
 

 
 

 

 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80 (5) และ ข้อ 110(3) 

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที ่9/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ได้กำหนดระเบียบว่า

ด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2565 ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ

แก่สมาชิก พ.ศ. 2565” 

 ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที ่24 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 

 ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 

พ.ศ. 2562 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 และบรรดาระเบียบ 

มติ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4. ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

  “คู่สมรส” หมายความว่า คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก 

  “บุตร” หมายความว่า บุตรที่ถูกตอ้งตามกฎหมายของสมาชิก  

  “สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไปของ

รัฐบาลและเอกชนที่ทางราชการรับรอง ทั้งในและตา่งประเทศ 

  “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นราธิวาส จำกัด 

  “กรรมการดำเนินการ” หมายความว่า กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 

จำกัด  

  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นราธิวาส จำกัด 

  “รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครนูราธิวาส จำกัด 

  “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาสจำกัด  

ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2565 

 



  “เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือน หรือเงินค่าจ้างประจำ หรือเงินบำนาญ หรือเงิน

บำนาญรวมกับเงินที่จ่ายควบกับเงินบำนาญ หรือเงินเดือนรวมกับเงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือการสู้รบ เงินประจำ

ตำแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทนตำแหน่ง เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ไม่รวมเงินเพ่ิมรายได้อ่ืนๆ 

  “รายจ่ายที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด” หมายความว่า รายจ่ายอ่ืนๆ ที่ต้องหักชำระ

ก่อนชำระหนี้สหกรณ์ ได้แก่ ภาษีอากร การหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน

บำเหน็จบำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เงิน

สงเคราะห์รายศพ ชพค./ชพส. รายเดือน เงินกู้โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา บำเหน็จค้ำประกัน และ

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
 

หมวด 1 

ข้อกำหนดทั่วไป 

 ข้อ  5. ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 4 ประเภท คือ 

  (1) เงินกู้สามัญท่ัวไป 

  (2) เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา 

  (3) เงินกู้สามัญเพ่ือความก้าวหน้า 

  (4) เงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ 

 ข้อ  6. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินต้องเสนอคำขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีก่ำหนดไว้ 

 ข้อ  7. การให้เงินกู้สามัญนั้น ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ และสมาชิกผู้ค้ำประกันต้องทำหนังสือค้ำประกันให้

ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ 

 ข้อ  8. คำขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามสายงานของผู้ขอกู้นั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้ขอกู้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารใน

หน่วยงานก็ไม่ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ทั้งนี้ กรณีสมาชิกช่วยราชการ

จะให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามสายงานที่ช่วยราชการอยู่พิจารณาให้ความเห็นชอบก็ได้ 

  ในกรณีที่ผู้ขอกู้เป็นข้าราชการบำนาญคำขอกู้เงินสามัญไม่ต้องผ่านการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ตนเคยสังกัดอยู่ 

  สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน (E-money) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตามแบบที่สหกรณ์

กำหนดไว้ และให้รับรองโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามสายงานของผู้ขอกู้นั้น หากผู้ขอกู้เป็นผู้บริหาร

สถานศึกษา หรือผู้บริหารในหน่วยงาน หรือข้าราชการบำนาญก็ให้รับรองสำเนาด้วยตนเอง  

  กรณีผู้ขอกู้ช่วยราชการจะให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามสายงานที่ตนช่วยราชการอยู่ให้การ

รับรองก็ได้ 



 ข้อ  9. การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญ ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้ราย

เดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ เงินค่าหุ้นรายเดือน เงินฝาก

รายเดือน และรายจ่ายอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละเจ็ด

สิบของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น 

  ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันจ่ายเงินเดือนของเดือนนั้นๆ 

 

หมวด 2 

เงินกู้สามัญทั่วไป 

การให้เงินกู้ สิทธิการกู้ และวงเงินกู ้

 ข้อ 10. การให้เงินกู้สามัญทั่วไป ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ

ทั่วไปแก่สมาชิก    

  คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้น ตามความในข้อบังคับของ

สหกรณ์ และมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญทั่วไปแก่สมาชิกก็ได้ 

 ข้อ 11. จำนวนเงินกู้สามัญทั่วไปที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการหรือ

คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควรโดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้และต้องอยู่ภายในจำกัด   

ไม่เกินสองล้านเจ็ดแสนบาท  

  ทั้งนี้ สมาชิกที่ช่วยราชการต่างจังหวัดให้กู้ได้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดนั้น ๆ และต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกินสองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน 

