
 

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

พ.ศ. 2557 
 
 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  พ.ศ. 2557 ขอ้ 65(9)   
และขอ้ 89(4)  ที-ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที- 54 ในการประชุมครั3 งที- 7/2557  เมื-อวนัที-   
9 เมษายน 2557  ไดมี้มติกาํหนดระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  พ.ศ.  2557  ดงัต่อไปนี3  
 ขอ้ 1. ระเบียบนี3 เรียกวา่ "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
พ.ศ.  2557" 
 ขอ้ 2. ระเบียบนี3ใหใ้ชบ้งัคบัตั3งแต่วนัที- 10 เมษายน พ.ศ. 2557  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั วา่ดว้ย การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  
พ.ศ. 2554  และบรรดาประกาศ มติ คณะกรรมการดาํเนินการ ระเบียบอื-นใดที-มีอยูก่่อนวนัใชร้ะเบียบนี3  
ซึ- งมีขอ้กาํหนด  ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี3  ใหใ้ชร้ะเบียบนี3แทน 

หมวด 1 

ข้อกาํหนดทั(วไป 

 ขอ้ 4. ในระเบียบนี3สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกได ้3  ประเภท คือ 
  (1)  การกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉิน 
                                 (1.1)  เงินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉิน 
       (1.2)  เงินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉิน ATM 
  (2)  การกูส้ามญั ไดแ้ก่เงินกูส้ามญั และเงินกูส้ามญัสวสัดิการอื-น 
  (3)  การกูพ้ิเศษ ไดแ้ก่ เงินกูพ้ิเศษเพื-อความมั-นคงของสมาชิกและเงินกูพ้ิเศษ 
        เพื-อการเคหะสงเคราะห์ 

ขอ้ 5.  การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั3น จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื-อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์ตามที-
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร โดยสมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบ 
ที-กาํหนด 
 ขอ้ 6.  การส่งเงินงวดชาํระเงินกูทุ้กประเภท  ใหถื้อวา่เงินงวดชาํระหนี3แต่ละงวดถึงกาํหนดส่งภายใน
วนัสิ3นเดือนนั3น ๆ โดยผูกู้ต้อ้งยนิยอมใหห้น่วยงานจดัเกบ็จากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ที-จ่ายเพื-อส่งต่อ
สหกรณ์ 
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หมวด 2 

การกู้เพื(อเหตุฉุกเฉิน 

 ขอ้ 7. สมาชิกซึ-งอาจไดรั้บเงินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉินตอ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี3 เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 
หกเดือนและส่งเงินคา่หุน้รายเดือนหกงวดติดต่อกนั  เวน้แต่สมาชิกที-โอนมาจากสหกรณ์อื-นใหกู้เ้งินเพื-อ 
เหตุฉุกเฉินไดเ้มื-อส่งเงินงวดรายเดือนผา่นมาแลว้  1 งวดรายเดือน เงินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉินที-ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ ้
คนหนึ-ง ๆ นั3น แบง่ออกเป็น 2 ระบบ คือ 
  7.1  ระบบปกติ กาํหนดวงเงินใหส้มาชิกแต่ละคนกูไ้ดส้องเทา่ของเงินเดือนของสมาชิกนั3น 
กรณีสมาชิกนั3นยงัมีเงินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉินคา้งอยูเ่มื-อสมาชิกผูน้ั3นไดรั้บเงินกูใ้หมทุ่กประเภทใหห้กัชาํระหนี3
เงินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉินปกติที-คา้งทั3งหมด 
  7.2  เงินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉิน ATM  ไมเ่กินคนละ 20,000 บาท  
 ขอ้ 8. คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบอาํนาจใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการดาํเนินการคนอื-น ๆ หรือผูจ้ดัการ  ตามที-เห็นสมควร เป็นผูว้นิิจฉยัใหเ้งินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉินแทน 
คณะกรรมการดาํเนินการกไ็ด ้และใหผู้ไ้ดรั้บมอบอาํนาจดงักล่าวแถลงรายการเงินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉิน 
ต่อคณะกรรมการดาํเนินการเพื-อทราบทุกเดือน 

หมวด 3 

การกู้สามัญ 

 ขอ้ 10. คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกไดต้ามที-กาํหนด
ไวใ้นระเบียบนี3  และในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

