
   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากดั 
ว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2558  

----------------------- 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูตราด จ ากดั ขอ้ 62(9) และขอ้ 86(4)  ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดท่ี 54 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี  18  ธนัวาคม พ .ศ. 2557 ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. 2558 ไว้
ดงัต่อไปน้ี 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

         ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูตราด จ ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  พ.ศ. 2558” 
          ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
          ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. 2555, แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555   และบรรดาประกาศ
มติคณะกรรมการด าเนินการ ในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ทั้งหมด และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน  
           ขอ้ 4. สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกได ้3 ประเภทคือ 
                 (1) เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 
                 (2) เงินกูส้ามญั 
                 (3) เงินกูพิ้เศษ 
           ขอ้ 5.  การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพ่ือการอนัจ าเป็นหรือประโยชน์ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควร 

       หมวด 2 
        เงนิกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

       ขอ้ 6. เม่ือสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอนัแสดงหลกัฐานพิสูจน์ได ้   และประสงคท่ี์จะขอกูเ้งินก็ใหย้ืน่ค  าขอกูเ้งินต่อสหกรณ์
ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
       ขอ้ 7 . คณะกรรมการด าเนินการ อาจมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือผูจ้ดัการ หรือ
กรรมการด าเนินการอ่ืนๆตามท่ีเห็นสมควร เป็นผูว้นิิจฉยัใหเ้งินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการได ้และใหผู้รั้บ
มอบดงักล่าวนั้น แถลงรายการเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีไดใ้หไ้ปและส่งคืนต่อคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบทุกเดือน 
 ขอ้ 8. เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีไดใ้หแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆนั้น ใหมี้จ านวนไม่เกินหน่ึงเท่าของเงินเดือนของผูกู้แ้ต่ไม่เกิน  
50,000.-  บาท  และตอ้งไม่เกินค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ 
              ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยงัมีเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู ่   ถา้มีความประสงคจ์ะขอกูเ้งินฉุกเฉินรายใหม่ ใหย้ืน่ค  า
ขอกูโ้ดยยอมใหห้กักลบหน้ีเก่าไดไ้ม่เกินวนัท่ี 10 ของเดือน ส าหรับสมาชิกท่ีไม่มีหน้ีเงินกูฉุ้กเฉินเหลืออยู ่ สามารถยืน่ค  าขอกูเ้งิน
ฉุกเฉินไดต้ลอดจนถึงวนัส้ินเดือน 

    หมวด 3      
   เงนิกู้สามญั  

        ขอ้ 9. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
  ขอ้ 10. สมาชิกท่ีจะมีสิทธ์ิกูเ้งินสามญัไดต้อ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์น้ีติดต่อกนัเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  6  เดือน  เวน้แต่
สมาชิกท่ีโอนมาจากสหกรณ์อ่ืน  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์   สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน
สามญั  ตอ้งเสนอค าขอกูต้ามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว ้
  ขอ้ 11. ค าขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้น ตอ้งเสนอโดยผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นจากผูบ้งัคบับญัชาท่ีสมาชิกผูน้ั้น
สงักดัอยู ่ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารหน่วยงาน  ขา้ราชการบ านาญและสมาชิกท่ีใชค้่าหุน้เป็นหลกัประกนั  ใหส้ามารถ
รับรองตนเองได ้

 



