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ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

ว�าด�วยการให�เงินกู�แก�สมาชิก พ.ศ.2562 
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                อาศัยอำนาจตามความในข�อบังคับของสหกรณ� ข�อ 10 ข�อ 79 (8) และข�อ 107 (3) เพื่อให�การบริการ
เงินกู� แก,สมาชิกเป/นไปด�วยความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจป5จจุบันและบรรลุวัตถุประสงค�ของข�อบังคับแห,งสหกรณ�นี้    
ท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 61  คร้ังท่ี 16  เมื่อวันท่ี 22  กรกฎาคม  2562 ได�กำหนดระเบียบ               
ว,าด�วยการให�เงินกู�แก,สมาชิก ไว�ดังน้ี  
 ข�อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว,า “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว,าด�วยการให�เงินกู�แก,สมาชิก พ.ศ.2562” 
 ข�อ 2.  ให�ใช�ระเบียบนี้  ต้ังแต,วันท่ี 23  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 เป/นต�นไป  
 ข�อ 3.  ให�ยกเลิก ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว,าด�วยการให�เงินกู�แก,สมาชิก ดังน้ี 

(1)   ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  ว,าด�วยการให�เงินกู�แก,สมาชิก พ.ศ. 2556   
ซึ่งประกาศ ณ วันท่ี 29 เมษายน 2556 

(2)  ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  ว,าด�วยการให�เงินกู�แก,สมาชิก แก�ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2556  ซึ่งประกาศ ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

(3)  ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  ว,าด�วยการให�เงินกู�แก,สมาชิก แก�ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2557  ซึ่งประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2557 

(4)  ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  ว,าด�วยการให�เงินกู�แก,สมาชิก แก�ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2558  ซึ่งประกาศ ณ วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 

(5)  ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  ว,าด�วยการให�เงินกู�แก,สมาชิก แก�ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 5)  พ.ศ. 2558  ซึ่งประกาศ ณ วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

(6)  ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  ว,าด�วยการให�เงินกู�แก,สมาชิก แก�ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2559  ซึ่งประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2559 

(7)  ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  ว,าด�วยการให�เงินกู�แก,สมาชิก แก�ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 7)  พ.ศ. 2559  ซึ่งประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

(8)  ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  ว,าด�วยการให�เงินกู�แก,สมาชิก แก�ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 8)  พ.ศ. 2560  ซึ่งประกาศ ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2560 

(9)  ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  ว,าด�วยการให�เงินกู�แก,สมาชิก แก�ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 9)  พ.ศ. 2560  ซึ่งประกาศ ณ วันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 (10)  ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  ว,าด�วยการให�เงินกู�แก,สมาชิก แก�ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี 10)  พ.ศ. 2562  ซึ่งประกาศ ณ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 และรวมถึงบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ 
หรือข�อตกลงอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ีและให�ใช�ระเบียบแทน 
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หมวด 1 

ข�อความทั่วไป 

 ข�อ 4. สหกรณ�ให�เงินกู�แก,สมาชิก 3 ประเภท ได�แก, 

          4.1  เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน มี 3 ประเภท 

    4.1.1  เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน  

    4.1.2  เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน ผ,านระบบ ATM 

      4.1.3  เงินกู�เพ่ือฉุกเฉินกรณีพิเศษ 

4.2 เงินกู�สามัญมี 6 ประเภท 

      4.2.1  เงินกู�สามัญท่ัวไป 

      4.2.2  เงินกู�สามัญกรณีพิเศษ 

      4.2.3  เงินกู�สามัญเพื่อการรวมหนี้ 

      4.2.4  เงินกู�สามัญเพื่อยานพาหนะ   

      4.2.5  เงินกู�สามัญเพื่อสวัสดิการ 

      4.2.6  เงินกู�สามัญเพื่อการศึกษา 

4.3 เงินกู�พิเศษ ม ี2 ประเภท 

      4.3.1  เงินกู�พิเศษเพื่อการเคหะ 

      4.3.2  เงินกู�พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

 ข�อ 5.  ข�อจำกัดแห,งวงเงินกู�ทุกประเภทรวมกันท่ีให�แก,สมาชิกแต,ละรายนั้นไม,เกิน 7,000,000.-บาท ดังนี้ 

           5.1 วงเงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู�สามัญ ไม,เกิน 5,000,000.-บาท 

           5.2 วงเงินกู�พิเศษเพ่ือการเคหะ ไม,เกิน 5,000,000.-บาท 

           5.3 วงเงินกู�พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ ไม,เกิน 5,000,000.-บาท 

 ข�อ 6. การให�เงินกู�แก,สมาชิกนั้น จะให�ได�เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจำเป/นหรือประโยชน�ตามท่ีคณะกรรมการ

ดำเนินการเห็นสมควร แต,จะให�เงินกู�เพื่อการสุรุ,ยสุร,าย หรือการเก็งกำไรไม,ได� 
 

หมวด 2 

เงินกู�เพ่ือเหตฉุุกเฉิน 

 ข�อ 7.เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน�ได�และประสงค�ขอกู�เงินก็ให�ย่ืนคำขอกู�เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน

ได�ตามท่ีกำหนดไว�ในข�อบังคับ ในระเบียบน้ี และหลักเกณฑ�ท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด   

 ข�อ 8. คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให�ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ

อื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เป/นผู�วินิจฉัยให�กู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน แทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได�และให�ผู�ได�รับมอบหมาย

ดังกล,าวนั้น แถลงรายการเงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉินท่ีให�ไปและส,งคืนต,อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาทุกเดือน 
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 ข�อ 9. เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉินท่ีให�แก,สมาชิกผู�กู�คนหน่ึงๆ นั้น สหกรณ�ให�กู� ดังนี้ 

9.1  เงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให�กู�ได�ไม,เกินสามแสนบาทหรือไม,เกินสิบเท,าของเงินได�รายเดือนของสมาชิก  

สุดแต,จำนวนไหนจะน�อยกว,า และสมาชิกนั้นต�องมีเงินค,าหุ�นไม,ต่ำกว,าสิบเท,าของเงินได�รายเดือน กรณีท่ีมีค,าหุ�นไม,ถึง           

สิบเท,าของเงินเดือน ให�มีสิทธิ์กู�เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินได�ไม,เกินค,าหุ�นท่ีมีอยู,  

9.2  เงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน ผ,านระบบ ATM ทางธนาคาร ให�กู�ได�ไม,เกินสองแสนบาท หรือ        

