
 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จ ำกดั 

ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้   
พ.ศ.2561 

-------------------------- 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั ขอ้ 14(1) ขอ้ 15 
ขอ้ 16  ขอ้ 66 (9) และ ข้อ 90(4)  คณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุม  คร้ังท่ี  6/2561 วนัท่ี       
21  พฤษภาคม  พ.ศ.2561 จึงไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกู ้พ.ศ.2561   ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ ำกัด ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้ 
พ.ศ.2561” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบั  ตั้งแต่วนัท่ี   25  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2561 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั ว่าดว้ยการให้เงินกู ้พ.ศ.2558  
และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศของสหกรณ์ ค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงขดัหรือแยง้
กบัระเบียบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
            “ สหกรณ์ ”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั 

              “ สมาชิก ”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั 
  “ สมาชิกสมทบ ”  หมายถึง  สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั 

            “ ประธานกรรมการ ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต 
จ  ากดั 

            “ รองประธานกรรมการ ”  หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ภูเก็ต จ  ากดั 

            “ คณะกรรมการ ”  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต 
จ  ากดั 

            “ ผูจ้ดัการ ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั 
            “ เงินไดร้ายเดือน ”  หมายถึง  เงินเดือนและเงินท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือน  หรือค่าจา้ง

ประจ าซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานตน้สังกดั  และหมายถึงบ านาญตามกฎหมาย  ว่าดว้ยบ านาญ
ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 

            “ เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 1 ”  หมายถึง  เงินกูเ้พื่อเหตุจ าเป็นเร่งด่วน  โดยกูไ้ดไ้ม่เกิน 1 
เท่าแห่งเงินไดร้ายเดือน  แต่ไม่เกินมูลค่าหุน้  



 

           “ เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 2 ”  หมายถึง  เงินกูเ้พื่อเหตุจ าเป็นเร่งด่วน  โดยกูไ้ดไ้ม่เกิน 7 
เท่าแห่งเงินไดร้ายเดือน  แต่ไม่เกิน 250,000 บาท   

    
หมวด 1 

ข้อก ำหนดทัว่ไป 
 ขอ้ 5. สหกรณ์ให้เงินกูแ้ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 

(1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
(2) เงินกูส้ามญั 
(3) เงินกูพ้ิเศษ 

ขอ้ 6. สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ฉพาะสมาชิก เท่านั้น สมาชิกสมทบจะกูเ้งินจากสหกรณ์ได ้ 
ตามขอ้ 5 (3) เท่านั้น 

ขอ้ 7. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ี 
คณะกรรมการเห็นสมควร  แต่จะใหเ้งินกูเ้พื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได ้
 ขอ้ 8. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน  ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
 ขอ้ 9. การให้เงินกูทุ้กประเภทนั้น  ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูแ้ละสมาชิกผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) ตอ้ง
ท าหนังสือค ้ าประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้ และหนงัสือยินยอมให้หักเงินเดือน  
เงินปีและเงินอ่ืน ๆ ในลกัษณะเดียวกนั   

ขอ้ 10.  การช าระเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทซ่ึงผูกู้ต้อ้งช าระต่อสหกรณ์นั้น ให้ช าระ
โดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย   เวน้แต่สมาชิกท่ีกูเ้งินกูพ้ิเศษ  โดยให้ถือวา่เงินงวด
ช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดช าระภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือน 
  ขอ้ 11. สมาชิกท่ีมีความประสงคจ์ะส่งเงินงวดช าระหน้ีนอกเหนือจาก ขอ้ 10 ให้ยืน่หนงัสือ
แสดงเหตุผลและความจ าเป็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 

หมวด 2 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

ขอ้ 12. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินมี  2  ประเภท  คือ 
(1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  1 
(2) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  2 

ในการใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินนั้น  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูรั้บมอบอ านาจในการพิจารณาอนุมติั   
และใหผู้จ้ดัการแถลงรายการเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีอนุมติั  ใหค้ณะกรรมการใน คราวประชุม
ประจ าเดือนทราบทุกเดือน  ในกรณีผูจ้ดัการไม่อยู ่ อ  านาจเช่นวา่นั้นใหม้อบให้รองผูจ้ดัการ 



