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   ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัย์ครตูราด จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2563 

******************************************************* 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด ข้อ3(5), ข้อ14, ข้อ62(9) และข้อ 86(4) ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 16 วันที่  18 พฤศจิกายน 2563 ไดแ้ก้ไขและก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
พ.ศ. 2563 ไว้ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 
ข้อก าหนดท่ัวไป 

         ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก  พ.ศ. 2563” 
          ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 
          ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2558, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2561, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 และบรรดาระเบียบประกาศ ค าส่ัง มติ หรือ
ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
           ข้อ 4. สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ 3 ประเภทคือ 
                        (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
                        (2) เงินกู้สามัญ 
                         (3) เงินกู้พิเศษ 
           ข้อ 5. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจ าเป็นหรือประโยชน์ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควร 
                        ในกรณีการให้เงินกู้ซ่ึงก าหนดเป็นโครงการเฉพาะกิจเพื่อการอันจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แล้วประกาศเป็นคราวๆ ไป 

  หมวด 2 
        เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉนิ 

       ข้อ 6. เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้    และประสงค์ที่จะขอกู้เงินก็ให้ยื่นค าขอกู้เงินต่อสหกรณ์
ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
       ข้อ 7. คณะกรรมการด าเนินการ อาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือ
กรรมการด าเนินการอื่นๆตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการได้ และให้ผู้รับ
มอบดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ได้ให้ไปและส่งคืนต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบทุกเดือน 
 ข้อ 8. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ได้ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้น ให้มีจ านวนไม่เกินหนึ่งเท่าของเงินเดือนของผู้กู้แต่ไม่เกิน  
50,000.-  บาท  และต้องไม่เกินค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ 
                       ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่  ถ้ามีความประสงค์จะขอกู้เงินฉุกเฉินรายใหม่ ให้ยื่น
ค าขอกู้โดยยอมให้หักกลบหนี้เก่าได้ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน ส าหรับสมาชิกที่ไม่มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเหลืออยู่  สามารถยื่นค าขอกู้
เงินฉุกเฉินได้ตลอดจนถึงวันส้ินเดือน 
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    หมวด 3      
   เงินกู้สามัญ  

         ข้อ 9. เงินกู้สามัญ ก าหนดไว้เป็น 3 แบบ 
          9.1 เงินกู้สามัญ 
          9.2 เงินกู้สามัญสวัสดิการ 
                  9.2.1 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการอันจ าเป็น    
               9.2.2 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา    
               9.2.3 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อช าระหนี้สินเชื่อธนวัฎ   
               9.2.4 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อช าระหนี้บัตรเครดิต    
               9.2.5 เงินกู้สามัญสวัสดิการสินเช่ือวิทยฐานะ    

         9.3 เงินกู้สามัญตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ 
  9.3.1 เงินกู้สามัญโครงการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือ 
                                     ไวรัสโคโรนา (covid - 19) กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท 
  9.3.2 เงินกู้สามัญโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการด ารงชีพของสมาชิกสหกรณ์ กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
  9.3.3 เงินกู้อื่นๆ ตามโครงการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
  ในกรณีการให้ให้เงินกู้โครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ และเงินกู้สามัญสวัสดิการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ตาม
ประกาศหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
     ข้อ 10. สมาชิกที่จะมีสิทธ์ิกู้เงินสามัญได้ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  6  เดือน  เว้นแต่
สมาชิกที่โอนมาจากสหกรณ์อื่น  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์   สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน
สามัญ  ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้ 
  ข้อ 11. ค าขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากผู้บังคับบัญชาที่สมาชิกผู้นั้น
สังกัดอยู่  ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารหน่วยงาน  ข้าราชการบ านาญและสมาชิกที่ใช้ค่าหุ้นเป็นหลักประกัน  ให้สามารถ
รับรองตนเองได้ 
      ข้อ12. จ านวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่ง ๆ  นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร และ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้      
            12.1 เงินกู้สามัญ 

อายุการเป็นสมาชิก 
จ านวนเท่าของเงินเดือน 

รวมกับค่าหุ้น 
กู้ได้ไม่เกิน 
(บาท) 

