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ระเบียบ 
สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

วาดวย  “เงินใหกูแกสมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู  พ.ศ. 2558” 
---------------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ขอ 80(8) และ ขอ 108(3) ที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 49 ครั้งที ่3/2558 ลงวันที ่23 มีนาคม 2558  ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณ
ออมทรัพยครูสตูล จํากัด  วาดวย  “เงินใหกูแกสมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู  พ.ศ.2558”  ดังตอไปนี ้

 
หมวดที่  1 

ขอกําหนดโดยท่ัวไป 
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด วาดวย “เงินใหกูแกสมาชิก และดอกเบี้ย

เงินกู  พ.ศ.2558” 
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  24  มีนาคม พ.ศ.2558 
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบวาดวยเงินใหกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2557 และบรรดาระเบียบ  

ประกาศ  คําสั่ง มต ิหรือขอตกลงอ่ืนใดที่ขดัหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน  
ขอ 4 ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด หรือ คณะกรรมการเงินกู หรือผูที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการ เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยใหเงินกูแกสมาชิกไดตามระเบียบนี้เฉพาะกรณี  เพื่อ
การอันจําเปนหรือประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  แตจะใหเงินกูเพื่อสุรุยสุรายหรือเก็งกําไร
ไมได   
 ขอ 5 ในระเบียบนี้ 
                 “สหกรณ" หมายถึง  สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  
                 "สมาชิก" หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากดั 
                 "คณะกรรมการ" หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
                 "ประธานกรรมการ" หมายถึง  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
                 “คณะกรรมการดําเนินการเงินกู” หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการเงินกูสหกรณออมทรัพยครู
สตูลจํากัด 
          “ผูจัดการ “        หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
                 “การผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี”้  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด หักเงิน ณ ที่จายของ
สมาชิกไมไดและไมสามารถชําระหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยไดตามที่สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด กําหนด ณ วัน
จายเงินไดรายเดือนของทางราชการ หรือ หนวยงานที่สังกัด 
                 “เงินไดรายเดือน” หมายถึง  เงินเดือน หรือคาจางประจําที่สมาชิกไดรับจากตนสังกัด เงินเพิ่ม
คาครองชีพ เงินประจําตําแหนง และเงินวิทยฐานะ    
                 “อายุตัว” หมายถึง  ใหนับอายุตัวตามปพุทธศักราช (พ.ศ.) 

หมวดที่  2 
คุณสมบัติสมาชิกผูกู 

ขอ 6  สมาชิกผูกูจะตองมีคุณสมบัติตามระเบียบนี้  
                  6.1  เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด มาแลวไมนอยกวา 3 เดือน รวมทั้งสมาชิกที่รับโอน
ตองเปนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยอื่นไมนอยกวา 3 เดือน และสมาชิกที่ลาออกแลวสมัครเขาเปนสมาชิกใหม 
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ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด มาแลวไมนอยกวา 12 เดือน หรืออาจไดรับการอนุมัติเปนกรณี
พิเศษจากคณะกรรมการดําเนินการตามเหตุและความจําเปนอันควร 
                  6.2  ชําระเงินคาหุนหรือเงินอื่นใด โดยการหักเงินไดรายเดือน ณ ที่จายจากสังกัดหนวยงานที่สมาชิก
ผูขอกูปฏิบัติงานอยูเทานั้น หรืออาจไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณะกรรมการดําเนินการใหชําระเงินโดยวิธี
ใดวิธีหนึ่งตามเหตุและความจําเปนอันควร 
                  6.3  ไมอยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  

        6.4  ไมเคยคางชําระหนี้ ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือนหรือคางสงงวด 
ชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
                  6.5  มีเงินไดรายเดือนคงเหลือเม่ือหักชําระหนี้แลว ไมนอยกวา 10 %  
                  6.6  กรณีการกูเงินทุกประเภทอายุผูกูตองไมเกิน 80 ป  ยกเวนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกูทุน
เรือนหุน 
 