 

ขอ้ 13.  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ตามขอ้ 12 (1)  ให้กูไ้ดไ้ม่เกิน 1 เท่าแห่งเงินไดร้ายเดือน  แต่
ไม่เกินมูลค่าหุน้ 
             เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ตามขอ้ 12 (2)  ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 7 เท่าแห่งเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน  
250,000  บาท 

ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยงัมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินคร้ังก่อนเหลืออยู่ คณะกรรมการอาจจะให้       
กูค้ร้ังใหม่ได ้แต่เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินคร้ังใหม่และคร้ังก่อนรวมกนั  จะมีจ านวนตน้เงินเกินกว่าท่ี
กล่าวในวรรคก่อนไม่ได ้และเกินกวา่หน่ึงสัญญาไม่ได ้  

การรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 2  มี 2 วธีิ 
(1) รับดว้ยตวัเอง ณ ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั 
(2) ผา่นระบบเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมติัของธนาคาร (A.T.M.) 

ขอ้ 14. หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน           
                 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 1 ไม่ตอ้งมีหลกัประกนั 
                 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 2  ใหมี้สมาชิก 1 คน  เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูเ้ตม็จ านวนท่ีกู ้

   สมาชิกคนหน่ึงสามารถค ้าประกนัเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 2 ไดไ้ม่เกินหน่ึงสัญญา 
 ขอ้ 15. งวดช าระหน้ี 

                         เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 1  ให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบ้ีย  ไม่เกิน  6  
งวด  โดยช าระงวดละเท่า ๆ กนั เวน้แต่งวดสุดทา้ย 
                          เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 2  ให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน 36  
งวด  นบัแต่วนัท าสัญญา 
     

หมวด 3 
เงินกู้สำมัญ 

 ขอ้ 16.  เงินกูส้ามญั  
ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก  เพื่อ 

การน้ี  คณะกรรมการ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือคณะกรรมการเงินกู ้
หรือผูจ้ดัการ พิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกก็ได ้
               ขอ้ 17. ในกรณีผูมี้อ  านาจตามขอ้ 16  ไม่อนุมติัให้สมาชิกผูใ้ดกู ้ ใหส้มาชิกผูน้ั้นท าหนงัสือ
ขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด 
 ขอ้ 18. ค าขอเงินกูส้ามญัของสมาชิกนั้น  ตอ้งเสนอโดยผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็น
ดงัต่อไปน้ี  คือค าขอกูข้องสมาชิกผูซ่ึ้ง 

(1) เป็นขา้ราชการหรือท างานในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ตอ้งเสนอผา่น 
หวัหนา้หน่วยงานหรือผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลดงักล่าวมอบหมาย 



 

(2) เป็นเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ตอ้งเสนอผา่นผูจ้ดัการ 
(3) เป็นขา้ราชการบ านาญท่ีไม่อาจจะปฏิบติัตาม (1) ตอ้งเสนอผา่นผูจ้ดัการหรือ 

ประธาน 
ในกรณีผูข้อกูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูผ้า่นการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบชั้นตน้ 

