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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก  พ.ศ. 2556 
 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี   จ  ากดั   ขอ้  79  (11)  และ  
ขอ้  107 (3)    คณะกรรมการด าเนินการ    ชุดท่ี  52  ในคราวประชุม   คร้ังท่ี  8   เม่ือวนัท่ี   25  มิถุนายน   2556   
ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  พ.ศ.  2556    ไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  วา่ดว้ยการใหเ้งิน 
กูแ้ก่สมาชิก  พ.ศ. 2556” 
  ขอ้  2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่    วนัท่ี   1  กรกฎาคม   2556    เป็นตน้ไป 
  ขอ้  3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  “วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก
พ.ศ. 2554”  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ และมติอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

                                                                      หมวด  1 
                                                                         ข้อก าหนดทัว่ไป 
   ขอ้  4.  สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  3  ประเภท  คือ    

(1)  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
(2)  เงินกูส้ามญั 
(3)  เงินกูพ้ิเศษ 

                 

                           ขอ้  5.  การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้นจะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ 
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร  แต่จะใหเ้งินกูเ้พื่อใชจ่้ายฟุ่มเฟือยหรือการเก็งก าไรไม่ได ้
                          สมาชิกจะไดรั้บเงินกูเ้ท่าใด  ข้ึนอยูก่บัเงินเดือนเป็นส าคญั สมาชิกตอ้งมีเงินเดือนเหลือหลงัจาก
หน่วยงานตน้สงักดัหกัเงินเดือน  ณ  ท่ีจ่าย ทุกรายการ  รวมทั้งสหกรณ์หกัเงินค่าหุน้และตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ีย 
ทุกรายการแลว้  สมาชิกตอ้งมีเงินเดือนเหลือตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการหกัเงินบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการเพื่อช าระหน้ีเงินกูใ้หแ้ก่สวสัดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 
 

         หมวด  2 
                                                                    เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ขอ้  6.  เม่ือสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอนัแสดงหลกัฐานพิสูจน์ได ้   และประสงคจ์ะขอกูเ้งินก็ให ้
ยืน่ค  าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
  ขอ้  7.  สมาชิกผูป้ระสงคจ์ะขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน    ตอ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกนั
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  3  เดือน  
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      ขอ้  8.  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการหรือกรรมการด าเนินการ    หรือผูจ้ดัการ   ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผูว้นิิจฉยัและอนุมติัให้เงินกูเ้พื่อ 
เหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได ้ แลว้ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบทุกเดือน 
                   ขอ้  9.   เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง  ๆ  นั้น   ใหมี้จ านวน   ดงัน้ี 
                                                    9.1.   เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  ใหกู้ไ้ดส้ามเท่าของเงินเดือนของสมาชิกนั้น  แต่สูงสุด 
ไม่เกิน  “ หน่ึงแสนบาท ”   ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินตน้ภายใน “ยีสิ่บห้า” งวด ๆ  ละเท่า  ๆ  กนั  พร้อมดอกเบ้ียภายใน 
วนัส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก       ส่วนท่ีเหลือใหส่้งคืนภายในวนัส้ินเดือนของแต่ละเดือนพร้อมดอกเบ้ีย
โดยไม่มีการผอ่นเวลาแต่อยา่งใด 
                                        9.2.   เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั    (ATM)    ใหกู้ไ้ดส้องเท่าของเงินเดือน 
ของสมาชิกนั้น   แต่สูงสุดไม่เกิน “ ส่ีหม่ืน”  บาท   ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินตน้ภายใน  “สิบสอง”  งวดนบัแต่เร่ิมส่งคืน 
เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก   ส่วนท่ีเหลือใหส่้งภายในวนัส้ินเดือนของแต่ 
ละเดือนพร้อมดอกเบ้ีย   โดยไม่มีการผอ่นเวลาแต่อยา่งใด 