คณะกรรมการดาํเนินการอาจแต่งตั3งคณะกรรมการเงินกูขึ้3นตามความในขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ ขอ้ 65 (12) และขอ้ 73 เพื-อมอบอาํนาจในการพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกได ้
 ขอ้ 11. สมาชิกซึ-งอาจไดรั้บเงินกูส้ามญั  ตอ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี3 เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หกเดือน 
และส่งเงินคา่หุน้รายเดือนหกงวดติดต่อกนั 
  ผูที้-เป็นสมาชิกโดยการรับโอนสภาพการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์อื-น ไมอ่ยูใ่นขอ้บงัคบั
วรรคแรก 
 ขอ้ 12. สมาชิกที-ประสงคข์อกูเ้งินสามญัตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบที-กาํหนดไว ้
 ขอ้ 13. คาํขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั3น ตอ้งเสนอผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้หน่วยงานที-สมาชิกนั3น
สังกดัอยูพ่ิจารณาใหค้วามเห็น ยกเวน้ในกรณีผูข้อเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้หน่วยงาน
ระดบัอาํเภอหรือจงัหวดั หรือเทศบาล 
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 ขอ้ 14. จาํนวนเงินกูส้ามญัที-ใหแ้ก่สมาชิกแต่ละคน ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ
โดยใหกู้ไ้ดไ้มเ่กินหกสิบเทา่ของเงินไดร้ายเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง หรือเงินวทิยฐานะ 
เงิน สปช. ชคบ. ช.ร.บ. รวมกบัเงินคา่หุน้ที-ชาํระแลว้ของสมาชิก แต่ตอ้งไมเ่กินสองลา้นหา้แสนบาท และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที-คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 กรณีสมาชิกกูเ้งินสามญัโดยใชทุ้นเรือนหุ้นคํ3าประกนัซึ- งเกินกวา่วงเงินกูส้ามญัที-กาํหนดไว ้สมาชิก 
สามารถกูเ้งินโดยใชทุ้นเรือนหุน้คํ3าประกนัได ้โดยไมเ่กินร้อยละเกา้สิบของคา่หุน้ของผูกู้ที้-มีอยูใ่นสหกรณ์ 
 ขอ้ 15. ในการใหเ้งินกูส้ามญันั3น ถา้ปรากฏวา่ สหกรณ์มีเงินทุนที-จะใหกู้ไ้ดไ้มพ่อแก่การขอกูอ้นัมี
ลกัษณะพึงใหกู้น้ั3นทุกราย ใหถื้อลาํดบัในการพิจารณาให้เงินกูด้งัต่อไปนี3  
  (1)  ผูกู้ซึ้- งใชค้า่หุน้เป็นหลกัประกนันั3น ใหอ้ยูใ่นลาํดบัก่อนผูกู้ซึ้- งใชห้ลกัประกนัอยา่งอื-น 
  (2)  ในระหวา่งผูกู้ซึ้- งอยูใ่นลาํดบัเดียวกนัตามที-กล่าวใน (1) นั3น ผูกู้ซึ้- งขอกูน้อ้ย พึงใหกู้ ้
                                   ก่อนผูกู้ซึ้- งขอกูจ้าํนวนมาก เพื-อประโยชน์แห่งการนี3  จาํนวนเงินกูที้-นาํมาเทียบกนันั3น 
                                   ใหคิ้ดรวมทั3งเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉินของผูกู้ที้-คงเหลืออยู ่(ถา้มี) ดว้ย 