ไม,เกินสิบเท,าของเงินได�รายเดือน 

 การใช�สิทธ์ิในการกู�เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามข�อ 9.1 และ 9.2 ให�สมาชิกกู�เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินได�ท้ังสองอย,าง 

ท้ังน้ีให�เป/นไปตามหลักเกณฑ� เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

 ในกรณีท่ีสมาชิกมีเงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉินค�างอยู, เงินกู�ฉุกเฉินใหม,และเก,ารวมกันจะมีจำนวนต�นเงินเกินกว,า

จำกัดท่ีกล,าวในวรรคก,อนไม,ได�    

9.3 เงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ ให�กู�ได�ไม,เกินร�อยละแปดสิบของยอดเงินป5นผลและเงินเฉล่ียคืน 

ท่ีได�รับปSท่ีแล�ว แต,ต�องอยู,ภายในจำกัดไม,เกินห�าหมื่นบาท 

 การใช�สิทธิสมาชิกจะใช�สิทธิกู�ได�เพียงปSละ 1 ครั้งเท,านั้น หรือในกรณีท่ีสมาชิกย่ืนกู�ครั้งแรกใช�สิทธิไม,เต็ม

วงเงินกู�ตามสิทธิ หรือชำระคืนเงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉินเป/นกรณีพิเศษก,อนกำหนด ให�มีสิทธิกู�ใหม,ได�อีกคร้ัง 

หมวด 3 

เงินกู�สามัญ 
 

 ข�อ 10. ให�คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให�เงินกู�สามัญแก,สมาชิกได�ตามท่ีกำหนดไว�        

ในข�อบังคับ ในระเบียบนี้ และหลักเกณฑ�ท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด  

  คณะกรรมการดำเนินการอาจแต,งต้ังคณะกรรมการเงินกู�ขึ้น  ตามความในข�อบังคับของสหกรณ� ข�อ 83  

เพ่ือมอบอำนาจหน�าท่ีให�การพิจารณาวินิจฉัย ให�เงินกู�สามัญแก,สมาชิกให�ปฏิบัติได� 

 ข�อ 11. ข�อจำกัดแห,งวงเงินกู�สามัญและเงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีให�แก,สมาชิกแต,ละรายน้ัน ให�เป/นไปตามความ            

ในข�อ 14 และข�อ 15 จะเกินห�าล�านบาทไม,ได� 

 ข�อ 12. สมาชิกซึ่งอาจได�รับเงินกู�สามัญ จะต�องเป/นสมาชิกสหกรณ�น้ีเป/นเวลาติดต,อกันไม,น�อยกว,า 6 เดือน  

โดยย่ืนคำขอกู�เงินตามแบบท่ีสหกรณ�กำหนด        

 ข�อ 13. คำขอกู�สามัญของสมาชิกน้ัน ต�องเสนอโดยผ,านการพิจารณาให�ความเห็นชอบของหัวหน�าหน,วยงาน                 

ท่ีสมาชิกสังกัดอยู,ด�วย หรือความเห็นชอบของผู�บังคับบัญชาช้ันต�นของผู�กู� หรือคณะกรรมการประจำหน,วย  

 ข�อ 14. จำนวนเงินกู�สามัญท่ีให�แก,สมาชิกคนหนึ่งๆนั้น ให�อยู,ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

เห็นสมควร ได�แก,  

 14.1  เงินกู�สามัญท่ัวไป ให�กู�ได�ตามจำนวนเงินได�รายเดือนหกสิบเดือนรวมกับค,าหุ�นท่ีชำระแล�วและ

เงินฝากที่สหกรณ�กำหนดแล�ว แต,ต�องอยู,ภายในจำกัดไม,เกินสามล�านบาท ทั้งน้ีสมาชิกต�องมีค,าหุ�นที่ชำระแล�วและเงิน

ฝากที่สหกรณ�กำหนดแล�วไม,น�อยกว,าร�อยละยี่สิบของวงเงินกู� 
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 เม่ือมีเหตุพิเศษและจำเป/นอย,างยิ่ง  ซ่ึงไม,เป/นไปตามวรรคแรก สมาชิกอาจกู�สามัญได�เกินกว,า                   

หนึ่งสัญญาโดยคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาให�ตามที่เห็นสมควรตามหลักเกณฑ� เงื่อนไข และวิธีการ                   

ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

 ในกรณีที่สมาชิกมีค,าหุ�นอยู,ในสหกรณ�เกินกว,าจำกัด ซ่ึงอาจกู�ได�ตามวรรคก,อน คณะกรรมการ

ดำเนินการให�เงินกู�แก,สมาชิกนั้นได�ไม,เกินร�อยละเก�าสิบห�าของค,าหุ�นที่ชำระแล�ว 

 อนึ่ง วิธีการชำระค,าหุ�นและเงินฝากเพิ่มเติม เพ่ือให� เป/นไปตามเกณฑ�การให� เงินกู�นี้สุดแต,

คณะกรรมการดำเนินการกำหนด โดยมติคะแนนเสียงไม,น�อยกว,าสองในสามของคณะกรรมการผู�เข�าประชุม 

   14.2 เงินกู�สามัญกรณี พิ เศษ ให� กู� ได�ตามจำนวนเงินประจำตำแหน,ง เงินค,าตอบแทนหรือ                

เงินวิทยฐานะของสมาชิกท่ีได�รับรายเดือน แต,ต�องอยู,ภายใต�ข�อจำกัด ท้ังน้ี สมาชิกต�องชำระค,าหุ�นเพิ่มไม,น�อยกว,า

ร�อยละห�าของวงเงินกู� โดยให�เป/นไปตามเกณฑ�กำหนดการให�กู� ดังน้ี 

 14.2.1 เงินประจำตำแหน,ง 

(1)  เงินประจำตำแหน,ง 2,500.-บาท ให�กู�ได�ไม,เกิน 180,000.-บาท 

(2)  เงินประจำตำแหน,ง 3,000.-บาท ให�กู�ได�ไม,เกิน 220,000.-บาท 

(3)  เงินประจำตำแหน,ง 3,500.-บาท ให�กู�ได�ไม,เกิน 250,000.-บาท 

 14.2.2 เงินค,าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ 

(1)  เงินค,าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ 3,500.-บาท ให�กู�ได�ไม,เกิน 250,000.-บาท 

(2)  เงินค,าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ 5,600.-บาท ให�กู�ได�ไม,เกิน 400,000.-บาท 