หมวด 3 
เงินกู้สามัญ 

                           ขอ้ 10. การใหเ้งินกูส้ามญั ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญั
แก่สมาชิก     คณะกรรมการด าเนินการ     อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์   
ขอ้  83  โดยมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกได ้    และใหแ้ถลงรายการเงินกู้
สามญัท่ีใหไ้ปและส่งคืนใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน 
  อน่ึง   ถา้มีเหตุอนัสมควร   คณะกรรมการด าเนินการอาจใหมี้การทบทวนการวนิิจฉยัใหเ้งินกู ้
แก่สมาชิกเฉพาะรายท่ีคณะกรรมการเงินกูไ้ดเ้สนอขออนุมติัไวก้็ได ้
  ขอ้ 11.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินสามญัตอ้งยืน่ค  าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนด 
  ขอ้ 12.  ค าขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้น    ตอ้งเสนอผา่นการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ 
ผูบ้งัคบับญัชาของผูกู้ ้         ในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่หวัหนา้สถานศึกษาหรือหวัหนา้หน่วยงานของสมาชิกผูข้อกู ้ 
แต่ถา้ผูข้อกูด้  ารงต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชานั้นแลว้ ก็ไม่ตอ้งผา่นการพิจารณาตามความเห็นดงักล่าวก็ได ้
  ตามระเบียบน้ี   เงินกูส้ามญัมี  2  ประเภท  ไดแ้ก่ 

- เงินกูส้ามญัทัว่ไป 
- เงินกูส้ามญัโครงการพิเศษ 

เงินกู้สามัญทัว่ไป 
  ขอ้ 13.  สมาชิกผูข้อกูเ้งินสามญัทัว่ไป     ตอ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์น้ีติดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่สามเดือน  เวน้แต่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นซ่ึงยา้ยมารับราชการในทอ้งท่ีด าเนินการของสหกรณ์น้ี   
และไดเ้ป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้  37 
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  ขอ้ 14. จ านวนเงินกูส้ามญัทัว่ไปท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ  นั้น  ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรแต่ตอ้งอยูภ่ายในขอ้ก าหนดตามมติคณะกรรมการด าเนินการท่ีประกาศก าหนดวงเงินกู ้
แก่สมาชิก                          
       ในกรณีท่ีสมาชิกมีค่าหุน้อยูใ่นสหกรณ์น้ีเกินกวา่จ ากดั  ซ่ึงอาจกูไ้ดต้ามวรรคก่อน  คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้นไดไ้ม่เกินร้อยละเกา้สิบของค่าหุน้ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ 
      ส าหรับสมาชิกท่ีออกจากราชการหรืองานประจ า   ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 32 (3)   โดยไม่มี
ความผดิและยงัคงเป็นสมาชิกอยูต่ามขอ้บงัคบั ขอ้ 44  หรือสมาชิกท่ีออกจากราชการดว้ยเหตุเกษียณอายรุาชการ
(อาย ุ60 ปี )    โดยไดรั้บเงินบ านาญตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการและรับบ านาญในทอ้งท่ี
จงัหวดักาญจนบุรี  ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินกูส้ามญัทัว่ไปในวงเงินไม่เกินกวา่จ ากดัท่ีกล่าวในขอ้ 14  แต่ตอ้งช าระหน้ี
ใหเ้หลือไม่เกินกวา่ค่าหุน้รวมกบัเงินสวสัดิการและเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ (100,000  บาท)  เม่ืออายคุรบ 70 ปี
ส าหรับสมาชิกท่ีอาย ุ 65  ปีข้ึนไป   ใหพ้ิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น   ในการขอกูเ้ป็นราย ๆ ไป   หากสมาชิก
ตอ้งการกูหุ้้นใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินกวา่ค่าหุน้ท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ โดยไม่ตอ้งมีผูค้  ้าประกนั วงเงินกูท่ี้เกินกวา่ค่าหุน้
ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน    ส าหรับลูกจา้งตอ้งช าระหน้ีเงินกูใ้หเ้หลือเท่าเงินค่าหุน้ภายในอาย ุ60 ปี   
        ขอ้ 15.  ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ามญัทัว่ไปแก่สมาชิกท่ียงัส่งคืนเงินกู้
สามญัทัว่ไปหรือเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนไม่เสร็จก็ได ้แต่จ านวนเงินกูส้ามญัทัว่ไปและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน
รวมทุกรายการของสมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ    ในเวลาใดเวลาหน่ึง    จะมีจ านวนตน้เงินเกินกวา่วงจ ากดัท่ีกล่าว 
ในขอ้ 14  ไม่ได ้
        ขอ้ 16.  ในการใหเ้งินกูส้ามญัทัว่ไปนั้น  ถา้ปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่การ 
ขอกูอ้นัมีลกัษณะพึงใหกู้น้ั้นทุกราย  ใหถื้อล าดบัในการพิจารณาให้เงินกูด้งัต่อไปน้ี 

(1)   เงินกูซ่ึ้งถือค่าหุน้เป็นหลกัประกนันั้นพึงใหใ้นล าดบัก่อนเงินกูซ่ึ้งมีหลกัประกนั 
อยา่งอ่ืน 

