากมีความจ าเป็นเกิดข้ึน 
กใ็หค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาใหส้มาชิกผูน้ั้นกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินได ้ 
โดยเม่ือรวมเงินท่ีจะตอ้งส่งกบัสหกรณ์ไม่วา่เงินค่าหุน้ 
รายเดือน เงินงวดช าระหน้ีเงินกูพ้ิเศษและเงินงวดช าระหน้ีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินและรายการหกั  ณ  
ท่ีจ่ายจากส่วนราชการแลว้จะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ขอ้ 34.  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกได ้          
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ก าหนด 
 คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 65.  
เพื่อมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกใหป้ฏิบติัได ้
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 ขอ้ 35. เงินกูซ่ึ้งเป็นเงินกูพ้ิเศษและใชร้ะยะเวลาส่งคืนตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับเงินกูพ้เิศษนั้นตอ้งมีจ านวนเกินกวา่จ ากดั 
ซ่ึงสมาชิกนั้นอาจกูเ้งินสามญัจากสหกรณ์ได ้
 ขอ้ 36. การใหเ้งินกูพ้ิเศษนั้น ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวน 
กรรมการด าเนินการผูเ้ขา้ร่วมประชุมพิจารณาค าขอกูร้ายนั้น 
 ขอ้ 37. เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดว้นิิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษ ทั้งหนงัสือกูแ้ละเอกสารทางกฎหมายอยา่งอ่ืน  ๆ  
เก่ียวกบัเงินกูน้ั้น  ซ่ึงจดัท าตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบูรณ์แลว้ สมาชิกผูกู้จึ้งรับเงินกูจ้ากสหกรณ์ได ้
 เพื่อเป็นการควบคุมการใชจ่้ายเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามความมุ่งหมาย 
ใหส้มาชิกผูกู้ส่้งจ านวนเงินกูพ้ิเศษซ่ึงตนไดรั้บเขา้ฝากประเภทเงินฝากออมทรัพยข์องตนในสหกรณ์ 
ก าหนดจ่ายตามความมุ่งหมาย  
 คณะกรรมการด าเนินการอาจยกเวน้ขอ้ก าหนดดงักล่าวในวรรคสองนั้นได ้
ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้แ้สดงเหตุผลเป็นท่ีเช่ือถือไดต่้อคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 38. ในเม่ือถึงก าหนดท่ีสมาชิกผูกู้ต้อ้งใชจ่้ายเงินกูพ้ิเศษตามความมุ่งหมายตอ้งเสนอรายการ 
ใชจ่้ายเงินกูต้ามแบบท่ีก าหนดไว ้ พร้อมทั้งหลกัฐานท่ีมีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วท่ีสุด  ท่ีจะท าได ้
สหกรณ์อาจมอบใหก้รรมการด าเนินการ หรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนการใชเ้งินกูต้ามรายการงานนั้น  ๆ  
อีกชั้นหน่ึงดว้ย                   