(3)  เงินค,าตอบแทนหรือเงนิวิทยฐานะ 9,900.-บาท ให�กู�ได�ไม,เกิน 500,000.-บาท 

  การใช�สิทธิในการกู�เงินสามัญกรณีพิเศษ ตามข�อ 14.2.1 และข�อ 14.2.2 ให�สมาชิกกู�เงินได�อย,างใด

อย,างหน่ึง โดยไม,ซ้ำกันได�เพียงคร้ังเดียวหรือในกรณี ท่ีได�รับเงินประจำตำแหน,งเพิ่มข้ึนหรือมีการปรับเลื่อนเงิน

ค,าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะเท,าน้ัน 

  ยกเว�น สมาชิกท่ียื่นกู�คร้ังแรกใช�สิทธิกู�ไม,เต็มวงเงินกู�ตามสิทธิ หรือชำระคืนเงินกู�สามัญกรณีพิเศษ

ก,อนระยะเวลาอายุราชการที่เหลือไม,เกินหกสิบปS ให�มีสิทธิกู�ใหม,ได�อีกคร้ัง 

  ทั้งนี้ ให�เป/นไปตามหลักเกณฑ� เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

         14.3 เงินกู�สามัญเพ่ือการรวมหนี้ ให�กู�ได�เท,าที่เป/นหน้ี แต,ต�องอยู,ภายในวงเงินไม,เกินเจ็ดล�านบาท 

(รวมหนี้เงินกู�ทุกประเภทในสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด และหรือหนี้เงินกู�จากธนาคารออมสินที่ผ,าน                 

การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูสังกัดสำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี) ทั้งนี้ สมาชิกต�องมี            

ค,าหุ�นท่ีชำระแล�วและเงินฝากที่สหกรณ�กำหนดแล�วไม,น�อยกว,าร�อยละยี่สิบของวงเงินกู� โดยให�เป/นไปตามหลักเกณฑ� 

เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  
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 14.4  เงินกู�สามัญเพื่อยานพาหนะ ได�แก, 
  14.4.1 เพ่ือนำไปซ้ือยานพาหนะหรือรถยนต� หรือ 

  14.4.2 เพ่ือนำไปซ้ือยานพาหนะหรือรถยนต� (มือสอง) หรือ  

                             14.4.3 เพ่ือนำไปชำระหน้ียานพาหนะหรือรถยนต�ท่ีค�างชำระ (กับทางไฟแนนซ�) 

  สมาชิกผู�ประสงค�จะกู�เงินสามัญเพื่อยานพาหนะตามข�อ 14.4.1 หรือข�อ 14.4.2 และหรือ                 

ข�อ 14.4.3 ให�สมาชิกกู�เงินได�อย,างใดอย,างหนึ่งโดยไม,ซ้ำกัน 

  สมาชิกผู�ประสงค�จะขอกู�เงินตามข�อ 14.4 ต�องเสนอคำขอกู�ถึงคณะกรรมการดำเนินการ                

ตามแบบท่ีกำหนดไว� รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต,างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช,น รายการทรัพย�สิน และหนี้สิน รายได�

และค,าใช�จ,าย เหตุผลและความจำเป/นท่ีต�องมียานพาหนะใหม, หรือนำไปซ้ือยานพาหนะหรือรถยนต� (มือสอง) หรือ

นำไปชำระหนี้ยานพาหนะหรือรถยนต�ท่ีค�างชำระ (กับทางไฟแนนซ�) โดยคำนึงถึงความจำเป/นและความสามารถ

ชำระหน้ีของสมาชิกนั้น 

   จำนวนเงินกู�สามัญเพ่ือยานพาหนะซ่ึงให�แก,สมาชิกผู�กู�คนหนึ่งๆ ย,อมสุดแต,คณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยให�กู�ได�ในวงเงินกู�ไม,เกินจำนวนเงินที่เป/นค,าใช�จ,ายจริง แต,ต�องอยู,ภายในวงเงิน             

ไม,เกินหน่ึงล�านห�าแสนบาท ท้ังน้ี สมาชิกต�องมีค,าหุ�นที่ชำระแล�วไม,น�อยกว,าร�อยละห�าของวงเงินกู� โดยให�เป/นไป  

ตามหลักเกณฑ�เงื่อนไขและวิธกีารที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

  14.5 เงินกู�สามัญเพ่ือสวัสดิการ สำหรับสมาชิก สสอค. (ครูไทย) หรือ สส.ชสอ. สมาชิกต�องมีค,า

หุ�นที่ชำระแล�วไม,น�อยกว,าร�อยละยี่สิบของวงเงินกู�ไม,เกินหนึ่งแสนบาท 

     การใช�สิทธิ์ในการกู�เงินสามัญเพื่อสวัสดิการให�สมาชิกกู�เงินเพื่อสวัสดิการได�ท้ังสองอย,าง 

ทั้งนี้ให�เป/นไปตามหลักเกณฑ� เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  

  14.6 เงินกู�สามัญเพื่อการศึกษา ให�กู�เงินได�ไม,เกินค,าการศึกษาตลอดหลักสูตรตามหลักฐานของ

แต,ละสถาบันการศึกษาท่ีกำหนด ทั้งน้ี สมาชิกต�องมีค,าหุ�นท่ีชำระแล�วไม,น�อยกว,าห�าหม่ืนบาท สำหรับเงินกู�                      

ตามข�อ 14.6 โดยให�เป/นไปตามหลักเกณฑ� เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

             ข�อ 15. ถ�าคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจะให�เงินกู�สามัญแก,สมาชิกที่ยังส,งคืนเงินกู�สามัญหรือ
เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งก,อนไม,ครบตามสัญญาก็ได� 
   ข�อ 16. ในการให�เงินกู�สามัญนั้น ถ�าปรากฏว,าสหกรณ�มีเงินทุนท่ีจะให�ได�ไม,พอแก,การขอกู�ยืมอันมีลักษณะ
พึงให�กู�น้ันทุกรายให�ถือลำดับในการพิจารณาให�เงินกู� ดังน้ี 
 16.1 เงินกู�ซ่ึงไม,เกินกว,ามูลค,าหุ�นท่ีชำระแล�วและเงินฝากท่ีสหกรณ�กำหนด พึงให�ในลำดับก,อน
เงินกู�ซึ่งมีหลักประกันอย,างอ่ืน 
 16.2 ในระหว,างเงินกู�ซ่ึงอยู,ในลำดับเดียวกันตามที่กล,าวในข�อ 16.1 น้ัน เงินกู�ซ่ึงจำนวนน�อยพึงให�
ก,อนเงินกู�ซ่ึงมีจำนวนมากเพ่ือประโยชน�แห,งการนี้ จำนวนเงินกู�ที่นำมาเทียบกันนั้นให�คิดรวมทั้งเงินกู�สามัญและเงินกู�
เพื่อเหตุฉุกเฉินคร้ังก,อนของผู�กู� ท่ีคงเหลืออยู, (ถ�ามี) ด�วย 
  ทั้งนี้ เว�นแต,ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นว,ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป/นอย,างอ่ืนก็ได� 
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หมวด 4 
เงินกู�พิเศษ 