(2)  ในระหวา่งเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นล าดบัเดียวกบัท่ีกล่าวใน  (1) นั้น   เงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนนอ้ย 
พงึใหก่้อนเงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนมาก  เพือ่ประโยชน์แห่งการน้ีจ านวนเงินกูท่ี้น ามาเทียบกนันั้น ใหคิ้ดรวมกนัทั้ง 
เงินกูส้ามญัและเงินกูฉุ้กเฉินรายก่อนของผูกู้ท่ี้ยงัคงเหลืออยู ่(ถา้มี) ดว้ย 
                   ทั้งน้ี   เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่มีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้
 

เงินกู้สามัญโครงการพเิศษ 
 

                     ขอ้ 17.  เงินกูส้ามญัโครงการพิเศษ   สมาชิกผูข้อกูเ้งินสามญัโครงการพิเศษจะตอ้งใชเ้พื่อ 
โครงการพิเศษท่ีสหกรณ์จดัข้ึนเป็นคร้ังคราวเท่านั้น    ยกเวน้เงินกูต้าม  (3)   โดยเงินกูส้ามญัโครงการพิเศษ 
ใหเ้ฉพาะเพื่อ  

(1) เงินกูเ้พื่อซ้ือยานพาหนะเพื่ออ านวยความสะดวกในครอบครัว  จ  านวนเงินกูซ่ึ้ง 
ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้น้ั้น   ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร โดยค านึงถึงความตอ้งการเงินกูอ้ยา่ง
แทจ้ริงและความสามารถในการช าระหน้ีของสมาชิก  แต่สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท 
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                                     การใชสิ้ทธิกูเ้พื่อซ้ือยานพาหนะ  คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาใหกู้ไ้ดภ้ายหลงั 
จากสมาชิกไดใ้ชสิ้ทธิการกูเ้งินสามญัแลว้ และตอ้งเป็นสมาชิกติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 
 
 

(2) เงินกูเ้พื่อการศึกษาดูงาน เพื่อพฒันาศกัยภาพของสมาชิก คณะกรรมการด าเนินการ 
อาจพิจารณาเงินกูใ้หแ้ก่สมาชิกโดยค านึงถึงความตอ้งการเงินกูอ้ยา่งแทจ้ริง และความสามารถในการช าระหน้ี
ของสมาชิก   โดยวงเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์   แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000  บาท   และตอ้งเป็น 
สมาชิกติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หกเดือน  ช าระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 50 งวด และใหมี้ผูค้  ้าประกนั 1 คน  
                                    (3)    เงินกูเ้พื่อสนบัสนุนและส่งเสริมทางการศึกษาของสมาชิก  ,  และบุตรสมาชิก  
คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูเ้พื่อการศึกษาได ้  ดงัน้ี 
                                       ก.   เพื่อช่วยเหลือดา้นการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก   ใหกู้ไ้ดปี้ละหน่ึงคร้ัง 
ในวงเงินกูแ้ต่ละระดบัท่ีใหส้มาชิกกูไ้ด ้ ดงัน้ี 

1) ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กูไ้ดไ้ม่เกิน       150,000  บาท 
2) ระดบัปริญญาตรี                 กูไ้ดไ้ม่เกิน       200,000  บาท 
3) ระดบัปริญญาโท                กูไ้ดไ้ม่เกิน        300,000  บาท 
4) ระดบัปริญญาเอก               กูไ้ดไ้ม่เกิน        400,000  บาท 

                                      ข.   เพื่อส่งเสริมสมาชิกไดมี้อุปกรณ์การศึกษาเพื่อใชใ้นการศึกษาของตนเองหรือบุตร
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกเพื่อซ้ืออุปกรณ์การศึกษาไดใ้นวงเงินกูไ้ม่เกิน “ห้าหม่ืนบาท”  
                                  เงินกูต้าม  (3)  ก.   และ ข.  ผูกู้ต้อ้งส่งหลกัฐานเก่ียวกบัการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา 
มาประกอบการพิจารณาขอกูต้ามประกาศท่ีสหกรณ์ก าหนด     การช าระคืนเงินกู ้   ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้ป็นงวด 
รายเดือนเท่ากนั   (เวน้แต่งวดสุดทา้ย)    พร้อมดว้ยดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนแรกท่ีคิดดอกเบ้ียเป็นตน้ไป    ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน  100  งวด     และใหมี้สมาชิกซ่ึงเป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัทัว่ไปของผูกู้เ้ป็นผูค้  ้าประกนั 
เงินกูเ้พื่อการศึกษาไดอี้กหน่ึงสัญญาในวงเงินกูไ้ม่เกิน 200,000  บาท   วงเงินกูเ้กินกวา่ 200,000  บาท  ใหมี้ 
ผูค้  ้าประกนัเพิ่มอีก 1 คน  
 