ขอ้ 39. ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูพ้ิเศษไม่เสร็จ สมาชิกจะตอ้งยนิยอมและอ านวยความสะดวก 
ใหก้รรมการด าเนินการ  หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์เขา้ตรวจการก่อสร้าง   
ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือทรัพยสิ์น  หรือการประกอบอาชีพท่ีใชเ้งินกูน้ั้นในเวลาอนัสมควร    
ไดเ้สมอและตอ้งช้ีแจงขอ้ความเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตรวจใหท้ราบตามความประสงค ์
 ขอ้ 40. เงินกูพ้เิศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นั้นไดแ้ก่   
  (1) เงินกูเ้พื่อต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง                                           
  (2)  เงินกูเ้พื่อก่อสร้างหรือซ้ืออาคาร หรือซ้ือท่ีดินและอาคาร 
หรือซ้ือท่ีดินเพื่อจะไดก่้อสร้างอาคารในระยะเวลาอนัสมควร ทั้งน้ีเพือ่เป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองตามควรแก่ฐานะ 
  (3)  เงินกูเ้พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงท่ีดินและหรืออาคารอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
  (4)  เงินกูเ้พื่อการไถ่ถอนการจ านองจากสถาบนัการเงินอ่ืน 
 ขอ้ 41. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินดงักล่าวในขอ้ 40. ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งสหกรณ์ตามแบบท่ี 
ก าหนดไว ้ รวมทั้งรายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายการบุคคลในครัวเรือน การอยูอ่าศยัเดิมและเหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัใหมี้ท่ีอยูอ่าศยัใหม่ หรือจดัใหมี้เพิ่มข้ึน 
แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร  รายละเอียดและหลกัฐานแห่งท่ีดินท่ีจะก่อสร้างต่อเติม 
หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลกัฐานแห่งท่ีดินและอาคารท่ีจะจดัซ้ือ ก าหนดเวลา 
และราคาสญัญาท่ีท าไวห้รือร่างสญัญาท่ีจะท ารายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกู ้  
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จ านวนเงินทุนซ่ึงตนจะออกเอง   ก าหนดการใชจ่้ายเงินกู ้   รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั    
 ขอ้ 42. แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น 
ตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการดว้ยการแกไ้ขเปล่ียนแปลง  
แบบรูป  
หรือรายการดงักล่าวในวรรคก่อนในสาระส าคญัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการด าเ
นินการเพื่อการน้ี ตอ้งรายงานคณะกรรมการด าเนินการทราบดว้ย 
 ขอ้ 43. สหกรณ์จะมอบใหก้รรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวน 
และท ารายงานเก่ียวกบัค าขอกูเ้งินพิเศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์ 
เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นหนา้ท่ีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้ความจริงและความร่วมมือ 
 ขอ้ 44.  จ านวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ซ่ึงใหส้มาชิกกูค้นหน่ึง ๆ นั้น   
ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเห็นสมควรโดยค านึงถึงลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยั ความจ าเป็น  
และความสามารถช าระหน้ีของสมาชิกนั้น  ใหมี้หลกัเกณฑก์ารกูย้มืตามท่ีคณะกรรมการก าหนดและเกณฑ ์  
ตามขอ้ 45.   

ขอ้ 45. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพจิารณาและยดึเกณฑต่์อไปน้ีเป็นเกณฑพ์ิจารณาใหเ้งินกู ้
  ก. กรณีกูไ้ม่เกิน หน่ึงลา้นส่ีแสนบาท 
        (1)  เป็นสมาชิกตั้งแต่   3  ปีข้ึนไป    กูไ้ดไ้ม่เกิน     700,000  บาท 

(2)  เป็นสมาชิก  5  ปีข้ึนไป กูไ้ดไ้ม่เกิน   1,000,000  บาท 
(3)  เป็นสมาชิก  7  ปีข้ึนไป กูไ้ดไ้ม่เกิน   1,400,000  บาท 

ข. กรณีสมาชิกกูเ้งินตามขอ้  45. ก.  และมีความประสงคจ์ะขอกูย้มืเงินเพิ่มเพื่อการศึกษา      
ในระดบัท่ีสูงข้ึนและหรือกูเ้พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานท่ีปฏิบติัใหกู้เ้พิ่มไดร้าย 
ละไม่เกินส่ีแสนบาทและหรือกูเ้พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศใหกู้เ้พิ่มไดร้ายละไม่เกินสองแสนบาท  
แต่เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินสองลา้นบาท 

ค.กรณีกูเ้กินหน่ึงลา้นส่ีแสนบาทแต่ไม่เกินส่ีลา้นหา้แสนบาท  ส าหรับเพื่อการเคหะ 
สงเคราะห์ จะตอ้งมีอายกุารเป็นสมาชิกดงัน้ี 
  (1)  เป็นสมาชิกตั้งแต่  10   ปีข้ึนไป    กูไ้ดไ้ม่เกิน  2,500,000  บาท  

(2)  เป็นสมาชิก  12   ปีข้ึนไป    กูไ้ดไ้ม่เกิน  3,000,000  บาท 
(3)  เป็นสมาชิก  15   ปีข้ึนไป  กูไ้ดไ้ม่เกิน  3,500,000  บาท 
(4)  เป็นสมาชิก     20  ปีข้ึนไป  กูไ้ดไ้ม่เกิน  4,500,000  บาท 

 เวน้แต่สมาชิกรายใดมีความประสงคจ์ะขอกูย้มืเพิ่มเพื่อการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนและหรือกูเ้พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสา
ขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานท่ีปฏิบติัและหรือกูเ้พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ  
ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติัเป็นราย ๆ ไป  
โดยใหกู้ย้มืรายละไม่เกินส่ีแสนบาทส าหรับเงินกูเ้พื่อการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนและหรือกูเ้พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาท่ีเก่ีย
วขอ้งกบัสายงานท่ีปฏิบติั 
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และหรือรายละไม่เกินสองแสนบาทส าหรับเงินกูเ้พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ  
แต่เม่ือรามกนัแลว้ตอ้งไม่เกินหา้ลา้นหน่ึงแสนบาทต่อราย  หลกัเกณฑก์ารกูย้มืเพื่อการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน 
และหรือกูเ้พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานท่ีปฏิบติัและหรือกูเ้พื่อการศึกษาดูงานใน 
ประเทศหรือต่างประเทศ  ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้  าหนด 

