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 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ขอ้ 79(8) และ ขอ้ 107(3) ท่ี

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 59 คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 ไดก้าํหนดระเบียบวา่

ดว้ยการใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก พ.ศ. 2562 ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้  1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั วา่ดว้ยการให้เงินกูส้ามญั

แก่สมาชิก พ.ศ. 2562” 

 ขอ้  2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 ขอ้  3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก 

พ.ศ. 2560 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ว่าดว้ยการให้เงินกูเ้งินกู้สามญัแก่สมาชิก แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศหรือคาํสั่งอ่ืนใด ท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ให้

ใชร้ะเบียบน้ีแทน 

 ขอ้  4. ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

  “สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

  “คู่สมรส” หมายความวา่ คู่สมรสท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของสมาชิก 

  “บุตร” หมายความวา่ บุตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของสมาชิก  

  “สถาบนัการศึกษา” หมายความวา่ สถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนตั้งแต่ระดบัอนุบาลข้ึนไปของ

รัฐบาลและเอกชนท่ีทางราชการรับรอง ทั้งในและต่างประเทศ 

  “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

นราธิวาส จาํกดั 

  “กรรมการดาํเนินการ” หมายความว่า กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส 

จาํกดั  

  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นราธิวาส จาํกดั 

  “รองประธานกรรมการ” หมายความวา่ รองประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

นราธิวาส จาํกดั 

  “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดั  
วา่ดว้ยการใหเ้งินกูส้ามญัแกส่มาชกิ พ.ศ. 2562 

           ผูจ้ดัการ  

 



 2 

  “เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือน หรือเงินค่าจ้างประจํา หรือเงินบํานาญ หรือ

เงินเดือนรวมกบัเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ เงินประจาํตาํแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทนตาํแหน่ง เงิน

เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินสวสัดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นท่ีพิ เศษ และเงิน

ค่าตอบแทนรายเดือนสาํหรับผูป้ฏิบติังานในเขตพื้นท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ไม่รวมเงินเพิ่มรายได้

อ่ืนๆ หรือเงินบาํนาญรวมกบัเงินท่ีจ่ายควบกบัเงินบาํนาญ 

   “รายจ่ายท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด” หมายความวา่ รายจ่ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งหกัชาํระก่อน

ชําระหน้ีสหกรณ์ ได้แก่ ภาษีอากร การหักเงินเข้ากองทุนท่ีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน

บาํเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เงิน

สงเคราะห์รายศพ ชพค./ชพส. รายเดือน เงินกูโ้ครงการกองทุนเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษา บาํเหน็จคํ้าประกนั และ

โครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินครู 

 

หมวด 1  

ขอ้กาํหนดทัว่ไป 
 

 ขอ้  5. ในระเบียบน้ี สหกรณ์ใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก 4 ประเภท คือ 

  (1) เงินกูส้ามญัทัว่ไป 

  (2) เงินกูส้ามญัเพื่อการศึกษา 

  (3) เงินกูส้ามญัเพื่อความกา้วหนา้ 

  (4) เงินกูส้ามญัเพื่อการรวมหน้ี 

 ขอ้  6. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้

 ขอ้  7. การให้เงินกูส้ามญันั้น ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือกู ้และสมาชิกผูค้ ํ้ าประกนัตอ้งทาํหนงัสือคํ้าประกนั

ใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้

 ขอ้  8. คําขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้ น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก

ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ตามสายงานของผูข้อกูน้ั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูข้อกูเ้ป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือผูบ้ริหารใน

หน่วยงานก็ไม่ตอ้งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ ทั้งน้ี กรณีสมาชิกช่วยราชการ

จะใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นตน้ตามสายงานท่ีช่วยราชการอยูพ่ิจารณาใหค้วามเห็นชอบก็ได ้

  ในกรณีท่ีผูข้อกู้เป็นข้าราชการบาํนาญคาํขอกู้เงินสามัญไม่ต้องผ่านการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานท่ีตนเคยสังกดัอยู ่
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  สําเนาใบสําคญัการจ่ายเงินเดือน (E-money) หรือหนงัสือรับรองเงินเดือนตามแบบท่ีสหกรณ์

กาํหนดของผูข้อกู้ ตอ้งผ่านการรับรองจากเจา้หน้าท่ีการเงิน และผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ตามสายงานของผูข้อกู้