 

    ข�อ 17. เม่ือคณะกรรมการดำเนินการเห็นว,าสหกรณ�มีฐานะการเงินก�าวหน�าพอที่จะช,วยเหลือให�เงินกู�     
เพื่อส,งเสริมฐานะความม่ันคง หรือก,อประโยชน�งอกเงยแก,สมาชิกได�โดยจำนวนเกินกว,าจำกัดตามข�อ 14 สุดแต,กรณี 
คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให�เงินกู�พิเศษแก,สมาชิกน้ันได�ตามกำหนดไว�ในระเบียบนี้และ                     
ตามข�อบังคับของสหกรณ� 
  ข�อ 18. การให�เงินกู�พิเศษนั้นให�เฉพาะเพ่ือการเคหะและเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพตามข�อกำหนด          
ในระเบียบนี้ 

     อนึ่ง ให�ถือว,าการกู�เงินเพื่อการเคหะอยู,ในลำดับก,อนเงินกู�เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 
 ข�อ 19. สมาชิกอาจได�รับเงินกู�พิเศษ ต�องได�เป/นสมาชิกในสหกรณ�นี้ติดต,อกันมาเป/นเวลาไม,น�อยกว,าสามปS  
  ข�อจำกัดวงเงินกู�พิเศษที่ให�แก,สมาชิกผู�กู�คนหน่ึงๆ นั้น ย,อมสุดแต,มติคณะกรรมการดำเนินการ 
พิจารณาเห็นสมควร ท้ังนี้สมาชิกต�องมีค,าหุ�นและเงินฝากท่ีสหกรณ�กำหนดไม,น�อยกว,าร�อยละยี่สิบของวงเงินที่ขอกู� 
 อนึ่ง วิธีการชำระค,าหุ�นและเงินฝากเพ่ิมเติม เพื่อให�เป/นไปตามเกณฑ�การให�เงินกู�นี้อยู,ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการดำเนินการกำหนด โดยมติคะแนนเสียงไม,น�อยกว,าสองในสามของคณะกรรมการ 
ผู�เข�าประชุม 
 จำนวนค,าหุ�นและเงินฝากตามข�อ 19 วรรคสอง ไม,ให�ใช�บังคับกับสมาชิกท่ีทำสัญญาเงินกู�พิเศษไว�
กับสหกรณ�ก,อน วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562” 
 ข�อ 20. สมาชิกผู�ส,งคืนเงินกู�ประเภทอื่นไม,เสร็จ อาจได�รับเงินกู�พิเศษ สมาชิกผู�ยังส,งคืนเงินกู�พิเศษไม,เสร็จ 
ก็อาจได�รับเงินกู�ไม,ว,าประเภทใด ๆ ได�อีก แต,ท้ังน้ีจำนวนเงินกู�รวมกันต�องอยู,ในจำกัดตามข�อ 5 แห,งระเบียบนี้ 
 ข�อ 21. เงินกู�ซึ่งจะถือเป/นเงินกู�พิเศษจะใช�ระยะเวลาส,งคืนตามท่ีกำหนดไว�สำหรับเงินกู�พิเศษได�นั้นต�องมี
จำนวนเกินกว,าจำกัด ซึ่งสมาชิกนั้นอาจกู�เงินสามัญจากสหกรณ�ได� 
 ข�อ 22. การให�เงินกู�พิเศษน้ัน ต�องได�รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม,น�อยกว,าสามในส่ีของจำนวนคณะกรรมการ
ดำเนินการท่ีเข�าร,วมประชุมพิจารณาคำขอกู�ในคร้ังนั้น 
 ข�อ 23.  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได�วินิจฉัยให�เงินกู�พิเศษ ท้ังหนังสือกู�และเอกสารทางกฎหมายอย,างอื่น ๆ  
เกี่ยวกับเงินกู�นั้นได�จัดทำตามท่ีกำหนดไว� โดยครบถ�วนสมบูรณ�ถูกต�องแล�ว  สมาชิกผู�กู�จึงรับเงินกู�จากสหกรณ�ได� 
 เพ่ือเป/นการควบคุมการใช�จ,ายเงินกู�ให�เป/นไปตามความมุ,งหมาย ให�สมาชิกผู�กู�ส,งจำนวนเงินกู�พิเศษ
ซึ่งตนได�รับ เข�าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย�ในสหกรณ�น้ี เพ่ือถอนไปใช�จ,ายเป/นคร้ังคราวในเม่ือถึงกำหนดจ,าย ตาม
ความมุ,งหมายการฝากเงินดังกล,าวนี้ให�เปXดบัญชีเฉพาะ และสหกรณ�จะคิดดอกเบี้ยให�ตามยอดเงินคงเหลือน�อยท่ีสุดในแต,
ละเดือนในอัตราไม,เกินร�อยละห�าต,อปS ส,วนข�อกำหนดอื่นๆ ให�อนุโลมตามระเบียบว,าด�วยเงินฝากออมทรัพย�  
  คณะกรรมการดำเนินการอาจยกเว�นข�อกำหนดดังกล,าวในวรรคสองนั้นได�ในกรณีท่ีสมาชิกผู�กู�
แสดงให�เป/นท่ีพอใจคณะกรรมการดำเนินการว,ามีเหตุผลเป/นพิเศษ 

     ข�อ 24. ในเมื่อมีกำหนดท่ีสมาชิกผู�กู�ต�องใช�จ,ายเงินกู�พิเศษตามความมุ,งหมาย ต�องเสนอรายงานการใช�จ,าย
เงินกู�ตามแบบท่ีกำหนดไว�พร�อมท้ังหลักฐานท่ีมีต,อสหกรณ�ทุกครั้งโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะกระทำได� สหกรณ�อาจมอบให�
กรรมการดำเนินการ หรือบุคคลอื่นตามท่ีเห็นสมควร สอบสวนการใช�จ,ายเงินกู�ตามรายงานนั้นๆ อีกช้ันหนึ่งด�วย 
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      ข�อ 25. ตราบในท่ีสมาชิกยังส,งคืนเงินกู�พิเศษไม,เสร็จ สมาชิกผู�นั้นจะต�องยินยอมและอำนวยความสะดวก 