คณะกรรมการด าเนินการอาจยกเวน้ขอ้ ก. และหรือ ขอ้ ค. ดงักล่าวนั้นได ้
ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้แ้สดงเหตุผลเป็นท่ีเช่ือถือไดต่้อคณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 46. ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จ สมาชิกจะขายหรือ 
โอนอาคารท่ีดินซ่ึงใชเ้งินกูน้ั้นไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผูอ่ื้นไม่ได ้ 
เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นซ่ึงไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน             
 ขอ้ 47. เงินกูพ้เิศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ใหเ้พือ่การลงทุนประกอบอาชีพของตน 
และครอบครัว ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรและพอใจวา่จะก่อประโยชน์งอกเงยใหแ้ก่ 
สมาชิกผูกู้ ้
 ขอ้ 48. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินดงักล่าวในขอ้ 47. ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งสหกรณ์ตามแบบท่ี        
ก าหนดไว ้รวมทั้งรายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน รายได ้
และค่าใชจ่้ายแผนงานประกอบอาชีพท่ีจะใชเ้งินกู ้ รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกู ้จ  านวนเงินทุน 
ซ่ึงตนจะออกเอง รายการรายไดซ่ึ้งคาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุนนั้น 
ก าหนดการใชจ่้ายเงินกูป้ระสบการณ์ของตนเก่ียวกบัการประกอบอาชีพนั้น 
รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 
 ขอ้ 49. สมาชิกผูข้อกูเ้งินกูพ้เิศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
ตอ้งแสดงหลกัฐานใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือไดต่้อคณะกรรมการด าเนินการ 
วา่ตนจะออกทุนเองเป็นจ านวนอยา่งนอ้ยหน่ึงในส่ีของจ านวนเงินทุนทั้งหมดซ่ึงตอ้งการมาลงทุนประกอบอาชีพท่ีตนจะกระ
ท านั้น 
 ขอ้ 50. สหกรณ์จะมอบใหก้รรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนท่ีเห็นสมควร  
สอบสวนและท ารายงานเก่ียวกบัค าขอกูเ้งินพิเศษ  เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  
เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้ความเป็นจริงและใหค้วามร่วมมือ           
            ขอ้  51. จ านวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซ่ึงใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นยอ่ม   
สุดแต่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดตามท่ีเห็นสมควร  โดยค านึงถึงความตอ้งการเงินกู ้
แทจ้ริง  ตามแผนงานประกอบอาชีพและความสามารถช าระหน้ีของสมาชิก แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงลา้น 
ส่ีแสนบาท ใหมี้หลกัเกณฑก์ารกูย้มืตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด และเกณฑก์ารกูต้ามขอ้ 45.  
       ขอ้ 52.  ค่าใชจ่้ายในการจดัท านิติกรรมและค่าใชจ่้ายอ่ืนส าหรับเงินกูพ้ิเศษใหเ้ป็นไปตามคณะกรรมการก าหนด 
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หมวด 5 

หลกัประกนัส ำหรับเงินกู้ 
  ขอ้ 53.  การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น ผูกู้ต้อ้งท าหลกัประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
  (1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูกู้ไ้ดท้  าไวต่้อสหกรณ์แลว้กไ็ม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 