นั้ น หากผูข้อกู้เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือผูบ้ริหารในหน่วยงานก็ให้รับรองตนเองได้ กรณีผูข้อกู้ช่วย

ราชการจะใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงิน และผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ตามสายงานท่ีตนช่วยราชการอยูใ่หก้ารรับรองก็ได ้

  กรณีผูข้อกู้เป็นขา้ราชการบาํนาญ ทะเบียนจ่ายตรงหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตามแบบท่ี

สหกรณ์กาํหนด ไม่ตอ้งผา่นการรับรองจากเจา้หนา้ท่ีการเงินและผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานท่ีตนเคยสังกดัอยู ่

 ขอ้  9. การส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกู้สามญั ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้

รายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และการส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ดอกเบ้ียเงินกู ้เงินค่าหุ้นรายเดือน เงิน

ฝากรายเดือน และรายจ่ายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่เกินร้อยละ

เจด็สิบของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 

  ใหถื้อวา่เงินงวดชาํระหน้ีแต่ละงวดถึงกาํหนดส่งภายในวนัจ่ายเงินเดือนของเดือนนั้นๆ 

 ขอ้ 10. สมาชิกผูข้อกูเ้งินสามญัท่ีมีจาํนวนเงินกูเ้กินกวา่ค่าหุ้น ซ่ึงผูข้อกูมี้อยูใ่นสหกรณ์ ตอ้งสมคัรเขา้

เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ก่อนจึงจะมีสิทธ์ิกู้เงินสามญั 

ทั้งน้ี เพื่อความมัน่คงของครอบครัวสมาชิกผูกู้เ้งินสามญั ผูค้ ํ้าประกนั และความมัน่คงในการให้เงินกูส้ามญัของ

สหกรณ์ เม่ือผูกู้ถึ้งแก่กรรม 

 

หมวด 2 

เงินกูส้ามญัทัว่ไป 

การใหเ้งินกู ้สิทธิการกู ้และวงเงินกู ้
 

 ขอ้ 11. การให้เงินกูส้ามญัทัว่ไป ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ามญั

ทัว่ไปแก่สมาชิก    

  คณะกรรมการดาํเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้น ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

และมอบอาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวนิิจฉยัให้เงินกูส้ามญัทัว่ไปแก่สมาชิกก็ได ้

 ขอ้ 12. จาํนวนเงินกูส้ามญัทัว่ไปท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ ้คนหน่ึงๆ นั้น ให้คณะกรรมการดาํเนินการหรือ

คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควรโดยคาํนึงถึงความสามารถในการชาํระหน้ีและตอ้งอยู่ภายในจาํกัด    

ไม่เกินสองลา้นห้าแสนบาท เวน้แต่สมาชิกผูกู้ ้ท่ีมีอายุเกินกว่า 70 ปีข้ึนไป จาํนวนเงินกู้สามญัตอ้งอยู่ภายใน

จาํกดัไม่เกินหน่ึงลา้นหา้แสนบาท 

  ทั้งน้ี สมาชิกท่ีช่วยราชการต่างจงัหวดัให้กูไ้ดต้ามระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิก

ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในจงัหวดันั้น ๆ และตอ้งอยูภ่ายในจาํกดัไม่เกินสองลา้นห้าแสนบาทถว้น 

  การกูเ้งินตามวรรคก่อน ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บของจาํนวนเงินกู ้ 
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หลกัประกนัสาํหรบัเงินกู ้

 ขอ้ 13. หลกัประกนัสําหรับเงินกูส้ามญัทัว่ไปนั้น ถา้เงินกูส้ามญัทัว่ไปของสมาชิกผูกู้มี้จาํนวนเกินกวา่

ค่าหุ้น ซ่ึงผูกู้ ้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมีสมาชิกท่ีมิได้เป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการ หรือ

คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรใหค้ ํ้าประกนัเงินกู ้ดงัต่อไปน้ี 

  (1) วงเงินกูไ้ม่เกิน 200,000 บาท ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 1 คน 

  (2) วงเงินกูเ้กินกวา่ 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 2 คน 

  (3) วงเงินกูเ้กินกวา่ 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 3 คน 

  (4) วงเงินกูเ้กินกวา่ 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 900,000 บาท ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 4  คน 

  (5) วงเงินกูเ้กินกวา่ 900,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 5 คน  