หมวดที่  3 
ประเภทและเงินใหกูแกสมาชิก 

ขอ 7  ในระเบียบนี้สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ใหเงินกูแกสมาชิกได  3  ประเภท ไดแก 
7.1  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

                           (1)  เงนิกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป 
                           (2)  เงนิกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินผานทางอิเล็คทรอนิคส    

7.2  เงินกูสามัญ 
                           (1)  เงนิกูสามัญทั่วไป 
                           (2)  เงนิกูทุนเรือนหุน 
                           (3)  เงนิกูเพ่ือสวัสดิการสมาชิก 

7.3  เงินกูพิเศษ  
                           (1)  เงนิกูเพ่ือการเคหะสงเคราะห 
                           (2)  เงนิกูเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 
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เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป 
          ขอ 8  ใหผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากผูจัดการเปนผูวินิจฉัยในการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินแทน
คณะกรรมการดําเนินการก็ได และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหแกสมาชิกรายหนึ่งๆ นั้นใหกูไดหนึ่งเทาของทุนเรือนหุน  
แตไมเกิน 100,000 บาท  กรณีมีหนี้เกาตองชําระหนี้เกามาแลวไมนอยกวา 1 งวด  ยกเวนกูไมเต็มสิทธิก็ใหกูใหมได 
 

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินผานทางอิเล็คทรอนิคส 
          ขอ 9  ใหผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากผูจัดการเปนผูวินิจฉัยในการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผานทาง
อิเล็คทรอนิคส สมาชิกรายหนึ่งๆ มีสิทธิกูได 1 เทาของทุนเรือนหุนแตไมเกิน 100,000 บาท กรณีมีหนี้เกาตองชําระ
หนี้เกามาแลวไมนอยกวา 1 งวด  ยกเวนกูไมเต็มสิทธิใหกูใหมได 
 

เงินกูสามัญทั่วไป 
          ขอ 10  ใหคณะกรรมการดําเนินการเงินกูและผูจัดการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญทั่วไปแก
สมาชิกตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ การใหเงินกูสามัญทั่วไปแกสมาชิกรายหนึ่งๆ ยอมสุดแตพิจารณาเห็นสมควรตาม
กรณ ีดังนี้ 

10.1 ตองมีอายุการเปนสมาชิก  ดังนี้ 
   (1)  อายุการเปนสมาชิกนอยกวา 2 ป      กูไดไมเกิน       500,000 บาท 
   (2)  อายุการเปนสมาชิกนอยกวา 4 ป      กูไดไมเกิน     1,000,000 บาท 
   (3)  อายุการเปนสมาชิกนอยกวา 6 ป      กูไดไมเกิน     1,500,000 บาท 
   (4)  อายุการเปนสมาชิก  6  ปขึ้นไป      กูไดไมเกิน     2,000,000 บาท 
10.2 สมาชิกท่ีมีอายุตัวเกินหาสิบแปดปขึ้นไปใหกูไดไมเกิน 1,000,000 บาท หรือทุนเรือนหุน บวก 

สวัสดิการ ( 400,000 บาทถวน ) และตองผอนชําระใหเสร็จสิ้นภายในอายไุมเกิน 80 ป  
10.3 สมาชิกท่ีไดรับการพิจารณาใหเงินกูไดตามกรณี ขอ (10.1)  ตองมีเงินคาหุนค้ําประกัน ดังนี้ 
   (1) สมาชิกท่ีกูไมเกิน 1,000,000 บาท   ตองมีหุนไมนอยกวา 15 % ของเงินกู 
   (2) สมาชิกท่ีกูเกิน 1,000,000 – 1,500,000 บาท  ตองมีหุน 200,000 บาท ขึ้นไป 
   (3) สมาชิกท่ีกูเกิน 1,500,000 – 2,000,000 บาท  ตองมีหุน 300,000 บาท ขึ้นไป 