ตามขอ้ 18 (1) หรือ (2) หรือ (3) ไม่ตอ้งเสนอผา่นผูใ้ด 
                 ขอ้ 19. วงเงินกูส้ามญัและหลกัเกณฑก์ารใหกู้แ้ก่ สมาชิกนั้น  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของ
สหกรณ์ 
                             จ านวนเงินกูส้ามญัท่ีใหแ้ก่สมาชิกคนหน่ึงๆนั้นยอ่มสุดแต่คณะกรรมการหรือ ผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายตามขอ้ 16 เห็นสมควร 
                    ขอ้ 20. สมาชิกท่ีส่งคืนเงินกูส้ามญัไม่เสร็จ ประสงค์จะกูส้ามญัอีกก็ไดโ้ดยหกัลบกลบ
หน้ีกบัสัญญาเดิม  ในการหักลบกลบหน้ีตอ้งได้รับเงินกู้ไม่น้อยกว่าห้าหม่ืนบาทหรือผ่อนช าระ
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกงวด 
     ขอ้ 21. ในการให้เงินกูส้ามญันั้น ถา้ปรากฏวา่ สหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะให้กูไ้ดไ้ม่พอแก่การ
ขอกูอ้นัมีลกัษณะพึงให้ผูน้ั้นทุกราย  ให้ถือล าดบัในการพิจารณาให้เงินกู ้ซ่ึงมีจ านวนน้อย พึงให้
ก่อนเงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการน้ี จ านวนเงินกูท่ี้น ามาเทียบกนันั้นให้คิดรวมทั้ง
เงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่(ถา้มี) ดว้ย ทั้งน้ีเวน้แต่ในกรณีท่ี
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่มีเหตุผลพิเศษจะวนิิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้
                  ขอ้ 22. หลกัประกนัเงินกู ้
                              เงินกูส้ามญันั้น  ใหมี้หลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งรวมกนั
ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีสมาชิกซ่ึงมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรค ้าประกนั 
ตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนด 
                       เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกู ้ คณะกรรมการจะก าหนดใหมี้ผูค้  ้าประกนัมากกวา่หน่ึง
คนก็ได ้  สมาชิกคนหน่ึงจะมีหน้ีสินในฐานะผูค้  ้าประกนัไม่เกินสิทธิท่ีตวัเองจะกูเ้งินจากสหกรณ์   
                      เม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุท่ี
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู ้เห็นวา่ไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัให้
สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมให้
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกูก้  าหนด 
                      การใหส้มาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ 
ผูน้ั้นหลุดพน้จากการค ้าประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 



 

               อน่ึง ภายหลงัจากท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้  ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรส
ของผูกู้ ้ผูกู้จ้ะตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบและจดัใหมี้สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควร  เป็นผูค้  ้าประกนัหน้ีเงินกูโ้ดยเร็วดว้ย 
   (2 )  มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกนัเตม็
จ านวนเงินกูร้ายนั้นโดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการเงินกูว้า่จ  านวนเงินกูข้อง
ผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายใน 80% แห่งค่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น หรือไม่เกิน  100% ของค่าราคาประเมินของกรม
ท่ีดิน 
                            (3)  มีหลกัทรัพยรั์ฐบาล  ซ่ึงคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร
จ าน าเป็นประกนั โดยจ านวนเงินกูข้องผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 90 แห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 
                 ขอ้ 23. การส่งเงินงวดช าระหน้ี 
                              วธีิท่ี 1  ส่งคืนเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพร้อมดอกเบ้ีย ยกเวน้งวดสุดทา้ย 
                              วิธีท่ี 2  ส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน เวน้แต่งวด
สุดทา้ย 
                  ทั้งน้ี แล้วแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรวิธีใดวิธีหน่ึงเป็นจ านวนก่ีงวด ตามจ านวน

เงินกูแ้ละความมุ่งหมายแห่งการกู ้และตอ้งเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์1 
 

หมวด 4 
เงินกู้พเิศษ 

ขอ้ 24  เงินกูพ้ิเศษมี 2 ประเภท 
(1) เงินกูพ้ิเศษ 90% ของมูลค่าหุน้ 
(2) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  เพื่อซ้ือรถยนต ์  

เพื่ออ่ืนๆ 
                 คณะกรรมการอาจพิจารณาให้เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิก นอกเหนือจากวรรคก่อนได้ตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร เวน้แต่สมาชิกสมทบใหกู้ไ้ด ้ตาม ขอ้ 24 (1) เท่านั้น 
 ขอ้ 25. สมาชิกซ่ึงอาจไดรั้บเงินกูพ้ิเศษ  ตอ้งไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์น้ีและไดช้ าระค่าหุ้น
แลว้   
 ขอ้ 26. สมาชิกผูส่้งคืนเงินกูส้ามญัไม่เสร็จ ไม่ให้ไดรั้บเงินกูพ้ิเศษ เวน้แต่คณะกรรมการจะ
พิจารณาอนุมติัเป็นกรณีพิเศษเป็นราย ๆ ไป ตามควรแก่กรณี  