หมวด 4 
เงินกู้พเิศษ 

  ขอ้ 18. เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่สหกรณ์  มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอท่ีจะช่วยเหลือ
ใหเ้งินกูเ้พื่อส่งเสริมฐานะความมัน่คง        หรือก่อประโยชน์แก่สมาชิกได ้  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
พิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีและตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
  ขอ้  19.  การใหเ้งินกูพ้ิเศษนั้น ใหเ้ฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ตามขอ้ก าหนดในระเบียบน้ี 
               ขอ้  20.   เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์   ไดแ้ก่ 

(ก)  เงินกูเ้พื่อต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร  ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
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                                           (ข)   เงินกูเ้พื่อก่อสร้างหรือซ้ืออาคาร หรือท่ีดินและอาคาร หรือซ้ือท่ีดินเพื่อจะได้
ก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอนัสมควร  ทั้งน้ี  เพื่อเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองตามสมควรแก่ฐานะ 
                                           (ค)  เงินกูเ้พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงท่ีดินและหรืออาคารอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
                                           (ง)  เงินกูเ้พื่อซ้ือบา้นพร้อมท่ีดิน   หรือการไถ่ถอนการจ านองเก่ียวกบัการซ้ือบา้น
พร้อมท่ีดินจากสถาบนัการเงินอ่ืน 
  ขอ้ 21.  สมาชิกผูกู้ป้ระสงคข์อกูเ้งินดงักล่าวในขอ้ 20.  ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งสหกรณ์ตามแบบท่ี
ก าหนดไว ้ รวมทั้งรายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้าย  รายการบุคคลในครัวเรือน การอยูอ่าศยัเดิมและเหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัใหมี้ท่ีอยูอ่าศยัใหม่หรือจดั
ใหมี้เพิ่มข้ึน แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลกัฐานท่ีดินท่ีจะ
ก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละอียดและหลกัฐานแห่งท่ีดินหรืออาคารท่ีจะซ้ือ ก าหนดเวลาสัญญาท่ีท า
ไวห้รือร่างสัญญาท่ีจะท ารายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกู ้จ  านวนเงินซ่ึงตนจะออกเอง ก าหนดการใชจ่้ายเงินกู ้
รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 
  ขอ้ 22. แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารนั้น  ตอ้งปฎิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย
และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการดว้ย 
                             การแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบรูปหรือรายการดงักล่าวในวรรคก่อน ในสาระส าคญัตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบของบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเพื่อการน้ี  และตอ้งรายงาน
คณะกรรมการด าเนินการดว้ย 
  ขอ้ 23. สหกรณ์จะมอบใหก้รรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร สอบสวนและ 
ท ารายงานเก่ียวกบัค าขอกูเ้งินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นหนา้ท่ี
ของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้ความจริงและความร่วมมือ 
  ขอ้  24.  จ านวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ซ่ึงใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นยอ่ม 
สุดแต่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยค านึงถึงลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยัตามความจ าเป็นและ
ความสามารถช าระหน้ีของสมาชิกนั้น   โดยใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน   “หกสิบ”   เท่าของเงินเดือนแต่สูงสุดไม่เกิน 
 “สองลา้นหา้แสน”  บาท 
  ขอ้ 25. เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นั้น   มีความมุ่งหมายเพื่อใหส้มาชิกใชจ้ดัให้มีท่ีอยู่
อาศยัของตนและครัวเรือนตามท่ีกล่าวในขอ้ 20  มิใช่จดัให้มีข้ึนส าหรับใหเ้ช่าหรือโอนแก่ผูอ่ื้น 
                            ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคระห์ไม่เสร็จ  จะขายหรือโอนอาคาร หรือ
ท่ีดินซ่ึงใชเ้งินกูน้ั้นไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผูอ่ื้นไม่ได ้ เวน้แต่กรณีท่ีจ าเป็นซ่ึงไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือ
จากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 
                           ขอ้ 26.  สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ หากมีความจ าเป็นเดือดร้อน
คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัทัว่ไปได ้ แต่ทั้งน้ีตอ้งมีเงินเดือนเหลือไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนด 
                           ขอ้ 27.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ท่ีใชร้ะยะเวลาส่งคืนตามท่ีก าหนดไว ้ตอ้งมีจ านวน
เกินกวา่จ ากดั  ซ่ึงสมาชิกนั้นอาจกูเ้งินสามญัทัว่ไปจากสหกรณ์ได ้
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หมวด  5 