      ขอ้ 12. จ านวนเงินกูส้ามญัท่ีใหแ้ก่สมาชิกคนหน่ึง ๆ  นั้น ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร       
แต่วงเงินกูต้อ้งไม่เกิน 3,000,000.-บาท  และใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  
             12.1  เป็นสมาชิกมาแลว้ตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป – 1 ปี  ใหกู้ไ้ด ้ 30  เท่าของเงินเดือนรวมกบัค่าหุน้   แต่ไม่เกิน  800,000.-
บาท  (แปดแสนบาทถว้น) 
             12.2  เป็นสมาชิกมาแลว้ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป - 3 ปี  ใหกู้ไ้ด ้40 เท่าของเงินเดือนรวมกบัค่าหุน้  แต่ไม่เกิน 1,000,000.-บาท  
(หน่ึงลา้นบาทถว้น) 
             12.3  เป็นสมาชิกมาแลว้ตั้งแต่  3  ปีข้ึนไป - 5 ปี  ใหกู้ไ้ด ้50 เท่าของเงินเดือนรวมกบัค่าหุน้  แต่ไม่เกิน  1,5 00,000.-
บาท (หน่ึงลา้นหา้แสนบาทถว้น) 
             12.4  เป็นสมาชิกมาแลว้ตั้งแต่ 5  ปีข้ึนไป ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 3,000,000.-บาท (สามลา้นบาทถว้น)   
                   12.5  สมาชิกท่ีใชเ้งินค่าหุน้ค ้าประกนั  ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  90 % ของเงินค่าหุน้ท่ีมีอยูข่ณะท่ีขอกู ้   
             12.6  สมาชิกท่ีออกจากราชการโดยไดรั้บเงินบ าเหน็จ  และยงัคงเป็นสมาชิกอยูต่ามขอ้บงัคบัสหกรณ์  ขอ้ 45.  หรือ
สมาชิกท่ีเป็นสมาชิกคุรุสภาหรือสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ชพค.)  ซ่ึงท างานโรงเรียน 
เอกชนในจงัหวดัตราด หรือสมาชิกท่ีเป็นพนกังานราชการซ่ึงไดรั้บเงินเดือน  หรือรายไดป้ระจ าจากหน่วยงานของ
กระทรวงศึกษาธิการประจ าจงัหวดัตราด  หรือสมาชิกท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการของส านกังานส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในจงัหวดัตราดใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  90%  ของเงินค่าหุน้ท่ีมีอยูข่ณะท่ีขอกู ้
              12.7 สมาชิกท่ีไดรั้บการพิจารณาใหกู้ไ้ดต้ามกรณี  ขอ้ 12.1 - 12.6 ตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ก าหนด  และตอ้งมีเงินค่าหุน้ค ้าประกนัดงัน้ี 

- สมาชิกท่ีไดรั้บการพิจารณาใหกู้เ้งินสามญัไม่เกิน  1,000,000.-บาท  ตอ้งมีเงินค่าหุน้ค ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่    
30% ของเงินกู ้ และสมาชิกท่ีไดรั้บการพิจารณาใหกู้เ้งินสามญั โดยกูเ้งินตั้งแต่ 1,000,000–1,500,000.-บาท   
ตอ้งมีเงินค่าหุน้ค ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่ 300,000.-บาท  และสมาชิกท่ีไดรั้บการพิจารณาใหกู้เ้งินสามญัโดยกูเ้งิน
เกินกวา่ 1,500,000.-บาท  ข้ึนไป  ตอ้งมีเงินค่าหุน้ค ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่ 20% ของเงินกู ้

 ขอ้ 13. ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัส่งคืนเงินกูส้ามญัหรือเงินกูเ้พ่ือเหตุ
ฉุกเฉินรายก่อนไม่เสร็จก็ได ้   แต่จ านวนเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินรวมทุกรายของสมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ  ในเวลาใดเวลา
หน่ึงจะมีจ านวนเงินตน้เกินกวา่จ ากดั   ท่ีกล่าวในขอ้ 12. ไม่ได ้
 กรณีท่ีสมาชิกผูกู้ไ้ดรั้บสิทธิในการงดช าระค่าหุน้รายเดือนมาแลว้  เม่ือจะกูเ้งินเกินกวา่จ านวนทุนเรือนหุน้ท่ีมีอยูต่อ้ง
ช าระค่าหุน้รายเดือนขั้นต ่าตามระเบียบตลอดสญัญาเงินกู ้ และต่อมามีหน้ีเงินกูค้า้งช าระนอ้ยกวา่ทุนเรือนหุน้ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์  
สมาชิกอาจของดช าระค่าหุน้รายเดือนไดต้ามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 8. 
   การพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวน้ี้  ถา้สมาชิกมีความจ าเป็นอยา่งแทจ้ริง  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณา
ผอ่นผนัใหเ้ป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายก็ได ้