ขอ้ 27. การให้เงินกูพ้ิเศษนั้นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เวน้แต่เงินกูพ้ิเศษ 
90% ของมูลค่าหุน้ 

                                                           
1 แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2563 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 



 

ขอ้ 28. การให้เงินกูพ้ิเศษ ตามขอ้ 24 (2) นั้น  คณะกรรมการจะแบ่งจ่ายเงินกูใ้ห้แก่สมาชิก
เป็นงวด ๆ ก็ได ้ ตามความประสงคแ์ละความจ าเป็นของผูกู้ ้
               ขอ้ 29. ในเม่ือถึงก าหนดท่ีสมาชิกผูกู้ต้อ้งใช้จ่ายเงินกู้พิเศษตามความมุ่งหมายตอ้งเสนอ
รายงานการใชจ่้ายเงินกูต้ามแบบท่ีก าหนดไวพ้ร้อมหลกัฐานท่ีมีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วท่ีสุดท่ี
จะกระท าได้  สหกรณ์อาจมอบให้กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวน
การใชจ่้ายเงินกูต้ามรายงานนั้น ๆ อีกชั้นหน่ึงดว้ยก็ได ้
 ขอ้ 30. ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูพ้ิเศษไม่เสร็จ  ตนจะตอ้งยินยอมและอ านวยความ
สะดวกให้กรรมการด าเนินการ  หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์เขา้ตรวจการก่อสร้าง
ต่อเติม  หรือปรับปรุง  หรือทรัพยสิ์น  หรือการประกอบอาชีพท่ีใช้เงินกูน้ั้นในเวลาอนัสมควรได้
เสมอและตอ้งช้ีแจงขอ้ความเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตรวจใหท้ราบตามความประสงค ์
 

เงินกู้พเิศษเพ่ือกำรเคหะสงเครำะห์ 
 ขอ้ 31. เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  ไดแ้ก่ 

(1) เงินกูเ้พื่อการก่อสร้าง  ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือไถ่ถอนจ านองส าหรับ 
ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ 

(2) เงินกูเ้พื่อซ้ืออาคาร  หรือซ้ือท่ีดินและอาคาร  หรือซ้ือท่ีดินเพื่อจะไดก่้อสร้าง 
อาคารในระยะเวลาอนัสมควร  ทั้งน้ี  ส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครอบครัวตามควรแก่
ฐานะ 

(3) เงินกูเ้พื่อกิจการ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นแก่ (1) หรือ (2) 
ขอ้ 32. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินดงักล่าวในขอ้ 31  ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งคณะกรรมการ 

ตามแบบท่ีก าหนดไว ้ รวมทั้งรายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศยัเดิมและเหตุผลความจ าเป็นท่ี
ต้องจัดให้ มี ท่ีอยู่อาศัยใหม่  แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร  
รายละเอียดและหลกัฐานแห่งท่ีดิน    ท่ีจะก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร  รายละเอียดหลกัฐาน
แห่งท่ีดินและ/หรืออาคารท่ีจะซ้ือ  ก าหนดเวลาและราคา   สัญญาท่ีท าไวห้รือร่างสัญญาท่ีจะท า  
รายละเอียดแห่งทรัพยสิ์นท่ีเสนอเป็นประกนั 
 ขอ้ 33. แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น  ตอ้งปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามกฎหมายและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการดว้ย 
 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบรูปหรือรายการดงักล่าวในวรรคก่อน  ในสาระส าคญัตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบของบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ   เพื่อการน้ีและต้องรายงาน
คณะกรรมการทราบดว้ย 



 