หลกัประกันส าหรับเงินกู้ 
 

             ขอ้  28.   การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
  ขอ้  29.  หลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ั้น   ใหมี้ขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

      (1)  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  นอกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูกู้ไ้ดท้  าไวต่้อสหกรณ์แลว้ก็ไม่ 
ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก  

          (2)   เงินกูส้ามญัทัว่ไป  ถา้เงินกูส้ามญัทัว่ไปท่ีไม่เกินกวา่ค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์
ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืน    

ถา้เงินกูส้ามญัทัว่ไปคร้ังนั้นโดยเฉพาะคร้ังเดียวก็ดี    หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัทัว่ไป 
คร้ังก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่(ถา้มี) ก็ดี  มีจ  านวนเกินกวา่ค่าหุน้ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์   ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใด
อยา่งหน่ึง   ดงัต่อไปน้ี 
                                (ก)    มีสมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ซ่ึ้งคณะกรรมการด าเนินการหรือ    
 คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรค ้าประกนัอยา่งไม่มีจ  ากดั  เพื่อหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูส้ามญัทัว่ไปรายนั้น    
สมาชิกผูค้  ้าประกนัจะมีจ านวนก่ีคนใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  สมาชิกผูค้  ้าประกนั 
ตอ้งท าหนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
                      เม่ือผูค้  ้าประกนัรายใดตาย   หรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอ่ืน หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการด าเนินการ 
เห็นวา่ไม่สมควรหรือไม่อาจท่ีจะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไปได ้ ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
                      การท่ีสมาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด  ๆ ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั้นหลุดพน้จาก 
การค ้าประกนั   จนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 
                                  (ข)    มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน   จ  านองเป็นหลกัประกนัเตม็
จ านวนเงินกูร้ายนั้น    โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการ (ในกรณีอสังหาริมทรัพยท่ี์จ านองเป็น 
หลกัประกนัเงินกูท่ี้เป็นท่ีดิน   สหกรณ์จะคิดราคาใหไ้ม่เกินร้อยละ เจ็ดสิบของราคาท่ีทางราชการก าหนด)   
                                   (ค)    มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์แห่งน้ีซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกนัเงินกู ้
                           (3.)  เงินกูส้ามญัโครงการพิเศษ     เงินกูส้ามญัโครงการพิเศษตามขอ้ 17(1) ใหมี้หลกัประกนั
เช่นเดียวกบัหลกัประกนัทัว่ไป 
                               สมาชิกผูกู้ ้เงินสามญัทุกประเภท   ต้องสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั                         
                          (4)   เงินกูพ้ิเศษ    ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 
                                      (ก)   มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองเจา้หน้ีรายอ่ืน  จ  านองเป็นหลกัประกนั
เงินกู ้  แต่ตอ้งอยูภ่ายในร้อยละแปดสิบแห่งมูลค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
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                        การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นท่ีดินเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูน้ั้น   ใหถื้อราคาประเมิน 
ซ่ึงทางราชการก าหนดไว ้   แต่หากเห็นวา่ท่ีดินนั้น   ควรมีราคาต ่ากวา่ท่ีทางราชการก าหนด ก็ใหถื้อราคาท่ีต ่ากวา่
นั้นเป็นราคาประเมิน 
                        หากประเมินราคาอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งมีทั้งท่ีดินและโรงเรือนรวมกนั      โรงเรือนนั้นจะตอ้งท า 
ประกนัภยัไวต้ามจ านวนเงินและระยะเวลาท่ีสหกรณ์เห็นสมควร      โดยระบุใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บประโยชน์ 
ในการประกนัเช่นวา่นั้น                                                                                                     
                                        (ข)    มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์แห่งน้ีซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกนัเงินกู ้