  การกู้เงินตามวรรคก่อน ผู้กู้จะต้องมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนเงินกู้  
 

หลักประกันสำหรับเงินกู ้

 ข้อ 12. หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญทั่วไปนั้น ถ้าเงินกู้สามัญทั่วไปของสมาชิกผู้กู้มีจำนวนเกินกว่า

ค่าหุ้น ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ หรือ

คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรให้ค้ำประกันเงินกู้ ดังต่อไปนี้ 

  (1) วงเงินกู้ไม่เกิน       400,000 บาท      ให้มีผู้ค้ำประกัน 1 คน 

  (2) วงเงินกู้เกินกว่า     400,000 บาท  แต่ไม่เกิน    800,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 2 คน 

  (3) วงเงินกู้เกินกว่า     800,000 บาท  แต่ไม่เกิน  1,200,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 3 คน 

  (4) วงเงินกู้เกินกว่า  1,200,000 บาท   แต่ไมเ่กิน  1,600,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 4 คน 

  (5) วงเงินกู้เกินกว่า  1,600,000 บาท   แต่ไม่เกิน  2,000,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 5 คน  



  (6) วงเงินกู้เกินกว่า  2,000,000 บาท   แต่ไม่เกิน  2,400,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 6 คน  

  (7) วงเงินกู้เกินกว่า  2,400,000 บาท   ขึ้นไป    ให้มีผู้ค้ำประกัน 7 คน  

  เพ่ือความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้มี

อำนาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ำประกันมากกว่าทีก่ำหนดได้ 

  สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไปและเงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ สำหรับผู้กู้

มากกว่าสิบรายในเวลาเดียวกันไม่ได้ และต้องเป็นการค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไปสำหรับพนักงานราชการ

อย่างน้อยหนึ่งราย 

  เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดหรือมีเหตุที่คณะกรรมการ

ดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่ง

คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้กำหนด 

  อนึ่ง ภายหลังทำหนังสือค้ำประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ำประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้จะต้อง

จัดให้มีสมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ใน

ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย 

 ข้อ 13. ให้ผู้กู้มีบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากออมทรัพย์ โดยให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือนของผู้กู้

อย่างน้อยเดือนละหนึ่งร้อยบาท เพ่ือเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 
 

เงินงวดชำระหนี้ 

 ข้อ 14. การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้ สามัญทั่ วไป ให้คณะกรรมการดำเนินการหรือ

คณะกรรมการเงินกู้พิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวด

สุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบงวด เว้นแต่ผู้กู้ที่เป็นลูกจ้างประจำให้คณะกรรมการดำเนินการหรือ

คณะกรรมการเงินกู้พิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินงวดชำระหนี้ได้ตามที่เห็นสมควรแต่เมื่ออายุครบ 60 ปีแล้ว

ต้องมีหนี้เงินกู้คงเหลือเท่ากับทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในวันยื่นคำขอกู้สามัญทั่วไป 

  ในกรณีที่ผู้กู้กู้เงินโครงการสถาบันการเงินอ่ืนมาชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไปก่อนกำหนดภายใน

ระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันทำหนังสือกู้เงินสามัญทั่วไป ให้สหกรณ์คิดค่าธรรมเนียมชำระหนี้เงินต้นก่อน

กำหนดในอัตราร้อยละสองของจำนวนเงินกู้ตามหนังสือกู้เงินสามัญทั่วไป  

  ในกรณีที่ผู้กู้มีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผัน

เป็นพิเศษ คณะกรรมการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้ สำหรับเงินกู้สามัญทั่วไปที่กำหนดไว้ตามความ

วรรคก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมด สำหรับเงินกู้



สามัญทั่วไปรายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันด้วย ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้

ให้ส่งทุกเดือน 
 

หมวด 3 

เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา 

การให้เงินกู้ สิทธิการกู้ และวงเงินกู ้

 ข้อ 15. การให้เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการหรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้

เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาแทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้ และให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวนั้น แถลงรายการ

เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาที่ให้ไปและส่งคืนให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน 

 ข้อ 16. สมาชิกมีสิทธิ์กู้ เงินสามัญเพ่ือการศึกษา สำหรับตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุตร ได้ตาม

ความสามารถในการชำระหนี้และต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

  สมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น มีสิทธิ์กู้ได้เพียง 1 สัญญาเท่านั้น 

 ข้อ 17. สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาเป็นภาคเรียน หรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการ

เห็นสมควร 

 ข้อ 18. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือการศึกษา ต้องยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบคำขอกู้ 

ดังนี้ 

  (1) สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และสำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส หรือ