หมวด 4 
เงนิกู้พเิศษ 

           ขอ้ 14. เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่ สหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอท่ีจะช่วยเหลือใหเ้งินกูเ้พ่ือการส่งเสริม
ฐานะความมัน่คง หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้อาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูพิ้เศษแก่สมาชิกนั้นไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบน้ี และตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
           ขอ้ 15.  เงินกูพิ้เศษนั้นใหเ้ฉพาะเพ่ือการดงัต่อไปน้ี 
                    ( 1 ) เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
                    ( 2 ) เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
                    ( 3 ) เพ่ือซ้ือยานพาหนะ 



            การใหเ้งินกูพิ้เศษตามขอ้ก าหนดในระเบียบน้ีถือวา่ การกูเ้งินเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ควรไดรั้บการพิจารณาล าดบัก่อน
เงินกูเ้พ่ือการลงทุนประกอบอาชีพและเพ่ือซ้ือยานพาหนะใหไ้ดรั้บการพิจารณาเป็นล าดบัสุดทา้ย 
        ขอ้ 16. จ านวนเงินกูพิ้เศษ ซ่ึงใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงนั้น ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการจะเห็นสมคว รโดย
ค านึงถึงความจ าเป็นและความสามารถในการช าระหน้ีของสมาชิก ซ่ึงเงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหสงเคราะห์และเงินกูพิ้เศษ เพื่อการ
ลงทุนประกอบอาชีพใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  5,000,000.-บาท  และส าหรับเงินกูพิ้เศษเพ่ือซ้ือยานพาหนะใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  3,000,000.-บาท 
         ขอ้ 17.  สหกรณ์จะมอบใหก้รรมการด าเนินการ    หรือบุคคลอ่ืนท่ีเห็นสมควรสอบสวนและท ารายงานเก่ียวกบัการขอกู้
เงินพิเศษเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา   สมาชิกผูข้อกูมี้หนา้ท่ีใหข้อ้เท็จจริงและใหค้วามร่วมมือตลอดจนอ านวยความ
สะดวกแก่คณะกรรมการหรือบุคคลท่ีสหกรณ์มอบหมายและรับภาระค่าใชจ่้ายอนัจะพึงมี 
         ขอ้ 18. สมาชิกซ่ึงอาจไดรั้บเงินกูพิ้เศษ ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูตราด  จ ากดั  ติดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 6 เดือน  เวน้แต่สมาชิกท่ีโอนมาจากสหกรณ์อ่ืนใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์    
        ขอ้ 19. สมาชิกท่ียงัส่งคืนเงินกูป้ระเภทอ่ืนไม่เสร็จ ก็ใหส้มาชิกกูเ้งินพิเศษได ้ โดยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการ  และเม่ือสมาชิกส่งใชเ้งินกูพิ้เศษไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25  ของเงินกูท้ั้งหมดจะสามารถกูพิ้เศษไดอี้กไม่เกินวงเงิน
ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 16.   
          ขอ้ 20. การใหเ้งินกูพิ้เศษนั้น  ตอ้งใหไ้ดค้ะแนนเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการด าเนินการผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมพิจารณาค าขอกูร้ายนั้น   เวน้แต่สมาชิกผูกู้ใ้ชเ้งินค่าหุน้และหรือเงินฝากสหกรณ์ค ้าประกนัใหเ้ป็นอ านาจของประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ  เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัและน าแจง้คณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการคราวถดัไป 
          ขอ้ 21.  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดว้นิิจฉยัใหกู้พิ้เศษ  และไดจ้ดัท าหนงัสือกูแ้ละเอกสารทางกฎหมายอยา่งอ่ืน
เก่ียวกบัเงินกูน้ั้น ตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบูรณ์  สมาชิกผูกู้จึ้งจะรับเงินกูจ้ากสหกรณ์ได ้
      โดยปกติเม่ือคณะกรรมการด าเนินการอนุมติัเงินกูพิ้เศษน้ีรายใด ผูกู้จ้ะไดรั้บเงินกูท้ั้งหมดในคราวเดียวกนั เวน้แต่การกู้
เงินพิเศษบางประเภทท่ีคณะกรรมการด าเนินการไดก้ าหนดขั้นตอนการจ่ายเงินกูไ้วเ้ป็นงวดๆ ทั้งน้ีเพ่ือควบคุมการใชเ้งินกูน้ั้นให้
เป็นไปตามความมุ่งหมาย โดยแจง้เง่ือนไขการจ่ายเงินกูพิ้เศษน้ีใหผู้กู้ท้ราบก่อนท าสญัญาเงินกู ้
             การกูเ้งินพิเศษตามประเภทท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดขั้นตอนการจ่ายเงินกูไ้วเ้ป็นงวดๆ ผู ้
กูต้อ้งเสนอรายงานการใชจ่้ายเงินกูต้ามแบบท่ีก าหนดไวพ้ร้อมทั้งหลกัฐานท่ีมีอยูต่่อสหกรณ์ทุกคราว ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
เพ่ือขอรับเงินกูเ้ป็นงวดๆตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรือผูซ่ึ้งคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย หรือพนกังานสหกรณ์      
อาจเรียกเอกสารหลกัฐานและท าการสอบสวนการใชจ่้ายเงินกูต้ามรายการนั้นๆก่อนการจ่ายเงินงวดต่อไป เม่ือมีเหตุจ าเป็นตามท่ี
เห็นสมควร 
          ขอ้ 22. ตราบใดท่ีสมาชิกผูกู้ย้งัส่งคืนเงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จ ตนจะขายหรือโอนทรัพยสิ์นซ่ึงใชค้  ้า
ประกนัเงินกูน้ั้น ไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผูอ่ื้นไม่ได ้เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นและตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจาก
คณะกรรมการด าเนินการก่อน ซ่ึงลงมติใหค้วามเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการด าเนินการผูเ้ขา้ประชุม
พิจารณา ทั้งน้ีคณะกรรมการด าเนินการอาจเรียกใหผู้กู้น้  าบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมค ้าประกนัหน้ีส่วนท่ีเหลือ และหรืออาจเรียก
อสงัหาริมทรัพยข์องผูกู้ ้และหรือคู่สมรสหรือผูค้  ้าประกนัมาจดทะเบียนจ านองเพ่ิมเติมก็ได ้
 