(2) เงินกูส้ามญั  เงินกูเ้พื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนและหรือเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา 
อีกในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานท่ีปฏิบติัและหรือเงินกูเ้พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ 
ถา้เงินกูร้ายนั้น  โดยเฉพาะรายเดียวกดี็หรือเม่ือรวมกบัเงินกูร้ายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่(ถา้มี) มีจ านวน 
ไม่เกินกวา่ค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์กไ็ม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก เพียงแต่สมาชิกผูกู้มี้เงินทุนหุน้ 
เป็นหลกัประกนัเท่านั้น  
 ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวกดี็หรือเม่ือรวมกบัเงินกูร้ายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่  
(ถา้มี)  มีจ านวนเกินกวา่ทุนเรือนหุน้ท่ีผูข้อกูมี้อยูใ่นสหกรณ์ กต็อ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของวงเงินกู ้
  (ข)  สมาชิกตามท่ีคณะกรรมการก าหนดอยา่งนอ้ยสองคนค ้าประกนั 
  สมาชิกผูค้  ้าประกนัตอ้งท าหนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ไ้ม่เกินส่ีคน 
  เม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอ่ืน ๆ 
หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่ไม่สมควรหรือไม่อาจท่ีจะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป  ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกอ่ืน  
ซ่ึงคณะ 
กรรมการด าเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมใหเ้สร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมค
วรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน                               
 (3) เงินกูพ้ิเศษ ใหกู้ไ้ดร้ายละไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยใหมี้หลกัประกนั  ดงัต่อไปน้ี 
  1.  ตอ้งมีเงินทุนเรือนหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  22  ของวงเงินกู ้
  2.  ตอ้งมีหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ร้อยละ  100  ของวงเงินกู ้
ตามราคาประเมินของทางราชการ  กรณีเป็นเคหะ  อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนใด 
สมาชิกผูกู้ต้อ้งท าประกนัภยัหลกัทรัพยทุ์กปีจนกวา่จะช าระหน้ีหมด 
โดยก าหนดใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยันั้น 
  3. ตอ้งมีสมาชิกตามท่ีคณะกรรมการก าหนดเป็นคนค ้าประกนั 
                           3.1 กรณีหลกัประกนัขอ้ 1 และขอ้ 2  เพียงพอกบัวงเงินกูไ้ม่ตอ้งใชค้นค ้าประกนั 
             3.2  กรณีหลกัประกนัขอ้ 1 และขอ้ 2  นอ้ยกวา่วงเงินกูแ้ต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท   
ใหมี้ผูค้  ้าประกนั  2  คน 
          3.3 กรณีหลกัประกนัขอ้ 1 และขอ้ 2    นอ้ยกวา่วงเงินกูต้ ั้งแต่ 1,500,001 บาท แต่ 
ไม่เกิน 2,500,000 ใหมี้ผูค้  ้าประกนั  3  คน 
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                     3.4 กรณีหลกัประกนัขอ้ 1 และขอ้ 2    นอ้ยกวา่วงเงินกูต้ ั้งแต่  2,500,001 บาท ข้ึนไปใหมี้ผูค้  ้าประกนั  4  
คน 

4.  ตอ้งท าประกนัชีวิตเตม็วงเงินกู ้หรือหกัส่วนท่ีเหลือจากขอ้ 1 และขอ้ 2  และสวสัดิการ 
ท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ และสวสัดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ 

หมวด 6 
เงินงวดช ำระหนีส้ ำหรับเงินกู้ 

 ขอ้ 54. เงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูน้ั้น ใหก้ าหนดไวด้งัต่อไปน้ี     
(1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  

กรณี ขอ้ 7. (1)  เงินกูฉุ้กเฉินปกติ  ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินเตม็จ านวน  
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียภายในวนัส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก หรือส่งเป็นงวดรายเดือนรวม สำมสิบหกงวด  
เท่า ๆ กนั หากมีเศษใหร้วมช าระหน้ีในงวดแรกภายในวนัส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 

กรณี ขอ้ 7. (2) เงินกูฉุ้กเฉินเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์  ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้พื่อเหตุ 
ฉุกเฉินเตม็จ านวน พร้อมดว้ยดอกเบ้ียภายในวนัส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก หรือส่งเป็นงวดรายเดือนรวมสิบสองงวดเท่า 
ๆ กนั หากมีเศษใหร้วมช าระหน้ีในงวดแรกภายในวนัส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
   (2) เงินกูส้ามญั  
เงินกูเ้พื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือเงินกูเ้พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานท่ีปฏิบติัและเงินกูเ้พื่อการ
ศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ ใหค้ณะ 
กรรมการด าเนินการพิจารณาใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกู ้
   (2).1 แบบสหกรณ์ ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนั (เวน้แต่งวดสุดทา้ย)   
พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย หรือ 