  (6) วงเงินกูเ้กินกวา่ 1,200,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 6 คน  

  (7) วงเงินกูเ้กินกวา่ 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 7 คน  

  (8) วงเงินกูเ้กินกวา่ 1,800,000 บาท ข้ึนไป ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 8 คน 

  เพื่อความมัน่คงในการให้เงินกู้สามญั คณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้มี

อาํนาจวนิิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้ ํ้าประกนัมากกวา่ท่ีกาํหนดได ้

  สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้ ํ้าประกนัสาํหรับผูกู้ม้ากกวา่แปดรายในเวลาเดียวกนัไม่ได ้

  เม่ือผูค้ ํ้ าประกนัคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดหรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการ

ดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้ ํ้ าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัให้สมาชิกอ่ืน ซ่ึง

คณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้ าประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูก้าํหนด 

  อน่ึง ภายหลังทาํหนังสือคํ้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ ํ้ าประกันได้เป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ ผูกู้ ้

จะตอ้งจดัให้มีสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเป็นผูค้ ํ้าประกนัหน้ี

เงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุ้นของผูกู้โ้ดยเร็วดว้ย 

 ขอ้ 14. ให้ผูกู้มี้บญัชีเงินฝากประจาํหรือเงินฝากออมทรัพย ์โดยให้สหกรณ์หักเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้

อยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงร้อยบาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพยข์องสมาชิก 
 

เงินงวดชาํระหน้ี 
 

 ขอ้ 15. การส่งเงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกู้สามัญทั่วไป ให้คณะกรรมการดําเนินการหรือ

คณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณากาํหนดให้ผูกู้ส่้งคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนั (เวน้แต่งวดสุดทา้ย) พร้อม

ดว้ยดอกเบ้ียเป็นจาํนวนไม่เกินสองร้อยส่ีสิบงวด และภายในอายุไม่เกิน 90 ปี เวน้แต่ผูกู้ท่ี้มีอายุเกินกวา่ 70 ปี

ข้ึนไป ให้คณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณากาํหนดให้ผูกู้ส่้งคืนเงินงวดชาํระหน้ีได้

ตามท่ีเห็นสมควรแต่ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบงวด โดยไม่จาํกดัอายขุองผูกู้ ้
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  ในกรณีท่ีผูกู้ ้กู ้เงินโครงการพฒันาชีวิตครูมาชาํระหน้ีเงินกู้สามญัทัว่ไปก่อนกาํหนดภายใน

ระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วนัทาํหนงัสือกูเ้งินสามญัทัว่ไป ให้สหกรณ์คิดค่าธรรมเนียมชาํระหน้ีเงินตน้ก่อน

กาํหนดในอตัราร้อยละสองของจาํนวนเงินกูต้ามหนงัสือกูเ้งินสามญัทัว่ไป 

  ในกรณีท่ีผูกู้มี้คาํขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรผอ่นผนั

เป็นพิเศษ คณะกรรมการจะผอ่นเวลาการส่งเงินงวดชาํระหน้ี สําหรับเงินกูส้ามญัทัว่ไปท่ีกาํหนดไวต้ามความ

วรรคก่อนนั้นให้แก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรือหลายเดือนก็ได ้แต่การผ่อนเวลาเช่นน้ีรวมกนัทั้งหมด สําหรับเงินกู้

สามญัทัว่ไปรายหน่ึงๆ ตอ้งไม่เกินหกเดือน และตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูค้ ํ้าประกนัดว้ย ส่วนดอกเบ้ียเงินกู้

ใหส่้งทุกเดือน 

 

หมวด 3 

เงินกูส้ามญัเพ่ือการศึกษา 

การใหเ้งินกู ้สิทธิการกู ้และวงเงินกู ้
 

 ขอ้ 16. การให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให้ประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดาํเนินการหรือผูจ้ดัการ ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผูว้ินิจฉยัให้

เงินกูส้ามญัเพื่อการศึกษาแทนคณะกรรมการดาํเนินการก็ได ้และให้ผูรั้บมอบอาํนาจดงักล่าวนั้น แถลงรายการ

เงินกูส้ามญัเพื่อการศึกษาท่ีใหไ้ปและส่งคืนใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกเดือน 

 ขอ้ 17. สมาชิกมีสิทธ์ิกูเ้งินสามญัเพื่อการศึกษา สาํหรับตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุตร ไดด้งัต่อไปน้ี 