เงนิกู้พเิศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์ 
          ขอ้ 23. เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ไดแ้ก่เงินกูป้ระเภทใดประเภทหน่ึง ดงัน้ี 
          ( ก ) เงินกูเ้พ่ือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองหรือคู่สมรส  
                ( ข ) เงินกูเ้พ่ือก่อสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยั  หรือเพ่ือซ้ืออาคารท่ีก่อสร้างเรียบร้อยแลว้  พร้อมท่ีดินไม่เกิน  5 ไร่  
เพ่ือเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองตามควรแก่ฐานะ 



        ( ค) เงินกูเ้พ่ือช าระหน้ีแก่บุคคลภายนอก  ซ่ึงสมาชิกกูม้าเพ่ือกิจกรรมตาม ( ก ) ( ข )  
  ( ง )  เงินกูเ้พ่ือไถ่ถอนจ านองบา้นพร้อมท่ีดินจากสถาบนัการเงินอ่ืน 
 ขอ้ 24. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินดงักล่าวในขอ้ 23. ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดรวมทั้งรายละเอียด
และหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายรายการบุคคลในครอบครัว  และเหตุผลตาม
ความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัใหมี้ท่ีอยูอ่าศยัใหม่ หรือจดัใหมี้เพ่ิมเติม แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร 
รายละเอียดและหลกัฐานแห่งท่ีดินหรืออาคารท่ีจะซ้ือ ก าหนดเวลาและราคาสญัญาท่ีท าไวห้รือร่างสญัญาท่ีจะท ารายละเอียดแห่ง
ความตอ้งการเงินกู ้ ก าหนดการใหเ้งินกู ้รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 
          ขอ้ 25. แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น    ตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการดว้ย 
            การแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบรูปหรือรายการดงักล่าวในวรรคก่อนในสาระส าคญัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบุคคล       
ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือการน้ี และตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบดว้ย 