ให�กรรมการดำเนินการหรือบุคคลอื่น ซึ่งได�รับมอบหมายจากสหกรณ�เข�าตรวจการก,อสร�าง ต,อเติมหรือปรับปรุงอาคาร 
หรือทรัพย�สิน หรือประกอบอาชีพท่ีใช�เงินกู�นั้น ในเวลาอันสมควรได�เสมอและต�องช้ีแจงข�อความเกี่ยวกับ  เร่ืองท่ีตรวจให�
ทราบตามความประสงค� 

      ข�อ 26. เงินกู�พิเศษเพ่ือการเคหะนั้น ให�พิจารณาเรียงตามลำดับ ดังต,อไปน้ี 
     (1)  เงินกู�เพ่ือก,อสร�างบ�านในท่ีดินซึ่งเป/นกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
     (2)  เงินกู�เพ่ือซื้อบ�านพร�อมท่ีดินเพื่อเป/นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
     (3)  เงินกู�เพ่ือไถ,ถอนจำนองบ�านพร�อมท่ีดิน 
     (4)  เงินกู�เพ่ือต,อเติมบ�านและหรือซ,อมแซมบ�านของตนเอง 
     (5)  เงินกู�เพ่ือซื้อท่ีดินเตรียมการก,อสร�างบ�านเป/นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
     (6)  เงินกู�เพ่ือไถ,ถอนท่ีดินเพื่อนำมาปลูกสร�างบ�านเป/นกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
     (7)  เงินกู�เพ่ือจัดซื้อท่ีดินและปลูกสร�างบ�านเป/นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 

      ข�อ 27. สมาชิกผู�ประสงค�ขอกู�เงินดังกล,าวในข�อ 26 ต�องเสนอคำขอกู�ต,อคณะกรรมการดำเนินการ                
ตามแบบที่กำหนดไว� รวมท้ังรายละเอียดและหลักฐานต,าง ๆ ที่เก่ียวข�อง เช,น รายการทรัพย�สินและหนี้สินรายได�และ
ค,าใช�จ,าย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู,อาศัยเดิมและเหตุผลความจำเป/นท่ีต�องจัดให�มีที่อยู,อาศัยใหม, หรือจัดให�
มีเพ่ิมข้ึน แบบรูปและรายการก,อสร�าง หรือต,อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลักฐานแห,งท่ีดินที่จะ
ก,อสร�าง ต,อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลักฐานที่ดินที่จะก,อสร�างหรืออาคารที่จะซ้ือ กำหนดเวลาและ
ราคา สัญญาท่ีทำไว�หรือร,างสัญญาที่จะทำ รายละเอียดแห,งทรัพย�สินท่ีเสนอเป/นหลักประกัน 

     ข�อ 28. แบบรูปและรายการก,อสร�าง หรือต,อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น ต�องปฏิบัติให�ถูกต�องตาม
กฎหมายและต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการด�วย 
    การแก�ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือรายการดังกล,าวในวรรคก,อน ในสาระสำคัญต�องได�รับความ
เห็นชอบจากบุคคลซ่ึงได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือการนี้ และต�องรายงานคณะกรรมการดำเนินการ
ทราบด�วย 

     ข�อ 29. สหกรณ�จะมอบให�กรรมการดำเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามที่เห็นสมควร สอบสวนและทำรายงาน
เก่ียวกับคำขอกู�เงินพิเศษเพ่ือการเคหะ เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป/นหน�าที่สมาชิกผู�กู�ต�องให�ข�อความ
จริงและความร,วมมือ 

     ข�อ 30. จำนวนเงินกู�พิเศษเพื่อการเคหะซ่ึงให�แก,สมาชิกผู�กู�คนหน่ึงๆ นั้น ย,อมสุดแต,คณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคำนึงถึงลักษณะของท่ีอยู,อาศัย ความจำเป/น และความสามารถชำระหนี้ของ
สมาชิกนั้น แต,ต�องไม,เกินห�าล�านบาท 

     ข�อ 31. ตราบใดที่สมาชิกยังส,งคืนเงินกู�พิเศษเพ่ือการเคหะไม,เสร็จ สมาชิกผู�นั้นจะขายหรือโอนอาคาร
หรือที่ดินซ่ึงใช�เงินกู�นั้นไม,ว,าบางส,วนหรือทั้งหมดแก,ผู�อ่ืนไม,ได� เว�นแต,ในกรณีที่จำเป/นซ่ึงได�รับอนุญาตเป/นหนังสือจาก
คณะกรรมการดำเนินการก,อน 
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หมวด 5 
เงินกู�พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 

 

      ข�อ 32. เงินกู�พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น  เพื่อให�การลงทุนประกอบอาชีพของตนเองและ
ครอบครัว ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรและพอใจว,าจะก,อประโยชน�งอกเงยให�แก,สมาชิกผู�กู� 

      ข�อ 33. สมาชิกผู�ประสงค�ขอกู�เงินดังกล,าวในข�อ 32 ต�องเสนอคำขอกู�ต,อคณะกรรมการดำเนินการ             
ตามแบบที่กำหนดไว�  รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต,าง ๆ ที่เก่ียวข�อง เช,น  รายการทรัพย�สินและหน้ีสิน รายได�
และค,าใช�จ,ายแผนงานประกอบอาชีพที่จะใช�เงินกู� รายละเอียดและหลักฐานแห,งทรัพย�สินท่ีจะใช�เงินกู� รายละเอียด  
แห,งความต�องการเงินกู�จำนวนเงินทุนซ่ึงตนจะต�องออกค,าใช�จ,ายเอง รายการรายได�ซ่ึงคาดว,าจะได�รับจากการลงทุน
นั้น รายละเอียดและหลักฐานแห,งทรัพย�สินที่เสนอเป/นหลักประกัน 

      ข�อ 34. สมาชิกผู�ขอกู�เงินพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ ต�องเสนอหลักฐานให�เป/นท่ีพอใจ
คณะกรรมการดำเนินการว,า  ตนจะออกทุนเองเป/นจำนวนอย,างน�อยหน่ึงในสี่ของจำนวนทุนทั้งหมดซ่ึงต�องการใน
การลงทุนประกอบอาชีพที่ตนจะกระทำนั้น 