ทะเบียนสมรส (กรณีเพ่ือการศึกษาของคู่สมรส) สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร หรือสูติบัตร (กรณีเพ่ือการศึกษา

ของบุตร)   

  (2) สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือ

หนังสือรับรองจากกรรมการหน่วยที่สมาชิกสังกัด เว้นแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปให้ใช้บัตรประจำตัวนิสิ ต 

นักศึกษา หรือเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 

  (3) สำเนาบัตรประจำตัวผู้ค้ำประกัน 

  (4) เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 

หลักประกันสำหรับเงินกู ้

 ข้อ 19. หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้บุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์  ค้ำประกันเงินกู้ 1 คน  

  (2) สมาชิกต่อไปนี้ห้ามค้ำประกันเงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา 



   -   คู่สมรสของสมาชิก       

   -   พนักงานราชการ  

                      -   ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไปของสมาชิกผู้กู้ 
 

เงินงวดชำระหนี้ 

 ข้อ 20. การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา ให้ผู้กู้ชำระคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็น

งวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกินหกสิบงวด 
 

หมวด 4 

เงินกู้สามัญเพ่ือความก้าวหน้า 

การให้เงินกู้ สิทธิการกู้ และวงเงินกู้ 

 ข้อ 21. การให้เงินกู้สามัญเพ่ือความก้าวหน้า คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการ ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้

เงินกู้แทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้ และให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้สามัญเพ่ือ

ความกา้วหน้าที่ให้ไปและส่งคืนให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน 

 ข้อ 22. สมาชิกมีสิทธิ์กู้เงินสามัญเพ่ือความก้าวหน้าของสมาชิก ได้ดังต่อไปนี้ 

  (1)  เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ   กู้ได้ไม่เกิน      40,000   บาท 

  (2)  เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  กู้ได้ไม่เกิน      60,000   บาท 

  (3)  เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป  กู้ได้ไม่เกิน    100,000   บาท 

 ข้อ 23. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือความก้าวหน้า ต้องยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบคำ

ขอกู้ ดังนี้ 

  (1) สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้   

  (2) สำเนา วฐ.1 กรณีกู้เงินเพ่ือขอมีวิทยฐานะชำนาญการ 

  (3) หนังสือรับรองผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น กรณีกู้เงิน

เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป 

  (4) สำเนาบัตรประจำตัวผู้ค้ำประกัน 

  (5) เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 

 

 

 



หลักประกันสำหรับเงินกู ้

 ข้อ 24. หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญเพ่ือความก้าวหน้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

  (1)  ให้บุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์  ค้ำประกันเงินกู้ 1 คน  

  (2) สมาชิกต่อไปนี้ห้ามค้ำประกันเงินกู้สามัญเพ่ือความก้าวหน้า 

   - คูส่มรสของสมาชิก       

   - พนักงานราชการ  

                      - ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไปของสมาชิกผู้กู้ 
 

เงินงวดชำระหนี้ 

 ข้อ 25. การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญเพ่ือความก้าวหน้า ให้ผู้กู้ชำระคืนต้นเงินกู้ รวมกับดอกเบี้ย

เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไมเ่กนิหกสิบงวด  

 

หมวด 5 

เงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ 

การให้เงินกู้ สิทธิการกู้ และวงเงินกู ้

 ข้อ 26. ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ ต้องมีวัตถุประสงค์ในการกู้อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ 

  (1) เพ่ือเป็นการรวมหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ ในกรณีที่สมาชิกต้องรับผิดชำระหนี้

ในฐานะผู้ค้ำประกันแทนผู้กู้ และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงหรือไม่สามารถชำระหนี้เป็นงวดตามท่ีผู้กู้ทำ

หนังสือไว้กับสหกรณ์ได้ สมาชิกอาจยื่นคำขอกู้เงินสามัญเพ่ือการรวมหนี้ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

วินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันได้  

  (2) เพ่ือเป็นการชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน สมาชิกอาจยื่นคำขอกู้เงินสามัญเพ่ือการรวมหนี้

กรณีขอปิดบัญชีเงินกู้สถาบันการเงินอ่ืน ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพ่ือการ

รวมหนี้เงินกู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์และปิดบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอ่ืนได้ เมื่อสมาชิกนั้นเป็นสมาชิกใน

สหกรณน์ี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี  

 ข้อ 27. จำนวนเงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ที่ ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ งๆ นั้น ให้คณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณาจากหนี้คงเหลือของผู้กู้รวมกับหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันและ/หรือวงเงินกู้ปิดบัญชีเงินกู้

สถาบันการเงินอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด รวมกับเงินเพ่ือการหมุนเวียนจำนวนไม่เกินสามแสน



บาท ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้และต้อง

อยู่ภายในจำกัดไม่เกินสามล้านแปดแสนบาทถ้วน 

  การกู้ตามวรรคก่อน สำหรับผู้กู้เพ่ือการรวมหนี้จะต้องมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของ

จำนวนเงินกู ้

 ข้อ 28. สมาชิกผู้ได้รับเงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ห้ามไม่ให้กู้เงินสามัญทั่วไป เว้นแต่ได้ส่ งคืนจำนวน

เงินต้นลดลงไม่เกินจำกัดท่ีผู้กู้อาจกู้เงินสามัญทั่วไปจากนี้ได้ 
 

หลักประกันเงินกู ้

 ข้อ 29. หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้นั้น ถ้าเงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ของสมาชิก 

ผู้กู้มีจำนวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ซึ่งคณะกรรมการ

ดำเนินการเห็นสมควรให้ค้ำประกันเงินกู้ ดังต่อไปนี้ 

  (1) วงเงินกู้ไม่เกิน     400,000  บาท            ให้มีผู้ค้ำประกัน 1 คน 

  (2) วงเงินกู้เกินกว่า   400,000  บาท  แต่ไม่เกิน    800,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 2 คน  

  (3) วงเงินกู้เกินกว่า   800,000  บาท  แต่ไม่เกิน  1,200,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 3 คน  

  (4) วงเงินกู้เกินกว่า  1,200,000 บาท  แต่ไม่เกิน  1,600,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 4 คน  

  (5) วงเงินกู้เกินกว่า  1,600,000 บาท  แต่ไม่เกิน  2,000,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 5 คน  

  (6) วงเงินกู้เกินกว่า  2,000,000 บาท  แต่ไม่เกิน  2,400,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 6 คน  

  (7) วงเงินกู้เกินกว่า  2,400,000 บาท  แต่ไม่เกิน  2,800,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 7 คน  

  (8) วงเงินกู้เกินกว่า  2,800,000 บาท  แต่ไม่เกิน  3,200,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 8 คน 

  (9) วงเงินกู้เกินกว่า  3,200,000 บาท  ขึ้นไป           ให้มีผู้ค้ำประกัน 9 คน  

  เพ่ือความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้  คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ

วินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ำประกันมากกว่าที่กำหนดได้ 
 

เงินงวดชำระหนี้ 

 ข้อ 30. การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการ

พิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) เป็นจำนวน

ไม่เกินสองร้อยสี่สิบงวด  
 

 

 

 



หมวด 6 

ดอกเบี้ยเงินกู ้

 ข้อ 31. ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทุกประเภทในอัตราสูงสุดไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะได้

ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

 ข้อ 32. ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ โดยถือตามปีปฏิทิน 

  ในกรณีที่สมาชิกมาขอชำระหนี้ก่อนกำหนด หรือชำระหนี้ทั้งหมดสหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ย

จากเงินต้นคงเหลือจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้เงินกูน้ั้น 
 

หมวด 7 

การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ 33. ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ใน

ระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้จะต้อง

จัดการแก้ไขให้คนืดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

 ข้อ 34. ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืน

โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดำเนินการ

จัดการเรียกคนืโดยมิชักช้า 

  (1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 

  (2)  เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 

  (3)  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้

มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

  (4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ

ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 

 ข้อ 35. ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 34. ถ้าผู้ค้ำประกันต้องรับผิด

ชำระหนี้แทนผู้กู้และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ ผู้ค้ำประกันสามารถร้องขอคณะกรรมการดำเนินการ

ชำระเป็นงวดตามที่ผู้กู้ทำหนังสือไว้กับสหกรณ์ก็ได้ 

  ในกรณีที่ ผู้ ค้ ำประกันไม่สามารถชำระหนี้ ได้ตามวรรคก่อน เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอ

คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

 ข้อ 36. ผู้กู้ ผู้ค้ำประกันต้องผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจำ

ตามข้อบังคับสหกรณ์จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้



เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงขอออก หรือย้ายจากราชการ หรืองานประจำนั้นได้ เว้นแต่สมาชิกที่ออกจากราชการ

โดยไม่มีความผิด และได้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และมิได้ลาออกจาก

สหกรณ ์

 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่  24  สิงหาคม  2565 

 

 
 (นายสมยศ เสาวคนธ์) 

 ประธานกรรมการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