เงนิกู้พเิศษเพือ่การลงทุนประกอบอาชีพ 
          ขอ้ 26. เงินกูพิ้เศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ใหเ้พ่ือการลงทุนประกอบอาชีพของตนและครอบค รัว                    
ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร และพอใจวา่จะก่อประโยชน์งอกเงยใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ ้
            ขอ้ 27. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินดงักล่าวในขอ้ 26.  เสนอค าขอกูถึ้งสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนด รวมทั้งรายละเอียดและ
หลกัฐานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แผนงานประกอบอาชีพท่ีจะใชเ้งินกู ้รายละเอียด
และหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท่ีจะใชเ้งินกู ้รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกู ้ รายการรายไดซ่ึ้งคาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุนนั้น 
ก าหนดการใชจ่้ายเงินกู ้ประสบการณ์ของตนเก่ียวกบัการประกอบอาชีพนั้น รายละเอียดและหลกัฐานแห่งสินทรัพยท่ี์เสนอเป็น
หลกัประกนั 

เงนิกู้พเิศษเพือ่ซื้อยานพาหนะ 
            ขอ้ 28. เงินกูพิ้เศษเพ่ือการซ้ือยานพาหนะ  ใหเ้พ่ือความจ าเป็นส าหรับตนเองและครอบครัวสมาชิก ซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรและพอใจวา่จะก่อประโยชน์ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ ้
            ขอ้ 29. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินดงักล่าวในขอ้ 28.  ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนด รวมทั้งรายละเอียด
หลกัฐานต่างๆท่ีเก่ียวกบัยานพาหนะท่ีจะจดัซ้ือ รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในครอบครัว ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการจดัซ้ือยานพาหนะ 
ก าหนดการใชจ่้ายเงินกู ้รวมทั้งรายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 

หมวด 5 
หลกัประกนัส าหรับเงนิกู้ 

            ขอ้ 30. การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูใ้หไ้วต้่อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
            ขอ้ 31. หลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ั้น ใหใ้ชข้อ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
                   (1)  เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน   นอกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูกู้ไ้ดท้  าไวต้่อสหกรณ์ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
                   (2) เงินกูส้ามญั ท่ีมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 90  ของเงินค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์  ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่ง
อ่ืน แต่ถา้เงินกูมี้จ านวนเกินกวา่ค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
           ก. วงเงินกูท่ี้เกินกวา่ค่าหุน้ใหมี้บุคคลค ้าประกนัดงัน้ี 
  -  กูไ้ม่เกิน  200,000.-  บาท  ผูค้  ้าประกนั  1  คน 
  -  กูเ้กินกวา่  200,000.-  บาท  แต่ไม่เกิน  400,000.-  บาท  มีค่าหุน้ค ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  
     30%  ของเงินกู ้ ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  2  คน  
  -  กูเ้กินกวา่  400,000.-  บาท  แต่ไม่เกิน  1,000,000.-  บาท  มีค่าหุน้ค ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  
     30%  ของเงินกู ้ ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  3  คน  หรือหากมีค่าหุน้ค ้าประกนั  