          ขอ 11  คณะกรรมการดําเนินการ เห็นสมควรจะใหเงินกูแกสมาชิกที่ยังสงคืนเงินกูสามัญทั่วไปหรือเงินกูสามัญ
เพื่อสวัสดิการรายกอนไมเสร็จก็ได  โดยใหคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูรายนั้นดวย ทั้งนี้สมาชิก
ตองมีเงินเหลือตามขอ 6.5 และตองชําระหนี้เดิมมาแลวไมนอยกวา 12 งวด จึงจะมีสิทธิกูใหมได    

 
เงินกูทุนเรือนหุน 

          ขอ 12  เมื่อสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีความประสงคจะขอกูเงินทุนเรือนหุนก็ใหยื่นคําขอกูตอสหกรณตาม
แบบที่สหกรณกําหนด 
          ขอ 13  คณะกรรมการดําเนินการมอบอํานาจใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการและหรือ
กรรมการอื่น ๆ หรือผูจัดการ ตามที่เห็นสมควรเปนผูพิจารณาใหเงินกูทุนเรือนหุนแทนกรรมการดําเนินการก็ได และ
ใหผูรับมอบอํานาจดังกลาวนั้นแจงรายงานเงินกูทุนเรือนหุนใหคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบทุกเดือน 
          ขอ 14  เมื่อสมาชิกมีเหตุอันจําเปนสามารถกูทุนเรือนหุนไดทันท ีในวงเงินกูไมเกิน 90 % ของทุนเรือนหุน   
          ขอ 15  คณะกรรมการดําเนินการ เห็นสมควรจะใหเงินกูแกสมาชิกที่ยังสงคืนเงินกูทุนเรือนหุนรายกอนไม
เสร็จก็ได โดยใหคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูรายนั้นดวย ทั้งนี้สมาชิกตองมีเงินเหลือตามขอ 
6.5 หรือคณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาผอนผันใหเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายกไ็ด  
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          ขอ16  สมาชิกผูสงเงินกูทุนเรือนหุนไปแลว มีความประสงคที่จะขอกูใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการใหเงินกูท่ีสหกรณกําหนด  
          ขอ 17  เอกสารทางการเงินและสัญญาเงินกูตองจัดทําใหเสร็จเรียบรอยกอนรับเงินทุกครั้งไป     
 

เงินกูเพื่อสวัสดิการ 
          ขอ 18  เพื่อเปนการจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกสหกรณและสงเสริมการอํานวยความสะดวกในการใชบริการ
เงินกูเพ่ือสนองความตองการสมาชิก  โดยใหคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาอนุมัติ
เงินกูสงเสริมสวัสดิการสมาชิกคนหนึ่งๆ นั้น  ใหกูไดไมเกิน  600,000  บาท และจะตองมีทุนเรือนหุนไมนอยกวา     
15 % ของวงเงินกู 
                   กรณีมีหนี้เงินกูเพื่อสวัสดิการ จะตองชําระหนี้เดิมมาแลวตามทีค่ณะกรรมการกําหนดหรือไมนอยกวา
12 งวด (นับตั้งแตงวดแรกของสัญญาเงินกู) จึงจะกูได  ทั้งนี้การพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวนี้ ถาสมาชิกมี
ความจําเปนอยางแทจริง คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาผอนผันใหเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายก็ได 
 

เงินกูพิเศษ 
          ขอ 19  เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินมั่นคงกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกูแกสมาชิกเพื่อสงเสริมฐานะของ
สมาชิกคนหนึ่งๆ นั้น ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณากําหนดโดยใหคํานึงถึงความตองการเงินกูที่
แทจริงตามแผนงานตลอดถึงความสามารถชําระหนี้ของสมาชิกนั้นได แตตองไมเกิน 3,000,000 บาท กรณีมีหนี้เกา
ตองชําระหนี้เกามาแลวไมนอยกวา 24 งวด จึงจะมีสิทธิกูใหมได ผอนชําระไมเกิน 240 งวด  และตองผอนชําระให
เสร็จสิ้นภายในอายุไมเกิน 80 ป   
 

เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 
          ขอ 20  เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ไดแก 
                       (1)  เงินกูเพื่อการกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุงอาคารสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเองและ
ครัวเรือนตามสมควรแกฐานะ 
                       (2)  เงินกูเพื่อซื้ออาคาร หรือซ้ือที่ดินและอาคาร หรือซ้ือท่ีดิน เพื่อจะไดกอสรางอาคารใน
ระยะเวลาอันสมควร  ทั้งนี้สําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเองและครวัเรือนตามควรแกฐานะ 
                       (3)  เงินกูเพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวของหรือจําเปนแก  ขอ 20.1  หรือ ขอ 20.2 
                  20.1  สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวใน ขอ 20 ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการดําเนินการตาม
แบบที่กําหนดไว  รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายการสินทรัพยและหนี้สิน รายได และ
คาใชจาย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยูอาศัยเดิมและเหตุผลความจําเปนที่ตองจัดใหมีที่อยูอาศัยใหม  แบบรูป
และรายการกอสราง หรือตอเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลักฐานแหงที่ดินที่จะกอสรางตอเติมหรือ
ปรับปรุงอาคาร รายละเอียดหลักฐานแหงที่ดินและหรืออาคารที่จะซื้อ กําหนดเวลาและราคา สัญญาที่ทําไวหรือราง
สัญญาที่จะทํา รายละเอียดแหงทรัพยสินที่เสนอเปนหลักประกัน 
                  20.2  แบบรูปและรายการกอสรางหรือตอเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น ตองปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎหมาย  และตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการดวย  การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือ
รายการดังกลาวในวรรคกอนในสาระสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อการนี้ และตองรายงานคณะกรรมการดําเนินการทราบดวย 
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                  20.3  สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จะมอบใหกรรมการดําเนินการและ/หรือบุคคลอื่นตามที่
เห็นสมควรตรวจสอบรายละเอียด และทํารายงานเกี่ยวกับคําขอกูเงินพิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะหเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เปนหนาที่ของสมาชิกผูขอกูตองใหขอความจริงและความรวมมือ 
                  20.4  จํานวนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหซึ่งใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ยอมสุดแต
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะของที่อยูอาศัยตามควรแกฐานะและ
ความสามารถชําระหนีข้องสมาชิกนั้น แตไมเกิน 3,000,000  บาท 
                  20.5  เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหนั้น มีความมุงหมายเพื่อใหสมาชิกเพื่อเปนที่อยูอาศัย ของ
ตนเองและครอบครัวสมาชิก  มิใชจัดใหมีขึ้นสําหรับใหเชาหรือโอนแกผูอ่ืน 
                  ตราบใดทีส่มาชิกยังสงคืนเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะหไมเสร็จ  จะใหเชาหรือโอนอาคารหรือที่ดินนั้น
ไมวาบางสวนหรือทั้งหมดแกผูอื่นไมได เวนแตในกรณีที่จําเปนซึ่งไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการ
ดําเนินการกอน 
 

เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
          ขอ 21  เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ   
                  21.1  เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ใหเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตน และ
ครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร และพอใจวาจะกอประโยชนงอกเงยใหแกสมาชิกผูกู 
                  21.2  สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 25 (1) ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการดําเนินการ
ตามแบบที่กําหนดไว รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายการสินทรัพยและหนี้สิน รายได
และคาใชจาย แผนงานประกอบอาชีพที่จะใชเงินกู รายละเอียดหลักฐานแหงทรัพยสินที่จะใชเงินกู รายละเอียดแหง
ความตองการเงินกู จํานวนทุนซึ่งตนจะออกเอง รายการรายไดซึ่งคาดวาจะไดรับจากการลงทุนนั้น กําหนดการใช
เงินกู ประสบการณของตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น รายละเอียดและหลักฐานแหงทรัพยสินที่เสนอเปนประกัน 
                  21.3  สมาชิกผูขอกูเงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ตองแสดงหลักฐานใหเปนที่พอใจตอ
คณะกรรมการดําเนินการวาตนจะออกทุนเองเปนจํานวนอยางนอยหนึ่งในสี่ของจํานวนทุนทั้งหมดซึ่งตองการใชเพื่อ
การลงทุนประกอบอาชีพที่ตนกระทํานั้น 
                  21.4  สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จะมอบใหคณะกรรมการดําเนินการและ/หรือบุคคลอื่นตามที่
เห็นสมควรสอบสวนและทํารายงานเกี่ยวกับคําขอกูเงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา เปนหนาที่ของสมาชิกผูขอกูตองใหขอเท็จจริงและความรวมมือ 
                  21.5  จํานวนเงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซึ่งใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ยอมสุดแต
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความตองการเงินกูแทจริงตามแผนงาน
ประกอบอาชีพและความสามารถชําระหนี้ของสมาชิกนั้น แตไมเกิน  3,000,000  บาท 
 