 ขอ้ 34. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวน
และท า    รายงานเก่ียวกบัค าขอกูเ้งินพิเศษ  เพื่อการเคหะสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการพิจารณา  
เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้ความจริงและความร่วมมือ 
  ขอ้ 35. จ านวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  ซ่ึงให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น ยอ่ม
สุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร  โดยค านึงถึงลกัษณะท่ีอยู่อาศยัตามควรแก่ฐานะและ
ความสามารถช าระหน้ีของสมาชิกนั้น  แต่ไม่เกินหา้ลา้นบาท 
 ขอ้ 36. ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูเ้พื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จ  ตนจะให้เช่าหรือ
โอนอาคารหรือท่ีดินซ่ึงให้เงินกู้นั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผูอ่ื้นไม่ได้  เวน้แต่ในกรณีท่ี
จ าเป็นซ่ึงไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากคณะกรรมการก่อน 
 

เงินกู้พเิศษเพ่ือกำรลงทุนประกอบอำชีพ 
 ขอ้ 37. เงินกูพ้ิเศษเพื่อลงทุนประกอบอาชีพนั้น  ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตน
และครอบครัว  ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควร  และพอใจวา่จะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผูกู้ ้
นั้น 
 ขอ้ 38. สมาชิกผูป้ระสงคจ์ะขอกูเ้งินดงักล่าว ในขอ้ 37 ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งคณะกรรมการ      
ตามแบบท่ีก าหนดไว ้ รวมทั้งรายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเช่น  รายการทรัพยสิ์นและ
หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแผนงานประกอบอาชีพท่ีจะใชเ้งินกู ้รายละเอียดหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์น
ท่ีจะใชเ้งินกู ้ รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกูจ้  านวนทุนซ่ึงตนจะออกเอง  รายการรายไดซ่ึ้งคาด
วา่จะไดรั้บการลงทุนนั้น  ก าหนดการใชจ่้ายเงินกู ้ประสบการณ์ของตนเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ
นั้น  รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท่ีเสนอเป็นประกนั 
 ขอ้ 39. สมาชิกผูข้อกูเ้งินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพตอ้งแสดงหลกัฐานให้เป็นท่ี
พอใจแก่คณะกรรมการ 
 ขอ้ 40. สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนและท า
รายงานเก่ียวกบัค าขอกูเ้งินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  เสนอคณะกรรมการพิจารณา เป็น
หนา้ท่ีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้เทจ็จริงและความร่วมมือ 

ขอ้ 41. จ านวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  ซ่ึงใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง  ๆ นั้น  
ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการพิจารณาก าหนดตามท่ีเห็นสมควร  โดยค านึงถึงความตอ้งการเงินกูแ้ทจ้ริง
ตามแผนงานประกอบอาชีพ  และความสามารถช าระหน้ีของสมาชิกนั้นแต่ไม่เกินสามลา้นบาท 
 

เงินกู้พเิศษส ำหรับซ้ือรถยนต์ 
 ขอ้ 42. สมาชิกท่ีประสงคจ์ะขอกูพ้ิเศษ  เพื่อซ้ือรถยนตต์อ้งเสนอค าขอกูถึ้งคณะกรรมการ
ตามแบบท่ีก าหนดไว ้พร้อมทั้งรายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งอาทิเช่น ความตอ้งการ
เงินกู ้    ช่ือรถ  ประเภท  ราคา และบริษทัท่ีจะซ้ือ หลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท่ีเสนอเป็นประกนั 



 

ขอ้ 43.  จ านวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อซ้ือรถยนต์แก่สมาชิกคนหน่ึง ๆ นั้น    สุดแต่คณะกรรมการ
จะเห็นสมควร  โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความสามารถช าระหน้ี  แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงลา้นสอง
แสนบาท 

 

หมวด 5 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

 ขอ้ 44. ให้เรียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทไม่เกินอตัราสูงสุดตามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยจะ
ไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ขอ้ 45. ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจ านวนเงินตน้คงเหลือ 
 