     ไม่นอ้ยกวา่  40%  ของเงินกูต้อ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  2  คน  
  -  กูเ้กินกวา่ 1,000,000.- บาท  แต่ไม่เกิน  1,500,000.-  บาท  มีค่าหุน้ค ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  
     300,000.-  บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  4  คน  หรือหากมีค่าหุน้ค ้าประกนั  
     ไม่นอ้ยกวา่  40%  ของเงินกู ้ ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  3  คน  
  -  กูเ้กินกวา่ 1,500,000.-  บาท  แต่ไม่เกิน  3,000,000.-  บาท  และมีค่าหุน้ค ้าประกนั  
     ไม่นอ้ยกวา่  20%  ของเงินกู ้ ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  5 คน  หรือหากมีค่าหุน้  
      ค  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  40% ของเงินกู ้ ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  4  คน 
  สมาชิกผูค้  ้าประกนัตอ้งท าหนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต้่อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนด 
         สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ม้ากกวา่เจ็ดคนในเวลาเดียวกนัไม่ไดแ้ละสมาชิกคนหน่ึงจะมี
หน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้  ้าประกนั โดยจ านวนตน้เงินรวมกนัทั้งหมดเกินกวา่จ ากดัท่ีกล่าวในขอ้ 9. ไม่ได ้
           เม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอ่ืนหรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่ไม่ควร 
หรือไม่อาจท่ีจะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคน
เดิมภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
            การท่ีสมาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั้นหลุดพน้ จากการค ้าประกนั        
จนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 
              ข. มีอสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน เป็นประกนัเตม็จ านวนเงินกูร้ายนั้น โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจ
คณะกรรมการด าเนินการวา่  จ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้ ตอ้งอยูภ่ายในร้อยละ 80  แห่งค่าของอสงัหาริมทรัพยน์ั้น  
(ในกรณีท่ีอสงัหาริมทรัพยท่ี์จะจ านองเป็นประกนัเงินกูเ้ป็นท่ีดินใหถื้อราคาประเมินท่ีทางราชการก าหนดโดยอนุโลม ) ”           
และคณะกรรมการด าเนินการอาจรับจ านองอาคารหรือโรงเรือน เพ่ือเป็นประกนัหน้ีได ้แต่ตอ้งอยูภ่ายในร้อยละ 100  แห่งค่า     
ของราคาท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ซ่ึงประเมินโดยบริษทัประเมินสินทรัพย ์  และตอ้งท าประกนัวนิาศภยักบับริษทัประกนัภยัท่ีจด
ทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยใ์นจ านวนเงินประกนัตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร  และตอ้งต่ออายกุารท าประกนั
ตลอดเวลาตราบเท่าท่ีผูกู้ย้งัช าระเงินกูต้ามสญัญาไม่เสร็จและมอบหมายใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน์จากการประกนันั้น        
               ค. มีหลกัทรัพยรั์ฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินธนาคาร ท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็น
ประกนั โดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 90 แห่ง  ค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 
     ง. เอกสารการฝากเงินสหกรณ์  ท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกนั โดยจ านวนเงินกูส่้วน
ท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 90  แห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 
  จ.  สมาชิกท่ีกูเ้งินสหกรณ์ ตอ้งมีหลกัประกนัความคุม้ครองชีวติ หรือเงินสวสัดิการ หลงัหกัเงินค่าหุน้แลว้      
ไม่นอ้ยกวา่จ านวนหน้ีท่ีมีอยู ่ และสหกรณ์จะหกัค่าเบ้ียประกนัหรือเงินสงเคราะห์ศพล่วงหนา้จากเงินกูข้องสมาชิกและปีต่อ ๆ ไป
จะหกัจากเงินปันผลและเฉล่ียคืนของสมาชิกจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ินโดยใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน์เป็นอนัดบัแรก 
         (3) เงินกูพิ้เศษ ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวเ้ก่ียวกบัหลกัประกนัส าหรับเงินกูส้ามญั (ข)  
(ค) และ (ง) ขา้งบนน้ี หรือ 

   3.1  กรณีกูเ้พ่ือซ้ือบา้นพร้อมท่ีดินท่ีจะซ้ือ  สามารถน ามาเป็นหลกัประกนัได ้ 100%  ของมูลค่าของบา้นพร้อม
ท่ีดินนั้น  ใหพิ้จารณาวงเงินอนุมติัโดยถือเกณฑต์ามสญัญาซ้ือขายหรือราคาประเมินของบริษทัประเมินสินทรัพย ์ จ านวนใดนอ้ย
กวา่ใหใ้ชจ้ านวนนั้น 