หมวดที่ 4 
หลักประกันสําหรับเงินกู 

          หลักประกันสําหรับเงินกู ใหใชขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
          ขอ 22  การใหเงินกูทุกประเภทนั้น ผูกูตองทําสัญญาเงินกูไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว 
          ขอ 23  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินทั่วไปและเงินกูฉกุเฉินผานทางอิเล็คทรอนิคส ไมตองมีผูค้ําประกัน 
          ขอ 24  เงินกูสามัญ ที่มีจํานวนไมเกิน 90 % ของเงินคาหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณ ไมตองมีหลักประกันอยาง
อื่น แตถาเงินกูมีจํานวนเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณก็ตองมีหลักประกัน ดังตอไปนี ้
                     (1)  วงเงินกูที่เกินกวาคาหุนใหมีบุคคลค้ําประกัน ดังนี้ 
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-  กูไมเกิน     200,000 บาท ผูค้ําประกัน  1  คน 
-  กูเกินกวา    200,000 บาท แตไมเกิน 600,000 บาท ตองมีผูค้ําประกัน 2 คน 
-  กูเกินกวา 600,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท ตองมีผูค้ําประกัน 3 คน 
-  กูเกินกวา  1,000,000 บาท แตไมเกิน  1,500,000 บาท ตองมีผูค้ําประกัน 4 คน 
-  กูเกินกวา 1,500,000 บาท แตไมเกิน  2,000,000  บาท ตองมีผูค้ําประกัน 5 คน 
-  สมาชิกผูค้ําประกันตองทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณตามแบบทีส่หกรณกําหนด 
-  สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันสําหรับผูกูมากกวา 7 สัญญา ในเวลาเดียวกันไมได 
-  สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้ตอสหกรณ ไดไมเกิน 3 สัญญา และมีวงเงินกูรวมกันทุกสัญญาไดไม

เกิน 3,000,000  บาท ( ยกเวน กรณีสมาชิกกูทุนเรือนหุนไดไมเกิน 90% ของทนุเรือนหุน ) 
-  สมาชิกคนหนึ่งจะมีสัญญาเงินกูตามขอ 7.2 (1),(2) ในคราวเดียวกันไมได 
-  สมาชิกผูค้ําประกันตองมีอายุตัวไมเกิน 70 ป บริบูรณ 
-  เมื่อผูค้ําประกันคนใดตายหรืออกจากสหกรณโดยเหตุอื่นหรือมีเหตุที่คณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นวาไมควร หรือไมอาจที่จะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองจัดใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