มีเงินค่าหุ้น 
 

6 เดือน ขึ้นไป - 1 ป ี 30 800,000 20 % 
1 ปี ขึ้นไป - 3 ปี 40 1,000,000 20 % 
3 ปี ขึ้นไป - 5 ปี 50 1,500,000 20 % 
5 ปี ขึ้นไป – 8 ปี 60 2,000,000 20 % 
8 ปี ขึ้นไป -10 ปี 70 2,500,000 20 % 
10 ปี ขึ้นไป  - 3,000,000 20 % 
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                         12.2 เงินกู้สามัญสวัสดิการ 
                     12.2.1 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการอันจ าเป็น   กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท 
                  12.2.2 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา   กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท 
                  12.2.3 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อช าระหนี้สินเชื่อธนวัฎ  กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท 
                  12.2.4 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อช าระหนี้บัตรเครดิต   กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท 
                  12.2.5 เงินกู้สามัญสวัสดิการสินเช่ือวิทยฐานะ   กู้ได้ไม่เกิน 700,000 บาท 
                         12.3 เงินกู้สามัญตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ 
      12.3.1 เงินกู้สามัญโครงการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือ 
                                           ไวรัสโคโรนา (covid - 19)  กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท 
      12.3.2 เงินกู้สามัญโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิและการด ารงชีพของสมาชิกสหกรณ์ กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
                            12.4  สมาชิกสามารถกู้หุ้นไดไ้ม่เกิน  90 % ของเงินค่าหุน้ที่มีอยู่ขณะทีข่อกู้    
                    12.5  สมาชิกที่ออกจากราชการโดยได้รับเงินบ าเหน็จ  และยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ 45. 
หรือสมาชิกที่ท างานประจ าในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตราด  หรือสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการซ่ึงได้รับเงินเดือน  หรือรายได้
ประจ าจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการประจ าจังหวัดตราด  ให้กู้ได้ไม่เกิน  90%  ของเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ขณะที่ขอกู้ 
                    12.5 สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้กู้ได้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าที่ คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ก าหนด   
 ข้อ 13. ถ้าคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญหรือเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินรายก่อนไม่เสร็จก็ได้    แต่จ านวนเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรวมทุกรายของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ  ในเวลาใดเวลา
หนึ่งจะมีจ านวนเงินต้นเกินกว่าจ ากัด   ที่กล่าวในข้อ 12 ไม่ได ้
            กรณีที่สมาชิกผู้กู้ได้รับสิทธิในการงดช าระค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ว  เมื่อจะกู้เงินเกินกว่าจ านวนทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่
ต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ าตามระเบียบตลอดสัญญาเงินกู้  และต่อมามีหนี้เงินกู้ค้างช าระน้อยกว่าทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ใน
สหกรณ์  สมาชิกอาจของดช าระค่าหุ้นรายเดือนได้ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 8. 
              การพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้นี้  ถ้าสมาชิกมีความจ าเป็นอย่างแท้จริง  คณะกรรมการด าเนินการอาจ
พิจารณาผ่อนผันให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายก็ได้ 