      ข�อ 35. สหกรณ�จะมอบอำนาจให�กรรมการดำเนินการหรือบุคคลอ่ืน ตามที่เห็นสมควรและทำรายงาน
เก่ียวกับคำขอกู�พิเศษ  เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป/นหน�าที่ของสมาชิก  
ผู�ขอกู�ต�องให�ข�อความจริงและความร,วมมือ 

      ข�อ 36. จำนวนเงินกู�พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพซ่ึงให�แก,สมาชิกผู�กู�คนหน่ึงๆ นั้นย,อมสุดแต,
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร  โดยคำนึงถึงความต�องการเงินกู�แท�จริงตามแผนงาน
ประกอบอาชีพและความสามารถชำระหนี้ของสมาชิก แต,ต�องไม,เกินห�าล�านบาท 

 

 

หมวด 6 
หลักประกันสำหรับเงินกู� 

 

      ข�อ 37. การให�เงินกู�ทุกประเภทนั้น  ผู�กู�ต�องทำหนังสือกู�ให�ไว�ต,อสหกรณ�ตามแบบที่กำหนดไว� 
      ข�อ 38. หลักประกันสำหรับเงินกู�นั้น  ให�มีข�อกำหนดไว�ดังต,อไปนี้ 
       38.1 เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามข�อ 9.1 นอกจากหนังสือกู�ซ่ึงผู�กู�ได�ทำให�ไว�ต,อสหกรณ�แล�ว                 

ก็ไม,ต�องมีหลักประกันอย,างอ่ืนอีก 
   สำหรับ เงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน ผ,านระบบ ATM ทางธนาคาร ให�มีสมาชิก                    

ค้ำประกันอย,างน�อยหน่ึงคน ต�องทำหนังสือค้ำประกันให�ไว�ต,อสหกรณ�ตามแบบท่ีกำหนด โดยอนุโลมให�เป/นบุคคล
เดียวกันกับ ผู�ค้ำประกันในสัญญาเงินกู�สามัญได� หรือใช�อสังหาริมทรัพย�อันปลอดจากภาระจำนองรายอ่ืน จำนองเป/น
ประกันเต็มจำนวนเงินกู�รายน้ัน โดยต�องเป/นท่ีพอใจของคณะกรรมการดำเนินการ หรือเอกสารการฝากเงิน                     
ในธนาคารหรือในสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจำนำไว�เป/นประกัน 
  38.2 เงินกู�สามัญ ถ�าเงินกู�สามัญคร้ังนั้น โดยเฉพาะคร้ังเดียวก็ดีหรือเม่ือรวมกับเงินกู�สามัญคร้ัง
ก,อนของผู�กู� ท่ีคงเหลืออยู, (ถ�ามี) ก็ดีมีจำนวนไม,เกินกว,าค,าหุ�นและเงินฝากที่สหกรณ�กำหนดท่ีผู�กู�มีอยู,ในสหกรณ�
หลังจากหักเงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามข�อ 9.1 แล�ว ก็ไม,ต�องมีหลักประกันอย,างอ่ืนอีก  
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 ถ�าเงินกู�สามัญคร้ังนั้น โดยเฉพาะครั้งเดียวก็ดี  หรือเม่ือรวมกับเงินกู�สามัญครั้งก,อนของ                   

ผู� กู�ที่คงเหลืออยู,  (ถ�ามี) ก็ดีมีจำนวนเกินกว,าค,าหุ�นและเงินฝากที่สหกรณ�กำหนดท่ีผู� กู� มีอยู,ในสหกรณ� ก็ต�องมี

หลักประกันอย,างใดอย,างหนึ่งดังต,อไปนี้ด�วย 

  38.2.1 มีสมาชิกซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ให�ค้ำประกันอย,างน�อยคนหนึ่ง

ภายในวงเงินไม,เกินสามแสนบาท เพื่อหนี้สินเก่ียวกับเงินกู�สามัญครั้งนั้นเต็มวงเงินกู�ของผู�กู� แต,ถ�าผู�กู�มีเงินกู�สามัญครั้ง

ก,อนเหลืออยู,ด�วย ก็ต�องค้ำประกันเพ่ือหนี้สินเก่ียวกับเงินกู�สามัญคร้ังใหม,นั้นท้ังหมดเพ่ือความม่ันคงในการให�เงินกู� 

คณะกรรมการอาจจะกำหนดให�มีประกันสินเชื่อหรือประกันชีวิตและมีอำนาจวินิจฉัยเรียกให�มีผู�ค้ำประกันมากกว,า          

ที่กำหนดไว�ก็ได� 

      สมาชิกผู�ค้ำประกันต�องทำหนังสือค้ำประกันให�ไว�ต,อสหกรณ�ตามแบบท่ีกำหนดไว�  
                  สมาชิกคนหน่ึงจะเป/นผู�ค้ำประกันสำหรับผู�กู�สามัญท่ัวไปเกินกว,าสิบคนในเวลาเดียวกันไม,ได� 

ยกเว�น  
  (1) การกู�เงินสามัญกรณีพิเศษให�สามารถเป/นผู�ค้ำประกันเพ่ิมได�อีกสองคน และผู�ค้ำประกัน

ต�องเป/นผู�ที่มีเงินประจำตำแหน,ง เงินค,าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะเท,านั้น 
  (2) การกู�เงินสามัญเพื่อสวัสดิการให�สามารถเป/นผู�ค้ำประกันเพิ่มได�อีกสองคน 
  เม่ือผู� ค้ำประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ�โดยเหตุ อ่ืนหรือมีเหตุ ท่ีคณะกรรมการ

ดำเนินการเห็นว,าไม,สมควร หรือไม,อาจที่จะเป/นผู�ค้ำประกันต,อไป ผู�กู�ต�องจัดให�มีสมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควรเข�าเป/นผู�ค้ำประกันแทนคนเดิมให�เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  

     การที่สมาชิกผู�ค้ำประกันออกจากสหกรณ�ไม,ว,าเพราะสาเหตุใด ๆ ไม,เป/นสาเหตุให�ผู� น้ัน      
หลุดพ�นจากการค้ำประกัน จนกว,าผู�กู�ได�จัดให�สมาชิกอ่ืน หรือได�ชำระเงินในส,วนท่ีผู�ค้ำประกันนั้นรับผิดชอบเรียบร�อย
แล�ว ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรเข�าเป/นผู�ค้ำประกันแทน 
                 38.2.2 มีอสังหาริมทรัพย�อันปลอดจากภาระจำนองรายอ่ืน จำนองเป/นประกันเต็ม