     (1) อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนปลาย กูไ้ด ้ไม่เกิน     40,000   บาท 

  (2) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า กูไ้ด ้ไม่เกิน     50,000   บาท 

  (3) ปริญญาตรี   กูไ้ด ้ไม่เกิน     60,000   บาท 

  (4) ปริญญาโท   กูไ้ด ้ไม่เกิน     80,000   บาท 

  (5) ปริญญาเอก   กูไ้ดไ้ม่เกิน    100,000   บาท 

  (6) สมาชิกท่ีเป็นพนกังานราชการใหมี้สิทธิในการกูต้ามขอ้ 17(1) – (5) แต่ไม่เกิน 40,000 บาท 

  สมาชิกคนหน่ึง ๆ นั้น มีสิทธ์ิกูไ้ดเ้พียง 1 สัญญาเท่านั้น 

 ขอ้ 18. สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้สามญัเพื่อการศึกษาเป็นภาคเรียน หรือตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ

เห็นสมควร 

 ขอ้ 19. สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกูเ้งินสามญัเพื่อการศึกษา ตอ้งยื่นคาํขอกูพ้ร้อมเอกสารประกอบคาํขอกู ้

ดงัน้ี 
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  (1) สําเนาบัตรประจาํตวัผูกู้ ้ สําเนาทะเบียนบ้านผูกู้ ้ และสําเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส หรือ

ทะเบียนสมรส (กรณีเพื่อการศึกษาของคู่สมรส) สําเนาทะเบียนบา้นของบุตร หรือสูติบตัร (กรณีเพื่อการศึกษา

ของบุตร)   

  (2) สําเนาบตัรประจาํตวันักเรียน หรือหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือ

หนังสือรับรองจากกรรมการหน่วยท่ีสมาชิกสังกดั เวน้แต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปให้ใช้บตัรประจาํตวันิสิต 

นกัศึกษา หรือเอกสารหลกัฐานการลงทะเบียนเรียน 

  (3) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูค้ ํ้าประกนั 

  (4) เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 

หลกัประกนัสาํหรบัเงินกู ้
 

 ขอ้ 20. หลกัประกนัสาํหรับเงินกูส้ามญัเพื่อการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 

  (1) ใหบุ้คคลท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์  ค ํ้าประกนัเงินกู ้1 คน  

  (2) สมาชิกต่อไปน้ีหา้มคํ้าประกนัเงินกูส้ามญัเพื่อการศึกษา 

   -   คู่สมรสของสมาชิก       

   -   พนกังานราชการ  

                         -   ผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้ามญัทัว่ไปของสมาชิกผูกู้ ้
 

เงินงวดชาํระหน้ี 
 

 ขอ้ 21. การส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกู้สามญัเพื่อการศึกษา ให้ผูกู้ ้ชําระคืนตน้เงินกู้เป็นงวดรายเดือน

เท่ากนั (เวน้แต่งวดสุดทา้ย) พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย เป็นจาํนวนไม่เกินหกสิบงวด และตอ้งส่งชาํระตน้เงินกูไ้ม่น้อย

กวา่งวดละหน่ึงพนับาท 

 

หมวด 4 

เงินกูส้ามญัเพ่ือความกา้วหนา้ 

การใหเ้งินกู ้สิทธิการกู ้และวงเงินกู ้
 

 ขอ้ 22. การให้เงินกู้สามญัเพื่อความก้าวหน้า คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบอาํนาจให้ประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดาํเนินการ หรือผูจ้ดัการ ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผูว้ินิจฉยัให้

เงินกู้แทนคณะกรรมการดาํเนินการก็ได้ และให้ผูรั้บมอบอาํนาจดงักล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้สามญัเพื่อ

ความกา้วหนา้ท่ีใหไ้ปและส่งคืนให้คณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกเดือน 
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 ขอ้ 23. สมาชิกมีสิทธ์ิกูเ้งินสามญัเพื่อความกา้วหนา้ของสมาชิก ไดด้งัต่อไปน้ี 

  (1)  เพื่อขอมีวทิยฐานะชาํนาญการ  กูไ้ดไ้ม่เกิน      40,000   บาท 

  (2)  เพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ กูไ้ดไ้ม่เกิน      60,000   บาท 

  (3)  เพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะเช่ียวชาญข้ึนไป กูไ้ดไ้ม่เกิน    100,000   บาท 