-  การที่สมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณเพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหผูนั้นหลุดพนจากการ
ค้ําประกันจนกวาผูกูไดจัดใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน 
                   (2)  สมาชิกที่กูเงินสามัญเกินกวา 1,000,000 บาท ขึ้นไป ตองเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด และ/หรือ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิก
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย หรือ ทําประกันสินเชื่อกับบริษัทประกัน  
                        ในกรณีที่สมาชิกกูวงเงินเกิน 1,500,000 บาท ตองสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยดวย โดยใหสหกรณเปนผูรับผลประโยชน
เปนอันดับแรก ทั้งนี้ผูกูจะตองยินยอมใหหักคาสงเคราะหศพลวงหนารายปจากเงินปนผล - เฉลี่ยคืนของสมาชิกเมื่อ
สิ้นปบัญชี    
                   (3)  สมาชิกท่ีกูสามัญเกินกวา 1,000,000 บาท ขึ้นไป  หากผูกูมีทุนเรือนหุน เกิน 400,000 บาท  ให
ลดจํานวนผูค้ําประกันได 1 คน     
          ขอ 25  เงินกูพิเศษ ตองมอีสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันตามท่ีกําหนดไวดังนี้  
                   (1)  อสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น  เปนประกันเต็มจํานวนเงินกูรายนั้น โดยตอง
เปนที่พอใจของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตองอยูภายใน 80 %  แหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น (ในกรณีที่
อสังหาริมทรัพยจะจํานองเปนหลักประกันเงินกูใหถือ ราคาเฉลี่ย จากราคาประเมินจากทางราชการ และ ราคาที่
คณะกรรมการประเมิน) และคณะกรรมการดําเนินการอาจรับจํานองอาคารหรือโรงเรือนเพื่อเปนประกันหนี้ได แต
ตองอยูภายใน 80 % แหงคาของหลักทรัพยนั้นและตองทําประกันวินาศภัยกับบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชยในจํานวนเงินประกันตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร และตองตออายุการทําประกัน
ตลอดเวลาตราบเทาที่ผูกูยังชําระเงินกูตามสัญญาไมเสร็จและใหสหกรณเปนผูรับผลประโยชนจากการประกันนั้น 
ทั้งนีโ้ดยใชวิธีการตามที่สหกรณกําหนด 
                   (2)  อสังหาริมทรัพยผูกูรายใดที่อยูนอกพื้นที่จังหวัดสตูล ผูกูตองใหบริษัทประเมิน โดยผูกูจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายในการประเมินเอง 
 