หมวด 4 
เงินกู้พิเศษ 

           ข้อ 14. เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า สหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อการ ส่งเสริม
ฐานะความมั่นคง หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ อาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ และตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
           ข้อ 15. เงินกู้พิเศษนัน้ใหเ้ฉพาะเพื่อการดังต่อไปนี้ 
                          ( 1 ) เพื่อการเคหะสงเคราะห ์
                          ( 2 ) เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
                          ( 3 ) เพื่อซ้ือยานพาหนะ 
                        การให้เงินกู้พิเศษตามข้อก าหนดในระเบียบนี้ถือว่า การกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์ควรได้รับการพิจารณา
ล าดับก่อนเงนิกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพและเพื่อซ้ือยานพาหนะให้ได้รับการพิจารณาเปน็ล าดบัสุดท้าย 
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        ข้อ 16. จ านวนเงินกู้พิเศษ ซ่ึงให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งนั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการจะเห็นสมควรโดย
ค านึงถึงความจ าเป็นและความสามารถในการช าระหนี้ของสมาชิก ซ่ึงเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์และเงินกู้พิเศษเพื่อการ
ลงทุนประกอบอาชีพให้กู้ได้ไม่เกิน  5,000,000.-บาท  และส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อซ้ือยานพาหนะให้กู้ได้ไม่เกิน  3,000,000.-บาท 
         ข้อ 17. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการด าเนินการ หรือบุคคลอื่นที่เห็นสมควรสอบสวนและท ารายงานเกี่ยวกับการขอกู้เงิน
พิเศษเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา   สมาชิกผู้ขอกู้มีหน้าที่ให้ข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือตลอดจนอ านวยความ
สะดวกแก่คณะกรรมการหรือบุคคลที่สหกรณ์มอบหมายและรับภาระค่าใช้จ่ายอันจะพึงมี 
         ข้อ 18. สมาชิกซ่ึงอาจได้รับเงินกู้พิเศษ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด  ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 6 เดือน  เว้นแต่สมาชิกที่โอนมาจากสหกรณ์อื่นให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์    
        ข้อ 19. สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้ประเภทอื่นไม่เสร็จ ก็ให้สมาชิกกู้เงินพิเศษได้  โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการ  และเมื่อสมาชิกส่งใช้เงินกู้พิเศษไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  ของเงินกู้ทั้งหมดจะสามารถกู้พิเศษได้อีกไม่เกินวงเงิน
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.   
          ข้อ 20. การให้เงินกู้พิเศษนั้น  ต้องให้ได้คะแนนเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการด าเนินการผู้เข้าร่วม
ประชุมพิจารณาค าขอกู้รายนั้น  เว้นแต่สมาชิกผู้กู้ใช้เงินฝากสหกรณ์ค้ าประกันหรือกู้ไม่เกิน 90% ของเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ให้เป็น
อ านาจของประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ  เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและน าแจ้งคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการคราวถัดไป 
          ข้อ 21. เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้วินิจฉัยให้กู้พิเศษ  และได้จัดท าหนังสือกู้และเอกสารทางกฎหมายอย่างอื่น
เกี่ยวกับเงินกู้นั้น ตามแบบที่ก าหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์  สมาชิกผู้กู้จึงจะรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ 
                  โดยปกติเมื่อคณะกรรมการด าเนินการอนุมัติเงนิกู้พิเศษนี้รายใด ผู้กู้จะได้รับเงินกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน เว้นแต่
การกู้เงินพิเศษบางประเภทที่คณะกรรมการด าเนินการได้ก าหนดขั้นตอนการจ่ายเงินกู้ไว้เป็นงวดๆ ทั้งนี้เพื่อควบคุมการใช้เงินกู้
นั้นให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย โดยแจ้งเงื่อนไขการจ่ายเงินกู้พิเศษนี้ให้ผู้กู้ทราบก่อนท าสัญญาเงินกู้ 
                          การกู้เงินพิเศษตามประเภทที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดขั้นตอนการจ่ายเงินกู้ไว้เป็นงวดๆ ผู้กู้ต้องเสนอ
รายงานการใช้จ่ายเงินกู้ตามแบบที่ก าหนดไว้พร้อมทั้งหลักฐานที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ทุกคราว ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อขอรับ
เงินกู้เป็นงวดๆตามที่คณะกรรมการด าเนินการหรือผู้ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย หรือพนักงานสหกรณ์  อาจเรียก
เอกสารหลักฐานและท าการสอบสวนการใช้จ่ายเงินกู้ตามรายการนั้นๆก่อนการจ่ายเงินงวดต่อไป เมื่อมีเหตุจ าเป็นตามที่
เห็นสมควร 
          ข้อ 22. ตราบใดที่สมาชิกผู้กู้ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จ ตนจะขายหรือโอนทรัพย์สินซ่ึงใช้ค้ า
ประกันเงินกู้นั้น ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีจ าเ ป็นและต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
คณะกรรมการด าเนินการก่อน ซ่ึงลงมติให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการด าเนินการผู้เข้าประชุม
พิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการด าเนินการอาจเรียกให้ผู้กู้น าบุคคลอื่นเข้าร่วมค้ าประกันหนี้ส่วนที่เหลือ และหรืออาจเรียก
อสังหาริมทรัพย์ของผู้กู้ และหรือคู่สมรสหรือผู้ค้ าประกันมาจดทะเบียนจ านองเพิ่มเติมก็ได้ 