จำนวนเงินกู�รายนั้น โดยต�องเป/นที่พอใจของคณะกรรมการดำเนินการ จำนวนเงินกู�ส,วนที่เกินกว,าค,าหุ�นและเงินฝาก

ที่สหกรณ�กำหนด ของผู�กู�ต�องอยู,ภายในร�อยละแปดสิบแห,งค,าของอสังหาริมทรัพย�นั้นส,วนหลักประกันสำหรับเงินกู�

พิเศษเพ่ือการเคหะให�เป/นไปตามหลักเกณฑ�ที่คณะกรรมการกำหนด และอสังหาริมทรัพย�แห,งใดแห,งหนึ่งจะใช�             

เป/นหลักประกันสมาชิกผู�กู�ได�เพียงรายเดียว 

    38.2 .3  มีหลักทรัพย� รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือเงินฝาก                  

ในสหกรณ�แห,งนี้ ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจำนำไว�เป/นประกันเงินกู� โดยจำนวนเงินส,วนที่เกินกว,า                

ค,าหุ�นและเงินฝากท่ีสหกรณ�กำหนดของผู�กู�ต�องอยู,ภายในร�อยละแปดสิบแห,งค,าของหลักทรัพย�นั้น 

   38.3 เงินกู�พิเศษ ถ�าเงินกู�พิเศษนั้นมีจำนวนไม,เกินร�อยละเก�าสิบของค,าหุ�นท่ีชำระแล�ว ซ่ึงผู�กู�มี

อยู,ในสหกรณ�ก็ไม,ต�องมีหลักประกันอย,างอ่ืนอีก 
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  ถ�าเงินกู�พิเศษน้ัน มีจำนวนเกินกว,าค,าหุ�นและเงินฝากท่ีสหกรณ�กำหนดซ่ึงผู�กู�มีอยู,ในสหกรณ�ก็

ต�องมีหลักประกันอย,างใดอย,างหนึ่งตามที่กล,าวไว�เก่ียวกับหลักประกันสำหรับเงินกู�สามัญในข�อ 38.2.2 หรือ               

ข�อ 38.2.3 ข�างต�นนี้  
 

หมวด 7 
เงินงวดชำระหน้ีสำหรับเงินกู� 

 

     ข�อ 39. เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู�นั้น  ให�กำหนดไว� ดังนี้ 
    39.1 เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามข�อ 9.1 และข�อ 9.2 กำหนดชำระภายในระยะเวลาสิบสองเดือน 

ชำระดอกเบี้ยภายในวันส้ินเดือนของทุกเดือน หรือตามหลักเกณฑ� เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
    การชำระคืนเงินงวดชำระหน้ีเงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ตามข�อ 9.3 สมาชิกผู�กู�จะส,งชำระต�นเงิน             

งวดเดียว หรือผ,อนชำระเป/นรายงวด หรือพักชำระต�นเงินไว�ก,อนได� แต,ต�องชำระดอกเบี้ยเป/นรายเดือนทุกเดือน จนกว,า
จะชำระต�นเงินคืนท้ังหมดหลังประชุมใหญ,สามัญประจำปS อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิให�จ,ายเงินป5นผล และเงินเฉลี่ยคืน
ประจำปSนั้นแล�ว 

   39.2 เงินกู�สามัญ  ให�คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  กำหนดให�ผู� กู�ส,งคืนเงินกู�สามัญท่ัวไป             

ตามข�อ 14.1 และเงินกู�สามัญเพื่อยานพาหนะ ตามข�อ 14.4 เป/นงวดรายเดือนเดือนละเท,าๆ กัน เว�นแต,งวดสุดท�าย พร�อม

ด�วยดอกเบี้ย เป/นจำนวนก่ีงวดก็สุดแต,จะเห็นเป/นการตามสมควรแก,ฐานะของผู� กู�  จำนวนและความมุ,งหมาย             

แห,งเงินกู� แต,ให�มีกำหนดไม,เกินสามร�อยงวด ยกเว�นเงินกู�สามัญเพ่ือสวัสดิการตามข�อ 14.5 ให�มีกำหนดไม,เกินสองร�อยงวด 

   สำหรับ การชำระคืนเงินงวดชำระหน้ีเงินกู�สามัญกรณีพิเศษ ตามข�อ 14.2 กำหนดให�ผู�กู�ชำระคืน

ต�นเงินกู�ภายในระยะเวลาอายุราชการท่ีเหลือไม,เกินหกสิบปS แต,ต�องไม,เกินหน่ึงร�อยยี่สิบงวด โดยชำระต�นเงินกู�                

เป/นงวดรายเดือนเดือนละเท,าๆ กัน เว�นแต,งวดสุดท�ายพร�อมด�วยดอกเบ้ีย เป/นจำนวนก่ีงวดก็สุดแต,จะเห็นเป/น             

การสมควรแก,ฐานะของผู�กู�  

 ยกเว�น การกู�เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ ตามข�อ 14.3 กำหนดให�ผู�กู�ชำระคืนต�นเงินกู�เป/นงวด 

รายเดือนเดือนละเท,าๆ กัน เว�นแต,งวดสุดท�ายพร�อมด�วยดอกเบี้ยเป/นจำนวนก่ีงวดก็สุดแต,จะเห็นเป/นการสมควร              

แก,ฐานะของผู�กู� จำนวนและความมุ,งหมายแห,งเงินกู� แต,ให�มีกำหนดไม,เกินสามร�อยหกสิบงวด  

 สำหรับ การส,งเงินงวดชำระหน้ีเงินกู�สามัญเพ่ือการศึกษา ตามข�อ 14.6 ในระหว,างที่กำลังศึกษา

อยู,ผู�กู�สามารถส,งชำระดอกเบี้ยได�ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด โดยให�ปลอดการส,งชำระหนี้ต�นเงินกู�แต,ต�องส,ง

ชำระดอกเบี้ยเงินกู�ทุกเดือน ท้ังนี้ ต�องชำระเงินกู�ให�เสร็จส้ินภายในสามร�อยงวด 

           ท้ังน้ี ให�เป/นไปตามหลักเกณฑ� เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