(2).2 แบบธนาคาร ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือน (ท่ีมีตน้เงิน 
และดอกเบ้ียรวมกนั) กไ็ด ้ ภายในก าหนดระยะเวลาในการส่งช าระท่ีระบุไวใ้นขอ้  54. (2) ขอ้ (ก) หรือ (ข) 
แต่ทั้งน้ีเง่ือนเวลาใดถึงก าหนดช าระหน้ีส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้หมดก่อน ใหถื้อเอาตามเง่ือนเวลานั้น 
เป็นจ านวนงวดท่ีตอ้งช าระ 
  (ก)  เงินกูส้ามญัตามขอ้ 17.  เงินกูเ้พื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือกูเ้พื่อการศึกษา     
เพิ่มอีกในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานท่ีปฏิบติัตามขอ้ 22.  และเงินกูเ้พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศตามขอ้ 
26. ใหมี้ก าหนดส่งไม่เกิน  หน่ึงร้อยยีสิ่บงวด   หรือไม่เกินอาย ุแปดสิบห้ำปี ของผูกู้ ้
  (ข) เงินกูส้ามญัตามขอ้ 17.(1) หรือขอ้  17.(2)  
ใหมี้ก าหนดส่งช าระไดต้ามความตอ้งการของผูกู้แ้ต่ทั้งน้ีตอ้งช าระเงินตน้ไม่นอ้ยกวา่งวดละ หน่ึงร้อยบำท 

(3) เงินกูพ้ิเศษ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกู ้
   (3).1 แบบสหกรณ์ ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนั (เวน้แต่งวดสุดทา้ย)   
พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 
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(3).2 แบบธนาคาร ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือน (ท่ีมีตน้เงิน 

และดอกเบ้ียรวมกนั) กไ็ด ้ เงินงวดช าระหน้ีนั้นใหส่้งช าระตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก ใหช้ าระหน้ี 
เงินกูพ้ิเศษ ส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ไม่เกินจ านวน  สามร้อยหกสิบงวด  เวน้แต่เงินกูพ้ิเศษเพื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  
ใหมี้งวดส่งช าระไม่เกิน  หน่ึงร้อยงวด   หรือไม่เกินอาย ุ แปดสิบหา้ปี  ของผูกู้ใ้หแ้ลว้เสร็จ  แต่ทั้งน้ี   
จ  านวนงวดใดถึงก าหนดช าระหน้ีส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้หมดก่อน  ใหถื้อเอาจ านวนนั้นเป็นงวดช าระหน้ีของเงินกูพ้ิเศษรายนั้น 
ๆ  
 เงินงวดช าระหน้ีนั้นใหส่้งช าระตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
แต่เม่ือรวมเงินส่งงวดช าระหน้ีของเงินกูพ้เิศษและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน รวมกบัเงินค่าหุน้รายเดือนและรายการหกั  ณ  
ท่ีจ่ายจากส่วนราชการแลว้จะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ขอ้ 55. การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น ใหส่้งโดยวิธีหกัจาก 
เงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้  ณ   ท่ีจ่าย   เวน้แต่ในกรณีสมาชิกผูกู้ไ้ม่มีเงินไดร้ายเดือนหกั ณ ท่ีจ่าย  
ใหน้ าส่งเงินงวดช าระหน้ีท่ีส านกังานของสหกรณ์ ใหถื้อวา่เงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ 
 ในกรณีท่ีสมาชิกกูส้ามญัหรือกูเ้พื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือกูเ้พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาย
งานท่ีปฏิบติัหรือกูเ้พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศหรือกูพ้ิเศษ       มีค  าขอเป็นหนงัสือ ของด 
หรือขอผอ่นผนัการช าระหน้ี และ คณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่มีเหตุ         
อนัสมควรผอ่นผนัเป็นพิเศษ คณะกรรมการด าเนินการจะผอ่นผนัเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับ 
เงินกูส้ามญัหรือเงินกูเ้พื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือกูย้มืเพิ่มอีกในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงาน 
ท่ีปฏิบติัหรือเงินกูเ้พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศหรือเงินกูพ้ิเศษท่ีก าหนดไวต้าม 
ขอ้ 54. (2)  หรือ (3) ใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรือหลายเดือนกไ็ด ้ 
           แต่ถา้มีเหตุจ าเป็นเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิตของบรรดาสมาชิก 
คณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาในการส่งงวด ช าระหน้ีของสมาชิกท่ีกูย้มืเงินแต่ละประเภทออกไปอีก 
เท่าใดกไ็ด ้โดยใหพ้ิจารณาเป็นคราว  ๆ ไป  แต่ทั้งน้ีตอ้งพิจารณาดว้ยความรอบคอบไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 