เงินกู้พิเศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์ 
          ข้อ 23. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่เงินกู้ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ 
                    ( ก ) เงินกู้เพื่อต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร ซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส  
                           ( ข ) เงินกู้เพื่อก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย  หรือเพื่อซ้ืออาคารที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว  พร้อมที่ดินไม่เกิน  5 ไร่  เพื่อ
เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองตามควรแก่ฐานะ 
                  ( ค) เงินกู้เพื่อช าระหนี้แก่บุคคลภายนอก  ซ่ึงสมาชิกกู้มาเพื่อกิจกรรมตาม ( ก ) ( ข )  
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            ( ง )  เงินกู้เพื่อไถ่ถอนจ านองบ้านพร้อมที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น 
 ข้อ 24. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 23. ต้องเสนอค าขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดรวมทั้งรายละเอียด
และหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายรายการบุคคลในครอบครัว  และเหตุผลตาม
ความจ าเป็นที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ หรือจัดให้มีเพิ่มเติม แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร 
รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินหรืออาคารที่จะซ้ือ ก าหนดเวลาและราคาสัญญาที่ท าไว้หรือร่างสัญญาที่จะท ารายละเอียดแห่ง
ความต้องการเงินกู้  ก าหนดการให้เงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน 
          ข้อ 25. แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น    ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการด้วย 
            การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระส าคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคล      
ซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเพื่อการนี้ และต้องรายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบด้วย 

เงินกู้พิเศษเพือ่การลงทุนประกอบอาชีพ 
          ข้อ 26. เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนและครอบครัว                    
ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร และพอใจว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผู้กู้ 
            ข้อ 27. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 26.  เสนอค าขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด รวมทั้งรายละเอียดและ
หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียด
และหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้  รายการรายได้ซ่ึงคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนั้น 
ก าหนดการใช้จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น รายละเอียดและหลักฐานแห่งสินทรัพย์ที่เสนอเป็น
หลักประกัน 

เงินกู้พิเศษเพือ่ซื้อยานพาหนะ 
            ข้อ 28. เงินกู้พิเศษเพื่อการซ้ือยานพาหนะ  ให้เพื่อความจ าเป็นส าหรับตนเองและครอบครัวสมาชิก ซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรและพอใจว่าจะก่อประโยชน์ให้แก่สมาชิกผู้กู้ 
            ข้อ 29. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 28. ต้องเสนอค าขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด รวมทั้งรายละเอียด
หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับยานพาหนะที่จะจัดซ้ือ รายได้และค่าใช้จ่ายในครอบครัว ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดซ้ือยานพาหนะ 
ก าหนดการใช้จ่ายเงินกู้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน 

หมวด 5 
หลักประกันส าหรบัเงินกู ้

            ข้อ 30. การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
            ข้อ 31. หลักประกันส าหรับเงินกู้นั้น ให้ใช้ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
                          (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   นอกจากหนังสือกู้ซ่ึงผู้กู้ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก 
                          (2) เงินกู้สามัญ ที่มีจ านวนไม่เกินร้อยละ 90  ของเงินค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่น 
แต่ถ้าเงินกู้มีจ านวนเกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
     ก.วงเงินกู้ที่เกินกว่าค่าหุ้นให้มีบุคคลค้ าประกันดังนี้ 
         -กู้ไมเ่กิน  200,000.-  บาท  ผู้ค้ าประกัน  1  คน 
         -กู้เกินกว่า  200,000.-  บาท  แต่ไม่เกิน  400,000.-  บาท  มีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 20%  ของเงินกู้  ต้องมีผู้ค้ า 
                                     ประกันไม่น้อยกว่า  2  คน 
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         -กู้เกินกว่า  400,000.-  บาท  แต่ไม่เกิน  1,000,000.-  บาท  มีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 20%  ของเงินกู้  ต้องมีผู้ค้ า 