   3.2  กรณีกูเ้พ่ือสร้างบา้น  ท่ีดินพร้อมบา้นท่ีจะสร้างสามารถน ามาเป็นหลกัประกนัเงินกูไ้ดไ้ม่เกิน  100%  ของ
ราคาจากการประเมินของบริษทัประเมินสินทรัพย ์

   3.3  กรณีกูเ้พ่ือไถ่ถอนจ านองบา้นพร้อมท่ีดินท่ีจะไถ่ถอนนั้น  สามารถน ามาเป็นหลกัประกนัเงินกูไ้ดไ้ม่เกิน
จ านวนหน้ีคงเหลือท่ีคา้งอยูก่บัสถาบนัการเงินอ่ืน  โดยใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 



หมวด 6 
เงนิงวดช าระหนีส้ าหรับเงนิกู้ 

    ขอ้ 32.  เงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูใ้หก้ าหนดไวด้งัน้ี     
    (1)  เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน  ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินเตม็จ านวนพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย ภายในวนัส้ินเดือนท่ี
คิดดอกเบ้ียเดือนแรก หรือใหส่้งเป็นงวดรายเดือนรวมไม่เกินสิบงวด แต่ละงวดส่งคืนเงินตน้ไม่ต ่ากวา่หน่ึงในสิบของเงินกู ้ พร้อม
ดอกเบ้ียภายในวนัส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก ยกเวน้งวดสุดทา้ย ส่วนตน้เงินท่ีเหลือพร้อมดอกเบ้ีย ใหส่้งภายในส้ินเดือน
ถดัไป 
       (2) เงินกูส้ามญั  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดใหผู้กู้คื้นเงินกูส้ามญัเป็นงวดรายเดือนเท่ากนั 
(เวน้งวดสุดทา้ย) พร้อมดอกเบ้ีย หรือส่งตน้เงินพร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนั  สุดแต่จะเลือก โดยใหช้ าระหน้ีเงินกูส่้วนท่ี
เกินจากค่าหุน้ไดไ้ม่เกิน  240 งวด  เวน้แต่ลูกจา้งประจ าท่ีไม่มีสิทธ์ิขอรับเงินบ าเหน็จรายเดือน  ตอ้งช าระหน้ีเงินกูส้ามญัใหเ้สร็จ
ส้ินภายในอายไุม่เกิน  60  ปี 
     ในกรณีท่ีผูกู้มี้ค  าขอเป็นหนงัสือ   และคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่มีเหตุผลอนัสมควรผอ่นผนัเป็นพิเศษ 
คณะกรรมการด าเนินการจะผอ่นเวลาส่งงวดช าระหน้ี ส าหรับเงินกูส้ามญัท่ีก าหนดไวต้ามความในวรรคก่อน  ใหผู้กู้ค้ราวละหน่ึง
หรือหลายเดือนก็ได ้ แต่การผอ่นเวลาเช่นน้ีรวมกนัทั้งหมดส าหรับเงินกูส้ามญัรายหน่ึงๆ  ตอ้งไม่เกินหกเดือน 
       (3) เงินกูพิ้เศษ   คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาใหผู้กู้เ้งินพิเศษ  ส่งคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนั (เวน้
แต่งวดสุดทา้ย) พร้อมดอกเบ้ีย  หรือ ส่งตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนั  สุดแต่จะเลือก โดยใหช้ าระหน้ีเงินกูส่้วน
ท่ีเกินจากค่าหุน้ไดไ้ม่เกิน  360 งวด   
  เงินกูข้องสมาชิกท่ีใชเ้งินค่าหุน้และ เงนิรับฝากค า้ประกนั   ใหมี้ก าหนดส่งช าระไดต้ามความตอ้งการของ
สมาชิกผูกู้ ้
  เงินงวดช าระหน้ีนั้น ใหส่้งช าระตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรกและสมาชิกผูกู้ต้อ้งส่งเงินช าระหน้ีต่อ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูตราด  จ ากดั  โดยวธีิหกัจากเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกผูกู้ ้ ณ  ท่ีจ่ายและใหถื้อวา่เงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวด
ถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ  ยกเวน้การกูเ้งินโดยใชทุ้นเรือนหุน้ค ้าประกนัและไม่มีเงินเดือนใหห้กั  ณ  ท่ีจ่าย 