หมวด  6 
เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้ 

                                ขอ้  30   เงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูน้ั้น   ไดก้  าหนดไวด้งัน้ี 
                                                  (1)   เงินกูส้ามญัทัว่ไป  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดใหผู้กู้ส่้งคืน
เงินกูส้ามญัทัว่ไปเป็นงวดรายเดือนเท่ากนั   (เวน้แต่งวดสุดทา้ย)   พร้อมดว้ยดอกเบ้ียหรือส่งคืนเงินตน้รวมกบั
ดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน ๆ  ละเท่ากนัเป็นจ านวนก่ีงวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้จ  านวน
และความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้ โดยประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
                                                  (2)   เงินกูพ้ิเศษ     คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาก าหนดใหผู้กู้เ้งินกูพ้ิเศษ
ส่งคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนั    (เวน้แต่งวดสุดทา้ย )  พร้อมดว้ยดอกเบ้ียหรือส่งคืนเงินตน้รวมกบัดอกเบ้ีย
เป็นงวดรายเดือน ๆ  ละเท่ากนัเป็นจ านวนก่ีงวด    ก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้  จ านวนและ
ความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้ โดยจะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆไป 
          ในกรณีท่ีสมาชิกประสบปัญหาในการช าระหน้ี   เน่ืองจากตอ้งออกจากราชการหรืองานประจ า 
ไม่วา่ดว้ยเหตุใด  ๆ   คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาปรับจ านวนงวดการช าระหน้ีใหแ้ตกต่างออกไป 
ไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

ขอ้ 31.  การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท    ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  ใหส่้ง 
โดยวธีิหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ  ท่ีจ่าย  เวน้แต่กรณีผูกู้ซ่ึ้งยงัคงเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั ขอ้ 44  ใหน้ า 
ส่งเงินงวดช าระหน้ีท่ีส านกังานสหกรณ์ 

ใหถื้อวา่เงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ 
 

หมวด  7 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

          ขอ้ 32.  ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทจากสมาชิก    ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบเจด็ต่อปี  
ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาก าหนดอตัราดอกเบ้ียไดต้ามความเหมาะสม     ตามสภาพการเงินของ 
สหกรณ์โดยออกประกาศเป็นคราว ๆ  ไป 
           ขอ้  33.  ดอกเบ้ียเงินกูน้ั้น  ให้คิดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ จ านวนวนัท่ีน ามา
ค านวณดอกเบ้ียใหใ้ช ้1 ปี มี 365 วนัเท่านั้น  เพื่อใชเ้ป็นฐานในการค านวณดอกเบ้ียรายวนั 
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หมวด  8 
 

                            การควบคุมหลกัประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
 

           ขอ้ 34.  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ     ตรวจตราควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนั
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี      และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิด 
บกพร่อง  ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
           ขอ้ 35.  ในกรณีใด ๆ  ดงัต่อไปน้ี    ใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ   เป็นอนัถึงก าหนด
ส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที   โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้วแ้ละใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

         (1)   เม่ือสมาชิกผูกู้ล้าออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ  
                                             (2)   เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่ผูกู้น้  าเงินไปใชผ้ดิความมุ่งหมาย 
ท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 

        (3)  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูบ้กพร่อง 
และผูกู้มิ้ไดจ้ดัการแกไ้ขคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการ ก าหนด 

  (4)  เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี (ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย)  เป็นเวลาถึง 
สองเดือนหรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ   

  ขอ้ 36. ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผดิช าระหน้ีแทนผูกู้ ้ และไม่สามารถช าระหน้ีนั้น 
โดยส้ินเชิงได ้   เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอ    คณะกรรมการด าเนินการอาจผอ่นผนัใหเ้รียกเก็บจากผูค้  ้าประกนัเป็น
งวดรายเดือนจนเสร็จตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือไวต่้อสหกรณ์ก็ได ้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

         ขอ้ 37. ผูกู้ก้็ดี  ผูค้  ้าประกนัก็ดี   ตอ้งรับผกูพนัวา่  ถา้ตนประสงคจ์ะออกหรือยา้ยหรือโอน
ไปจากราชการหรืองานประจ าตามขอ้บงัคบั ขอ้ 32 (3) จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบและจดัการช าระ
หน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน แลว้จึงขอออกหรือยา้ยหรือโอนไปจากราชการหรืองานประจ า
นั้นได ้

          ขอ้ 38.  ผูกู้ต้อ้งท าประกนัชีวติ  ประกนัสินเช่ือ หรือประกนัอคัคีภยั  ตามเกณฑ์ท่ีสหกรณ์
ก าหนด ยกเวน้การกูฉุ้กเฉิน  และการกูส้ามญัท่ีใชหุ้น้ค ้าประกนั  สมาชิกจะท าประกนัหรือไม่ก็ได ้
                                   ขอ้ 39.  ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 

ก าหนดไว้  ณ   วนัที ่ 24  เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2554 
 

 
(นายนิวฒัน์  วีระสุนทร) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั 
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