        ประกันไม่น้อยกว่า 3 คน หรือหากมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 40%ของเงินกู้ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 2 คน 
         -กู้เกินกว่า 1,000,000.- บาท  แต่ไม่เกิน  1,500,000.-  บาท  มีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 20%  ต้องมีผู้ค้ าประกัน    
                                        ไม่น้อยกว่า  4  คน  หรือหากมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  40%  ของเงินกู้  ต้องมผีู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  3  คน 
         -กู้เกินกว่า 1,500,000.-  บาท  แต่ไม่เกิน  3,000,000.-  บาท  และมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  20%  ของเงินกู้      
                                        ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่นอ้ยกว่า  5 คน  หรือหากมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  40% ของเงินกู้  ต้องมีผูค้้ าประกัน   
                                     ไม่น้อยกว่า  4  คน 
  สมาชิกผู้ค้ าประกันต้องท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด 
         สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าแปดคนในเวลาเดียวกันไม่ได้และสมาชิกคนหนึ่งจะมี
หนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ าประกัน โดยจ านวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่าจ ากัดที่กล่าวในข้อ 9. ไม่ได ้
           เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่นหรือมีเหตุที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าไม่ควร 
หรือไม่อาจที่จะเป็นผูค้้ าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผู้ค้ าประกันแทนคน
เดิมภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
            การที่สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ าประกัน        
จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน 
              ข. มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอื่น เป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้รายนั้น โดยต้องเป็นที่พอใจ
คณะกรรมการด าเนินการว่า  จ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้  ต้องอยู่ภายในร้อยละ 80  แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น  
(ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่จะจ านองเป็นประกันเงินกู้เป็นที่ดินให้ถือราคาประเมินที่ทางราชการก าหนดโดยอนุโลม ) ”           
และคณะกรรมการด าเนินการอาจรับจ านองอาคารหรือโรงเรือน เพื่อเป็นประกันหนี้ได้ แต่ต้องอยู่ภายในร้อยละ 100  แห่งค่า     
ของราคาที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง  ซ่ึงประเมินโดยบริษัทประเมินสินทรัพย์   และต้องท าประกันวินาศภัยกับบริษัทประกันภัยที่จด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในจ านวนเงินประกันตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร  และต้องต่ออายุการท าประกัน
ตลอดเวลาตราบเท่าที่ผู้กู้ยังช าระเงินกู้ตามสัญญาไม่เสร็จและมอบหมายให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์จากการประกันนั้น        
               ค. มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินธนาคาร ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็น
ประกัน โดยจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 90 แห่ง  ค่าของหลักทรัพย์นั้น 
     ง. เอกสารการฝากเงินสหกรณ์  ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกัน โดยจ านวนเงินกู้ส่วน
ที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 90  แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 
  (3) เงินกู้พิเศษ ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวไว้เกี่ยวกับหลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญ (ข)  
(ค) และ (ง) ข้างบนนี้ หรือ 

   3.1  กรณีกู้เพื่อซ้ือบ้านพร้อมที่ดินที่จะซ้ือ  สามารถน ามาเป็นหลักประกันได้  100%  ของมูลค่าของบ้านพร้อม
ที่ดินนั้น  ให้พิจารณาวงเงินอนุมัติโดยถือเกณฑ์ตามสัญญาซ้ือขายหรือราคาประเมินของบริษัทประเมินสินทรัพย์  จ านวนใดน้อย
กว่าให้ใช้จ านวนนั้น 

   3.2  กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน  ที่ดินพร้อมบ้านที่จะสร้างสามารถน ามาเป็นหลักประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน  100%  ของ
ราคาจากการประเมินของบริษัทประเมินสินทรัพย์ 

   3.3  กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจ านองบ้านพร้อมที่ดินที่จะไถ่ถอนนั้น  สามารถน ามาเป็นหลักประกันเงินกู้ ได้ไม่เกิน
จ านวนหนี้คงเหลือที่ค้างอยู่กับสถาบันการเงินอื่น  โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
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หมวด 6 
เงินงวดช าระหนี้ส าหรบัเงินกู ้