 ขอ้ 24. สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกู้เงินสามญัเพื่อความกา้วหน้า ตอ้งยื่นคาํขอกู้พร้อมเอกสารประกอบคาํ

ขอกู ้ดงัน้ี 

  (1) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูกู้ ้สาํเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้  

  (2) สาํเนา วฐ.1 กรณีกูเ้งินเพื่อขอมีวทิยฐานะชาํนาญการ 

  (3) หนงัสือรับรองผ่านการประเมินดา้นท่ี 1 และดา้นท่ี 2 โดยผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ กรณีกูเ้งิน

เพื่อขอเล่ือนวทิยฐานะชาํนาญการพิเศษข้ึนไป 

  (4) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูค้ ํ้าประกนั 

  (5) เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 

หลกัประกนัสาํหรบัเงินกู ้
 

 ขอ้ 25. หลกัประกนัสาํหรับเงินกูส้ามญัเพื่อความกา้วหนา้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ใหบุ้คคลท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์  ค ํ้าประกนัเงินกู ้1 คน  

  (2) สมาชิกต่อไปน้ีหา้มคํ้าประกนัเงินกูส้ามญัเพื่อความกา้วหนา้ 

   - คู่สมรสของสมาชิก       

   - พนกังานราชการ  

                           - ผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้ามญัทัว่ไปของสมาชิกผูกู้ ้
 

เงินงวดชาํระหน้ี 
 

 ขอ้ 26. การส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูส้ามญัเพื่อความกา้วหนา้ ให้ผูกู้ช้าํระคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน

เท่ากนั (เวน้แต่งวดสุดทา้ย) พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย เป็นจาํนวนไม่เกินหกสิบงวด และตอ้งส่งชาํระตน้เงินกูไ้ม่น้อย

กวา่งวดละหน่ึงพนับาท 
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หมวด 5 

เงินกูส้ามญัเพ่ือการรวมหน้ี 

การใหเ้งินกู ้สิทธิการกู ้และวงเงินกู ้
 

 ขอ้ 27. เพื่อเป็นการช่วยเหลือผูค้ ํ้ าประกันในกรณีท่ีผูค้ ํ้ าประกนัตอ้งรับผิดชําระหน้ีแทนผูกู้ ้ แต่ไม่

สามารถชาํระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงหรือไม่สามารถชําระหน้ีเป็นงวดตามท่ีผูกู้ ้ทาํหนังสือไวก้บัสหกรณ์ได ้ให้

คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกูส้ามญัเพื่อการรวมหน้ีแก่ผูค้ ํ้ าประกนัซ่ึงตอ้งรับผิด

ชาํระหน้ีแทนผูกู้ ้

  คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบอาํนาจให้คณะกรรมการเงินกูเ้ป็นผูว้ินิจฉัยให้เงินกูส้ามญั

เพื่อการรวมหน้ีแทนคณะกรรมการดาํเนินการก็ได ้

 ขอ้ 28. จาํนวนเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหน้ีท่ีให้แก่สมาชิกผู ้กู ้คนหน่ึงๆ นั้ น ให้คณะกรรมการ

ดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาจากหน้ีคงเหลือของผูกู้ร้วมกบัหน้ีในฐานะผูค้ ํ้าประกนัและตอ้งอยู่

ภายในจาํกดัไม่เกินสองลา้นห้าแสนบาทถว้น 

  การกูต้ามวรรคก่อน ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบหา้ของจาํนวนเงินกู ้

 ขอ้ 29. สมาชิกผูไ้ดรั้บเงินกูส้ามญัเพื่อการรวมหน้ีห้ามไม่ใหกู้เ้งินสามญัทัว่ไป เวน้แต่ไดส่้งคืนจาํนวน

เงินตน้ลดลงไม่เกินจาํกดัท่ีผูกู้อ้าจกูเ้งินสามญัทัว่ไปจากน้ีได ้
 

หลกัประกนัเงินกู ้
 

 ขอ้ 30. หลกัประกนัสําหรับเงินกูส้ามญัเพื่อการรวมหน้ีนั้น ถา้เงินกูส้ามญัเพื่อการรวมหน้ีของสมาชิก

ผูกู้ ้มีจาํนวนเกินกว่าค่าหุ้นซ่ึงผูกู้ ้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ตอ้งมีสมาชิกท่ีมิได้เป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ซ่ึงคณะกรรมการ

ดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรใหค้ ํ้าประกนัเงินกู ้ดงัต่อไปน้ี 

  (1) วงเงินกูไ้ม่เกิน 300,000 บาท ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 1 คน 

  (2) วงเงินกูเ้กินกวา่ 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท      ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 2 คน  

  (3) วงเงินกูเ้กินกวา่ 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 900,000 บาท      ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 3 คน  

  (4) วงเงินกูเ้กินกวา่ 900,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท    ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 4 คน  

  (5) วงเงินกูเ้กินกวา่ 1,200,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 5 คน  

  (6) วงเงินกูเ้กินกวา่ 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 6 คน  

  (7) วงเงินกูเ้กินกวา่ 1,800,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,100,000 บาท ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 7 คน  

  (8) วงเงินกูเ้กินกวา่ 2,100,000 บาท ข้ึนไป ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 8 คน  
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เงินงวดชาํระหน้ี 
 

 ขอ้ 31. การส่งเงินงวดชาํระหน้ีสําหรับเงินกู้สามญัเพื่อการรวมหน้ี ให้คณะกรรมการดาํเนินการหรือ

คณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณากาํหนดให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนั (เวน้แต่งวดสุดทา้ย) พร้อมดว้ย

ดอกเบ้ียเป็นจาํนวนไม่เกินสองร้อยส่ีสิบงวด 

 

หมวด 6 

ดอกเบ้ียเงินกู ้
 

 ขอ้ 32. ให้คิดดอกเบ้ียเงินกูส้ามญัทุกประเภทในอตัราสูงสุดไม่เกินอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด โดยจะได้

ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

 ขอ้ 33. ดอกเบ้ียเงินกูน้ั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจาํนวนตน้เงินคงเหลือ โดยถือตามปีปฏิทิน 

  ในกรณีท่ีสมาชิกมาขอชาํระหน้ีก่อนกาํหนด หรือชาํระหน้ีทั้งหมดสหกรณ์จะคาํนวณดอกเบ้ีย

จากเงินตน้คงเหลือจนถึงวนัก่อนวนัชาํระหน้ีเงินกูน้ั้น 

 

หมวด 7 

การควบคุมหลกัประกนั และการเรียกคืนเงินกู ้
 

 ขอ้ 35. ให้คณะกรรมการดาํเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีกาํหนดไวใ้น

ระเบียบน้ีและเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผูกู้ ้จะต้อง

จดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 ขอ้ 36. ในกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีให้ถือวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืน

โดยส้ินเชิง พร้อมทั้ งดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักต้องคาํนึงถึงกําหนดเวลาท่ีให้ไว ้และให้คณะกรรมการ

ดาํเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

  (1) เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 

  (2)  เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกูน้ั้น 

  (3)  เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าหลกัประกนัสําหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องและผูกู้ ้

มิไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

  (4)  เม่ือคา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ

ผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
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 ขอ้ 37. ในกรณีท่ีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิงตามท่ีกล่าวแลว้ในขอ้ 36. ถา้ผูค้ ํ้ าประกนัตอ้งรับ

ผิดชําระหน้ีแทนผูกู้ ้และไม่สามารถชําระหน้ีนั้ นโดยส้ินเชิงได้ ผูค้ ํ้ าประกันสามารถร้องขอคณะกรรมการ

ดาํเนินการชาํระเป็นงวดตามท่ีผูกู้ท้าํหนงัสือไวก้บัสหกรณ์ก็ได ้

  ในกรณี ท่ีผู ้ค ํ้ าประกันไม่สามารถชําระหน้ีได้ตามวรรคก่อน เม่ือผู ้ค ํ้ าประกันร้องขอ

คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัใหผู้ค้ ํ้าประกนัชาํระหน้ีไดต้ามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 ขอ้ 38. ผูกู้ ้ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งผกูพนัวา่ ถา้ตนประสงคจ์ะขอออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจาํตาม

ขอ้บงัคบัสหกรณ์จะตอ้งแจง้เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจดัการชาํระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้

เสร็จส้ินเสียก่อนแลว้จึงขอออก หรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจาํนั้นได ้เวน้แต่สมาชิกท่ีออกจากราชการ

โดยไม่มีความผดิ และไดรั้บบาํนาญตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ และมิไดล้าออกจากสหกรณ์ 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

 
 
 

 

 

(นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์ุ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 
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