หมวด 7 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

 ขอ้ 56. ใหเ้รียกเกบ็ดอกเบ้ียเงินกูจ้ากสมาชิกทุกประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ 19   ต่อปี 
โดยจะประกาศใหส้มาชิกทราบเป็นคราว ๆ ไป   
 ขอ้ 57. ดอกเบ้ียนั้น ใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ 

หมวด 8 
กำรควบคุมหลกัประกนัและกำรเรียกคนืเงินกู้ 

 ขอ้ 58. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคุมเงินกูทุ้กรายใหมี้หลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง 
ผูกู้ต้อ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
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  ขอ้ 59. ในกรณีใด  ๆ  ดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด  ๆ  เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง  
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 
คือ                                 

(1) เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
  (2) เม่ือมีหลกัฐานปรากฏวา่คณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่   ผูกู้น้  าเงินไปใชผ้ดิความ 
มุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
  (3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่ หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้กิดบกพร่องและผูกู้ ้   
มิไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  (4) เม่ือคา้งเงินงวดช าระหน้ี (ไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ีย) เป็นเวลาติดต่อกนัถึงสองเดือน 
หรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง 
 ขอ้ 60. ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผดิชอบช าระหน้ีแทนผูกู้ ้และไม่สามารถช าระหน้ีนั้น 
โดยส้ินเชิงได ้เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอ 
คณะกรรมการด าเนินการอาจผอ่นผนัใหเ้รียกเกบ็จากผูค้  ้าประกนัเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อส
หกรณ์กไ็ด ้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้ 61. ผูกู้ก้ดี็ ผูค้  ้าประกนักดี็ ตอ้งรับผกูพนัวา่ถา้ตนประสงคจ์ะขอออกหรือยา้ยจากราชการ 
หรืองานประจ าตามขอ้บงัคบั 33(3) 
จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบและจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน 
แลว้จึงขอออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ านั้นได ้

หมวด  9 
กำรโอนสมำชิกระหว่ำงสหกรณ์ 

 ขอ้  62.  ในกรณีการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์  และสมาชิกมีหน้ีติดตามมาดว้ย  
สหกรณ์จะตอ้งพิจารณาใหกู้ย้มืเงินเพื่อช าระหน้ีสหกรณ์เดิม  
แต่ทั้งน้ีใหค้ณะกรรมการด าเนินการพจิารณาอนุมติัใหกู้ย้มืเป็นราย ๆ ไป 

หมวด 10 
บทเฉพำะกำล 

 ขอ้ 63.  เงินกูทุ้กประเภทท่ีสมาชิกไดรั้บอนุมติัใหกู้ไ้วแ้ลว้  ก่อนระเบียบน้ีใชบ้งัคบัใหถื้อเป็นการ 
กูเ้งินตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  และใหถื้อเอาความท่ีปรากฏในหนงัสือกู ้ หนงัสือค ้าประกนั  สญัญาจ าน า  
หนงัสือสัญญาจ านองท่ีดินและหนงัสือแจง้ของสมาชิกเก่ียวกบัเงินกูทุ้กประเภทแลว้แต่กรณีท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั
ใหค้งมีผลผกูพนัตามสญัญาและหรือหนงัสือแจง้ของสมาชิกเก่ียวกบัเงินกูทุ้กประเภทนั้นต่อไป 
 ขอ้ 64. ส าหรับสมาชิกผูกู้ท่ี้ไดด้ าเนินการวา่ดว้ยหลกัประกนัเงินกู ้โดยการท าประกนัภยัผูค้  ้าประกนั  
ไวแ้ลว้ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็  จ  ากดั วา่ดว้ยเงินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. 2559 และมีผลคุม้ครองแลว้นั้น 
ใหค้งใชห้ลกัประกนัเงินกูต้ามเดิมต่อไปจนกวา่จะส้ินสุดความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันั้น (31  มกราคม  2561) 
 ขอ้ 65.  บรรดาประกาศ  ค  าสัง่  มติ  หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดของสหกรณ์ท่ีออกตามระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
ท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั ใหมี้ผลใชบ้งัคบัเท่าท่ีไม่ขดัต่อระเบียบน้ีต่อไปจนกวา่จะมีประกาศเปล่ียนแปลง 



ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ  เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ   ณ วนัท่ี  9  พฤษภาคม   2560 
 
      

(นายธงชยั   พทุธมอญ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ ากดั 
 
 
 
 