    ข้อ 32.  เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้ให้ก าหนดไว้ดังนี้     
    (1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉนิ  ให้ผู้กู้ส่งคืนเงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉนิเต็มจ านวนพร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนที่
คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมไม่เกินสิบงวด แต่ละงวดส่งคืนเงินตน้ไม่ต่ ากว่าหนึ่งในสิบของเงินกู้  พร้อม
ดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คดิดอกเบี้ยเดือนแรก ยกเว้นงวดสุดท้าย ส่วนต้นเงินทีเ่หลือพร้อมดอกเบี้ย ให้ส่งภายในสิ้นเดือน
ถัดไป 
       (2) เงินกู้สามัญ  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดให้ผู้กู้คืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน 
(เว้นแตง่วดสุดท้าย) พร้อมดอกเบี้ย หรือส่งต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน  (เว้นแต่งวดสุดท้าย) สุดแต่จะเลือก โดย
ให้ช าระหนี้เงินกู้ส่วนที่เกินจากค่าหุ้นได้ไม่เกิน  240 งวด  เว้นแต่ลูกจ้างประจ าที่ไม่มีสิทธ์ิขอรับเงินบ าเหน็จรายเดือน  ต้องช าระ
หนี้เงินกู้สามัญให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน  60  ปี 
     ในกรณีที่ผู้กู้มีค าขอเป็นหนังสือ   และคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ 
คณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนเวลาส่งงวดช าระหนี้ ส าหรับเงินกู้สามัญที่ก าหนดไว้ตามความในวรรคก่อน  ให้ผู้กู้คราวละหนึ่ง
หรือหลายเดือนก็ได้  แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดส าหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่งๆ  ต้องไม่เกินหกเดือน 
       (3) เงินกู้พิเศษ   คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้ผู้กู้เงินพิเศษ  ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน   
(เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมดอกเบี้ย  หรือ ส่งต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน  สุดแต่จะเลือก โดยให้ช าระหนี้เงินกู้
ส่วนที่เกินจากค่าหุ้นได้ไม่เกิน  360 งวด   
  เงินกู้ของสมาชิกที่ใช้เงินรับฝากค้ าประกัน  หรือเงินกู้ที่สมาชิกกู้ไม่เกิน 90% ของเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ ให้มีก าหนด
ส่งช าระได้ตามความต้องการของสมาชิกผู้กู้ 
  เงินงวดช าระหนี้นั้น ให้ส่งช าระตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรกและสมาชิกผู้กู้ต้องส่งเงินช าระหนี้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด  โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกผู้กู้  ณ  ที่จ่ายและให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวด
ถึงก าหนดส่งภายในวันส้ินเดือนนั้น ๆ  ยกเว้นการกู้เงิน ซ่ึงกูไ้ม่เกิน 90% ของค่าหุ้นและไม่มีเงินเดือนให้หัก  ณ  ที่จ่าย 

หมวด 7 
ดอกเบี้ยเงินกู ้

 ข้อ 33. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 17 ต่อปี ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการมี
อ านาจในการปรับอัตราดอกเบี้ย   เพื่อให้เกิดสภาพคล่องโดยการประกาศเป็นคราวๆไปและสหกรณ์ย่อมทรงไว้ซ่ึงสิทธิจ ะ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากสมาชิกผู้กู้เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นควรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 ข้อ 34. ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวัน  ตามจ านวนเงินต้นคงเหลือ 

  หมวด 8 
การควบคุมหลกัประกนัเงินกู ้

 ข้อ 35. ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกราย มีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ เมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  ข้อ 36.  ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดย ส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ย
ในทันทีโดยมิได้ค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการ  จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

 (1)  เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
 (2)  เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่า  ผู้กู้น าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น   

  (3)  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
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          (4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้  (ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย)  เป็นเวลา 2 เดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระ
หนี้ดังว่านั้นถึง 3 คราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ  
  ข้อ 37. ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดชอบ ช าระหนี้แทนผู้กู้  และไม่สามารถช าระหนี้นั้น  โดยส้ินเชิงได้ เมื่อผู้ค้ า
ประกันร้องขอ   คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จ ตามที่ผู้กู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ 
สุดแต่จะพิจารณาสมควร 
 ข้อ 38. ในกรณีใด ๆ ดังก าหนดตามข้อบังคับข้อ 18.  เงินกู้พิเศษเป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ในทันที โดยมิพักถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 

  หมวด 9 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

 ข้อ 39. การก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพิ่มเติม  นอกเหนือที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   ให้คณะกรรมการด าเนินการมี
อ านาจก าหนดโดยออกเป็นประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ 40. การใดที่มิได้เป็นไปตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยการให้เงินกู้เป็น
กรณีพิเศษเฉพาะเรื่องนั้น ๆ  ได้  ทั้งนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ต่ ากว่าสามในส่ีของจ านวนคณะกรรมการด าเนินการ
ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อการนั้น 
 ข้อ 41. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาด  และให้
ถือเป็นที่สุด 
  ข้อ 42. ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  18 พฤศจิกายน 2563 
 
 

          ลงชื่อ          สมนึก  แพทย์พิทักษ์ 
 (นายสมนึก  แพทย์พิทักษ)์ 

ประธานกรรมการ 
สหกรณอ์อมทรพัย์ครูตราด จ ากดั 