หมวด 7 
ดอกเบีย้เงนิกู้ 

 ขอ้ 33. ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูแ้ก่สมาชิกทุกประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ 17 ต่อปี ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมี
อ านาจในการปรับอตัราดอกเบ้ีย   เพ่ือใหเ้กิดสภาพคล่องโดยการประกาศเป็นคราวๆไปและสหกรณ์ยอ่มทรงไวซ่ึ้งสิทธิจะ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกผูกู้เ้ม่ือใดก็ไดต้ามท่ีเห็นควรโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 
 ขอ้ 34. ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนั  ตามจ านวนเงินตน้คงเหลือ 

  หมวด 8 
การควบคุมหลกัประกนัเงนิกู้ 

 ขอ้ 35. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมใหเ้งินกูทุ้กราย มีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี เม่ือ
คณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัเงินกูร้ายใดเกิด บกพร่องผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  ขอ้ 36.  ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดย ส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ีย
ในทนัทีโดยมิไดค้  านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการ  จดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

 (1)  เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
 (2)  เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่  ผูกู้น้  าเงินไปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น   

  (3)  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่ หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้กิดบกพร่องและผูกู้ ้         
        มิไดจ้ดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด  



          (4)  เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี  (ไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ีย )  เป็นเวลา 2 เดือนหรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระ
หน้ีดงัวา่นั้นถึง 3 คราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ  
  ขอ้ 37. ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดชอบ ช าระหน้ีแทนผูกู้ ้ และไม่สามารถช าระหน้ีนั้น  โดยส้ินเชิงได ้เม่ือผูค้  ้า
ประกนัร้องขอ   คณะกรรมการอาจผอ่นผนัใหเ้รียกเก็บจากผูค้  ้าประกนัเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จ ตามท่ีผูกู้ใ้หไ้วต้่อสหกรณ์ก็ได ้
สุดแต่จะพิจารณาสมควร 
 ขอ้ 38. ในกรณีใด ๆ ดงัก าหนดตามขอ้บงัคบัขอ้ 18.  เงินกูพิ้เศษเป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย
ในทนัที โดยมิพกัถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้

  หมวด 9 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

 ขอ้ 39. การก าหนดหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเพ่ิมเติม  นอกเหนือท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมี
อ านาจก าหนดโดยออกเป็นประกาศของสหกรณ์ 
 ขอ้ 40. การใดท่ีมิไดเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาและวนิิจฉยัการใหเ้งินกูเ้ป็น
กรณีพิเศษเฉพาะเร่ืองนั้น ๆ  ได ้ ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ต ่ากวา่สามในส่ีของจ านวนคณะกรรมการด าเนินการ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ือการนั้น 
 ขอ้ 41. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวนิิจฉยัช้ีขาด  และให้
ถือเป็นท่ีสุด 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ 42. ส าหรับสมาชิกท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูตราด จ ากดั  เกินกวา่ 3 เดือนก่อนใชร้ะเบียบน้ี         
ใหส้ามารถกูไ้ดไ้ม่เกินวงเงินตามท่ีระเบียบน้ีก าหนด  ยกเวน้  ผูท่ี้ไดกู้ไ้ปแลว้ใหว้งเงินกูไ้ม่เกินสญัญากูเ้ดิม 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 18  ธนัวาคม  พ.ศ. 2557 

 
          ลงช่ือ           ธานินทร์  ชลจิตต ์

 (นายธานินทร์  ชลจติต์) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากดั 
 

 
 