หลกัประกันส ำหรับเงินกู้พเิศษ 
ขอ้ 46.ในการกูเ้งินพิเศษนั้น ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้ถา้

เงินกูพ้ิเศษนั้นมีจ านวนเกินกวา่ 90 % ของมูลค่าหุ้นซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนั ดงัต่อไปน้ี 

             (1 )  มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกนัเตม็
จ านวนเงินกูร้ายนั้นโดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการเงินกูว้า่จ  านวนเงินกู ้  
ตอ้งอยูภ่ายใน 

1.1   80% แห่งค่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น  หรือ 
             1.2  ไม่เกิน 100%  ของค่าราคาประเมินของกรมท่ีดิน ส าหรับท่ีดินท่ีอยู่
ในโครงการจดัสรรท่ีดิน  หรือ 
          1.3 ไม่เกิน 130%  ของค่าราคาประเมินของกรมท่ีดิน ส าหรับท่ีดินท่ีไม่อยู่
ในโครงการจดัสรรท่ีดิน  และ/หรือ 
               (2) มีหลกัทรัพยรั์ฐบาล  ซ่ึงคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร

จ าน าเป็นประกนัเตม็จ านวน2   
 

กำรส่งคืนเงินกู้พเิศษ 
ขอ้ 47. การส่งคืนเงินกูพ้ิเศษ มี 2 วธีิ คือ 

(1) ผูกู้ ้ตอ้งส่งคืนเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กนัพร้อมดอกเบ้ีย (เวน้แต่งวด
สุดทา้ย) หรือ 

(2) ผูกู้ ้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนเท่า ๆ กัน  (เวน้แต่งวด
สุดทา้ย) 

                                                           
2 แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2561 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 



 

 ทั้งน้ี  แล้วแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร วิธีหน่ึงวิธีใด เป็นจ านวนก่ี
งวดแต่ไม่เกิน 240 งวด 

หมวด 6 
กำรควบคุมหลกัประกนัและกำรเรียกคืนเงินกู้ 

 ขอ้ 48. ให้คณะกรรมการ  ตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไว้
ในระเบียบน้ี  และเม่ือคณะกรรมการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง  ผูกู้จ้ะตอ้ง
จดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ขอ้ 49. ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปน้ี  ให้ถือวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืน
โดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที  โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไวแ้ละให้คณะกรรมการ
จดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
(2) เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการวา่ ผูกู้น้  าเงินไปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
(3) เม่ือคณะกรรมการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง  และผูกู้ ้มิได้

จดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(4) เม่ือสมาชิกผดินดังวดช าระหน้ีงวดใดงวดหน่ึงใหถื้อวา่สมาชิกผดินดัช าระหน้ี  

ให้สหกรณ์ท าหนงัสือแจง้เตือนทั้งผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนัภายในหกสิบวนั นบัแต่วนัท่ีผิดนดัช าระหน้ี
 ข้อ 50. ในกรณีท่ีเงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยส้ินเชิงตามท่ีกล่าวแล้วใน ข้อ 49 ถ้าผูค้  ้ า
ประกนัตอ้งรับผิดช าระหน้ีแทนผูกู้ ้และไม่สามารถช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้ เม่ือผูค้  ้าประกนัร้อง
ขอคณะกรรมการอาจผอ่นผนัให้เรียกเก็บจากผูค้  ้ าประกนัเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  า
หนงัสือกูใ้หไ้วต่้อ สหกรณ์ก็ได ้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้ 51. ผูกู้ ้ก็ดี  ผูค้  ้ าประกันก็ดี  ต้องรับผูกพนัว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือยา้ยจาก
ราชการหรืองานประจ า ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ ทราบโดยทนัที และจดัการช าระหน้ีสิน ซ่ึง
ตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน  
 

  ก าหนดไว ้ ณ วนัท่ี   21   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2561 
 

  
               นทัธี   ถ่ินสาคู 
                        (นายนทัธี   ถ่ินสาคู) 
              ประธานกรรมการ 
                           สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั 
  
 
   



 

   
 