              ในกรณีที่ผู�กู�มีคำขอเป/นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการเห็นว,ามีเหตุอันสมควรผ,อนผันเป/น
พิเศษคณะกรรมการดำเนินการจะผ,อนเวลาการส,งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู�สามัญท่ีกำหนดไว�ตามความในวรรค
ก,อนน้ันให�แก,ผู�กู�คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได� แต,การผ,อนเวลาเช,นนี้รวมกันท้ังหมดสำหรับเงินกู�สามัญรายหนึ่ง ๆ 
ต�องไม,เกินหกเดือน 
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   39.3 เงินกู�พิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณากำหนดให�ผู�กู�เงินพิเศษส,งคืนเงินกู�เป/นงวด
รายเดือนเท,ากัน เว�นแต,งวดสุดท�ายพร�อมด�วยดอกเบี้ยเป/นจำนวนก่ีงวดก็สุดแต,จะเห็นเป/นการสมควร ตามฐานะของ
ผู�กู� จำนวนและความมุ,งหมายแห,งเงินกู� แต,ไม,เกินสามร�อยหกสิบงวด ท้ังน้ีโดยไม,มีการผ,อนเวลาแต,อย,างใดอีก 

    เงินงวดชำระหนี้น้ัน  ให�ส,งชำระตั้งแต,เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก 
    ข�อ 40. การส,งเงินงวดชำระหนี้เงินกู�ทุกประเภท ซ่ึงผู�กู�ต�องส,งต,อสหกรณ�นั้น ให�ส,งโดยวิธีหักจากเงินได�     

รายเดือนของผู�กู� ณ ที่จ,าย 
    ให�ถือว,าเงินงวดชำระหนี้แต,ละงวดถึงกำหนดส,งภายในวันสิ้นเดือนน้ันๆ ยกเว�นสมาชิกที่กู�หลังวัน

รับเงินเดือนสี่วันของทุกเดือน ให�หักเงินงวดชำระหน้ีงวดแรกพร�อมดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือนถัดไป 
 

หมวด 8 
ดอกเบ้ียเงินกู� 

 

     ข�อ 41. ให�เรียกดอกเบี้ยเงินกู�แก,สมาชิกทุกประเภท ในอัตราไม,เกินร�อยละสิบห�าต,อปS โดยให�
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดให�เหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น  แล�วประกาศอัตราดอกเบี้ยให�
สมาชิกทราบเป/นคราว ๆ ไป 

     ข�อ 42. ดอกเบี้ยน้ัน ให�คิดเป/นรายวันตามจำนวนต�นเงินคงเหลือ 
 

หมวด 9 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู� 

 

     ข�อ 43. ให�คณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุมให�เงินกู�ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว�ใน
ระเบียบนี้ และเม่ือคณะกรรมการดำเนินการเห็นว,าหลักประกันสำหรับเงินกู�รายใดเกิดบกพร,อง ผู�กู�จะต�องแก�ไข     
ให�คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
      ข�อ 44. ในกรณีใดๆ ดังต,อไปน้ีให�ถือว,าเงินกู�ไม,ว,าประเภทใดๆ เป/นอันถึงกำหนดส,งคืนโดยสิ้นเชิงพร�อม
ดอกเบ้ียในทันทีโดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให�ไว� ให�คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาถือข�อต�นเป/นสำคัญใน
ลำดับแรกและจัดการเรียกคืนโดยมิชักช�า 
                 44.1 เม่ือสมาชิกผู�กู�ออกจากสหกรณ�ไม,ว,าเพราะเหตุใดๆ 
                 44.2 เม่ือปรากฏต,อคณะกรรมการดำเนินการว,าผู�กู�นำเงินไปใช�ผิดความมุ,งหมายที่ให�เงินกู�นั้น 
                 44.3 เม่ือคณะกรรมการดำเนินการเห็นว,าหลักประกัน สำหรับเงินกู�เกิดบกพร,องและผู�กู�มิได�
จัดการแก�ไขให�คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
                 44.4 เม่ือค�างส,งเงินงวดชำระหน้ี (ไม,ว,าต�นเงินหรือดอกเบี้ย) เป/นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัด
การส,งเงินงวดชำระหน้ีดังว,าน้ันถึงสามคร้ังสำหรับเงินกู�รายหน่ึงๆ 
                ข�อ 45.กรณีผู�ค้ำประกันต�องรับผิดแทนผู�กู� ผู�ค้ำประกันอาจชำระหน้ีคร้ังเดียวท้ังหมด หรืออาจชำระ
เป/นงวดตามท่ีผู�กู�ทำหนังสือไว�กับสหกรณ�ก็ได� 
      ในกรณีที่ผู�ค้ำประกันไม,สามารถชำระหนี้ได�ตามที่กล,าวในวรรคก,อน เม่ือผู�ค้ำประกันร�องขอ
คณะกรรมการดำเนินการอาจผ,อนผันให�ผู�ค้ำประกันชำระหนี้ได�ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด     
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      ข�อ 46.  ผู�กู�ก็ดี ผู�ค้ำประกันก็ดี  ต�องรับผูกพันว,าถ�าตนประสงค�จะขอโอน ขอย�าย หรือลาออกจาก
ราชการ หรือจากงานประจำตามข�อ 31(3) ท่ีกำหนดในข�อบังคับ จะต�องแจ�งเป/นหนังสือให�สหกรณ�ทราบทันทีเม่ือ
ได�รับคำสั่งนั้น และจัดการชำระหนี้สินซ่ึงตนมีอยู,ต,อสหกรณ�ให�เสร็จสิ้นเสียก,อน แล�วจึงจะขอลาออกจากสหกรณ�ได� 
 

หมวด 10 
ค�าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู� 

 

       ข�อ 47. สมาชิกผู�กู�เงินจากสหกรณ� ต�องเสียค,าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู�แก,สหกรณ� ในอัตราร�อยละ 
0.50 ของจำนวนเงินกู� ยกเว�นการกู�เงินประเภทเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เงินกู�สามัญกรณีพิเศษ เงินกู�สามัญเพ่ือยานพาหนะ  
เงินกู�สามัญเพื่อสวัสดิการ เงินกู�สามัญเพ่ือการศึกษา และเงินกู�พิเศษไม,ต�องเสียค,าธรรมเนียมดังกล,าว 
 ให�ประธานกรรมการ เป/นผู�รักษาการตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 

 
                  (ผู�ช�วยศาสตราจารย�พิพัฒน� วงศ�เกษม) 

     ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 