หมวดที ่ 5 
เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู 
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          ขอ 26  เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูใหกําหนดไวดังนี้ 
                  (1)  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินทั่วไปใหผูกูสงคืนเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ย ภายในวันสิ้น
เดือนที่คิดเดือนแรกหรือใหสงเปนงวดรายเดือนรวมไมเกิน 40 งวดพรอมดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือน
แรก  ยกเวนงวดสุดทายสวนตนเงินที่เหลือพรอมดอกเบี้ยใหสงภายในสิ้นเดือนถัดไป 
                  (2)  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินผานทางอิเล็คทรอนิคส จะตองสงชําระคืนเงินตนงวดละ 2,500 บาทพรอม
ดอกเบี้ยไมวาสมาชิกจะกูไปเทาไรก็ตาม ในกรณีท่ีสมาชิกกูเงินไปแลว หากยังไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติ ก็สามารถทํา
การกูไดอีกตลอดเวลาโดยใชบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยทํารายการไดทุกสาขา 
                  (3)  เงินกูสามัญทั่วไป ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดใหผูกูคืนเงินกูสามัญเปนงวดราย
เดือนเทากัน(เวนงวดสุดทาย) พรอมดอกเบี้ย ผูกูตองชําระคืนหนี้เงินกูสามัญใหเสร็จสิ้นภายในอายุไมเกินแปดสิบป  
ทั้งนี้จะตองมีงวดผอนชําระไมเกิน 200 งวด เวนแตลูกจางประจําตองชําระหนี้เงินกูสามัญใหเสร็จสิ้นภายในอายุไม
เกิน 55 ป หรืออายุไมเกิน 60 ป  ทั้งนี้จะตองมีงวดผอนชําระไมเกิน 200 งวด  แลวแตระยะเวลาในการจัดจางของ
แตละหนวยงาน (หากลูกจางประจําขอรับบํานาญใหชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายในอายุไมเกินแปดสิบป ทั้งนี้จะตองมี
งวดผอนชําระไมเกิน 200 งวด ) 
                  (4)  เงินกูของสมาชิกท่ีใชเงินคาหุนค้ําประกันใหกําหนดการชําระหนี้คืนตามที่ผูกูจะตกลงกับ สหกรณ 
แตตองผอนชําระไมเกิน 200 งวด 
                  (5)  เงินกูเพื่อสวัสดิการ  ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดใหผูกูคืนเงินกูเพื่อ สวัสดิการ 
เปนงวดรายเดือนเทากัน(เวนงวดสุดทาย) พรอมดอกเบี้ย ผูกูตองชําระคืนหนี้เงินกูเพื่อสวัสดิการ ใหเสร็จสิ้นภายใน
อายุไมเกินแปดสิบป เวนแตลูกจางประจําตองชําระหนี้เงินกูเพื่อสวัสดิการใหแลวเสร็จภายในอายุไมเกิน 55 ป หรือ
อายุไมเกิน 60 ป แลวแตระยะเวลาในการจัดจางของแตละหนวยงาน (หากลูกจางประจําขอรับเงินบํานาญใหชําระ
หนี้ใหแลวเสร็จภายในอายุไมเกิน 80 ป) ทั้งนี้จะตองมีงวดผอนชําระไมเกิน 240 งวด 
                  (6)  เงินกูพิเศษ ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดใหผูกูคืนเงินกูพิเศษเปนงวดรายเดือน
เทากัน(เวนงวดสุดทาย) พรอมดอกเบี้ย ผูกูตองชําระคืนหนี้เงินกูพิเศษใหเสร็จสิ้นภายใน 240 งวด และใหเสร็จสิ้น
ภายในอายุไมเกินแปดสิบป เวนแตลูกจางประจําตองชําระหนี้เงินกูพิเศษใหเสร็จสิ้นภายในอายุไมเกิน 55 ป หรืออายุ
ไมเกิน 60 ป แลวแตระยะเวลาในการจัดจางของแตละหนวยงาน (หากลูกจางประจําขอรับเงินบํานาญใหชําระหนี้ให
แลวเสร็จภายในอายุไมเกิน 80 ป) เงินงวดชําระหนี้นั้นใหสงชําระตั้งแตเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก 
                  (7)  ผูกูขอผอนผันการชําระหนี้เงินตนสําหรับเงินกูทุกประเภทไดไมเกินปละ 2 งวด หรือ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรผอนผันเปนกรณีพิเศษเปนรายๆ ก็ได  (รวมกันไมเกิน 4 งวด) 
 

หมวดที่ 6 
ดอกเบี้ยเงินกู 

          ขอ 27  ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราไมเกินรอยละ 17 ตอป ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจในการปรับอัตราดอกเบี้ยเพื่อใหเกิดสภาพคลองโดยการประกาศเปนคราว ๆ ไป และ สหกรณยอมทรงไวซึ่ง
สิทธิจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากสมาชิกผูกูเมื่อใดก็ไดตามที่เห็นสมควรโดยไมตองแจงลวงหนา 
          ขอ 28  ดอกเบี้ยนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ และใหคิดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น-ยาว จาก
การผอนชําระงวดเงินกู ตามประกาศของสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
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หมวดที่  7 
การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงินกู 

          ขอ 29  ใหคณะกรรมการดําเนินการ ตรวจสอบ ตรวจตรา ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรอง ผูกูจะตอง
จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
          ขอ 30 ในกรณีใด ๆ ดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถือกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้ง
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนเงินกูโดยมิ
ชักชา 

30.1 เมื่อผูกูออกจากสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
30.2 เมื่อปรากฏแกคณะกรรมการดําเนินการวา ผูกูนําเงินไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 
30.3 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกูมิได

จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
30.4 เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ (ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย) เปนเวลาสองเดือนติดตอกันหรือผิดนัด

การสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวภายในรอบปบัญชี สําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ  โดยมิไดรับการยินยอมจาก
คณะกรรมการดําเนินการ 
          ขอ 31 ในกรณีที่เงินกูเปนอันตองสงคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กลาวแลวใน ขอ 30 ถาผูค้ําประกันตองรับผิดชอบ 
ชําระหนี้แทนผูกู และไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอคณะกรรมการดําเนินการ อาจผอน
ผันใหเรียกเก็บจากผูค้ําประกันเปนงวดรายเดือน  จนแลวเสร็จตามที่ผูกูไดทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณออมทรัพยครู
สตูล จํากัด ก็ได สุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร 
          ขอ 32  ผูกูก็ดี ผูค้ําประกันก็ดี ตองยอมรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอลาออก หรือยายจากราชการหรือ
งานประจํา ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ขอ 16 ตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณออมทรัพยครูสตูล 
จํากัด ทราบ และจัดการชําระหนี้ซึ่งตนมีอยูกับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ใหเสร็จสิ้นเสียกอน แลวจึงขอ
ลาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจํานั้นได 
          ขอ 33  การนําเสนอคําขอกูตอคณะกรรมการเงินกูหรือคณะกรรมการดําเนินการ ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู 
และวงเงินกูตามระเบียบนี้ จะตองนําเสนอเปนงบหนาตอที่ประชุม พรอมทั้งใหเลขานุการคณะกรรมการเงินกู บันทึก
การอนุมัติทายคําขอกูใหครบถวน โดยใหกรรมการ เจาหนาที่ สมาชิก ยึดถือการบันทึกทายคําขอกู และงบหนา
รายนามผูขอกูเปนสําคัญ เวนแตสมาชิกผูกูมีความจําเปน เรงดวน และบันทึกเปนหนังสือถึงสหกรณออมทรัพยครูสตูล 
จํากัด อาจนําเสนอเปนรายบุคคลก็ได 
          ขอ 34  หากมีการแกไข เปลี่ยนแปลงการบันทึกของเลขานุการ หรือแกไขคําขอกู หรืองบหนารายนามคําขอกู  
ก็ใหแกไดโดยการยินยอมของคณะกรรมการ หรือ กรรมการเงินกู อนุมัติใหเลขานุการแกไข โดยการ ลงนามรับรอง
ใหแกไข ใหคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกูไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ลงนามรับรองใหแกไข 
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          ขอ 35  การดําเนินการพิจารณาเงินใหกู  ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันพิจารณาเงินกูของกรรมการ
เงินกู  คําขอกูของสมาชิกรายใดดําเนินการไมแลวเสร็จในวันพิจารณาเงินกู  ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการใน
คราวประชุมประจําเดือน หากยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหสงคืนฝายสินเชื่อ หากผูกูมีความจําเปนจริง  ใหอยูในดุลย
พินิจคณะกรรมการเงินกูหรือคณะกรรมการดําเนินการในการพิจารณาอนุมัติเงินกูเฉพาะราย 
 

หมวดที่ 8 
เอกสารประกอบการยื่นคําขอกูเงิน 

          ขอ 36  เอกสารประกอบการยื่นคําขอกูเงิน มีดังนี้ 
 36.1  คํารับรองของผูบังคับบัญชา (ยกเวน ขาราชการบํานาญ ไมตองใช) 
 36.2  สลิปเงินไดรายเดือนของผูกู ยอนหลัง 3 เดือน และของผูค้ําประกันยอนหลัง 1 เดือน 
 36.3  สําเนาบัตรผูกู – คูสมรส และของผูค้ําประกัน – คูสมรส 
 36.4  หนังสือรับรองการรับบําเหน็จ – บํานาญ (สําหรับลูกจางประจํา) 
 36.5  เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนดนอกเหนือจากที่ระบุไวในระเบียบ (สัญญาจาง    
        คําสั่งบรรจุแตงตั้ง)  

 
หมวดที่ 9 

บทเฉพาะกาล 
                  ขอ 37  ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

                            ประกาศ   ณ  วันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.2558 
 
 
 
 ( นายปรีชา  ดุลยการัณย ) 

     ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด 