หมวด 4 

การกู้พเิศษ 

 ขอ้ 16. เมื-อคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ สหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้เพื-อที-จะช่วยเหลือให้
เงินกูเ้พื-อส่งเสริมฐานะความมั-นคงหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้ โดยคณะกรรมการดาํเนินการ 
มีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกไดต้ามที-กาํหนดไวใ้นระเบียบนี3  และตามขอ้บงัคบั 
ของสหกรณ์ 
 ขอ้ 17. การใหเ้งินกูพ้ิเศษนั3น ใหเ้ฉพาะเพื-อความมั-นคงของสมาชิกและเพื-อการเคหะสงเคราะห์ 
 ขอ้ 18. สหกรณ์อาจใหส้มาชิกกูเ้งินพิเศษไดโ้ดย ตอ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี3 ติดต่อกนัมาเป็นเวลา
ไมน่อ้ยกวา่หนึ-งปี 
 ขอ้ 19. สมาชิกผูย้งัส่งคืนเงินกูป้ระเภทอื-นไมห่มด กใ็หมี้สิทธิW กูเ้งินพิเศษไดแ้ละเมื-อไดรั้บเงินกู ้
นี3แลว้ ใหส้หกรณ์หกัเงินตามขอ้ 4 (1) ยกเวน้เงินกูส้ามญั  เงินกูส้วสัดิการอื-นและการกูต้ามโครงการพิเศษ 
อื-น ๆ   ส่วนที-เหลือตอ้งสามารถนาํไปดาํเนินการตามวตัถุประสงคไ์ด ้
 ขอ้ 20. การพิจารณาให้เงินกูพ้ิเศษ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบไมน่อ้ยกวา่สามในสี-ของจาํนวน
กรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้ประชุมพิจารณาคาํขอกูร้ายนั3น 
 ขอ้ 21. เมื-อคณะกรรมการดาํเนินการไดว้ินิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกรายใดสมาชิกผูข้อกูจ้ะตอ้ง
จดัทาํหนงัสือกูแ้ละเอกสารตามกฎหมายเกี-ยวกบัการกูน้ั3นใหค้รบถว้นสมบูรณ์ก่อน สมาชิกผูกู้จึ้งรับเงินจาก
สหกรณ์ 
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 ขอ้  22. ตราบใดที-สมาชิกผูกู้ย้งัส่งคืนเงินกูพ้ิเศษไมเ่สร็จ ตนจะตอ้งยนิยอมและอาํนวยความสะดวก
ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการหรือบุคคลอื-นซึ- งไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์เขา้ตรวจการก่อสร้าง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงทรัพยสิ์น ที-ใชเ้งินกูน้ั3นในเวลาอนัสมควรไดเ้สมอ และตอ้งชี3แจงขอ้ความจริงเกี-ยวกบัเรื-องที-ตรวจ
ใหท้ราบตามความประสงคข์องคณะกรรมการดาํเนินการ 

การกู้พเิศษเพื(อความมั(นคงของสมาชิก 

ขอ้ 23. เงินกูพ้ิเศษเพื-อความมั-นคงของสมาชิก  เป็นเงินกูแ้ก่สมาชิกที-ประสงคข์อกูเ้พื-อการอนัจาํเป็น
หรือประโยชน์อื-นใด  และเพื-อส่งเสริมฐานะความมั-งคงของสมาชิกและครอบครัว 
 ขอ้ 24. จาํนวนเงินกู ้ ระยะเวลาส่งชาํระหนี3   ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที-คณะกรรมการ
ดาํเนินการกาํหนด 

การกู้พเิศษเพื(อการเคหะสงเคราะห์ 

 ขอ้ 25. เงินกูพ้ิเศษเพื-อการเคหะสงเคราะห์นั3นไดแ้ก่ 
  (1)  เงินกูพ้ิเศษเพื-อก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสาํหรับใชเ้ป็นที-อยูอ่าศยัอาศยั 
         ของตนเองและ ครอบครัวตามควรแก่ฐานะ 
  (2)  เงินกูเ้พื-อซื3ออาคาร หรือซื3อที-ดินและอาคารหรือซื3อที-ดินเพื-อจะไดก่้อสร้างอาคารใน 
                                   ระยะเวลาอนัสมควร  ทั3งนี3สาํหรับใชเ้ป็นที-อยูอ่าศยัของตนเองและครอบครัว 
                                    ตามควรแก่ฐานะ 
  (3)  เงินกูเ้พื-อกิจการซึ-งเกี-ยวขอ้งหรือจาํเป็นตาม (1) หรือ (2) 
 ขอ้ 26  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินดงักล่าวในขอ้ 25 ตอ้งเสนอคาํขอกูถึ้งคณะกรรมการดาํเนินการ
ตามแบบที-กาํหนดไวร้วมทั3งรายละเอียดและหลกัฐานต่างๆ ที-เกี-ยวขอ้งเช่น รายการทรัพยสิ์น และหนี3 สิน 
รายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยูอ่าศยัเดิม และเหตุผลความจาํเป็นที-ตอ้งจดัใหมี้ที-อยู่
อาศยัใหมแ่บบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลกัฐานแห่งที-ดิน
และหรืออาคารที-จะซื3อกาํหนดเวลาและราคาสัญญาที-ทาํไวห้รือร่างสัญญาที-จะทาํรายละเอียดแห่งความ
ตอ้งการเงินกู ้  จาํนวนเงินซึ-งตนจะออกเอง กาํหนดรายการใชจ่้ายเงินกู ้รายละเอียดและหลกัฐานแห่ง 
ทรัพยสิ์นที-เสนอเป็นหลกัประกนั 
 ขอ้ 27. แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั3นตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
ตามกฎหมาย และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการดว้ย 
 การแกไ้ขเปลี-ยนแปลงแบบรูป และรายการดงักล่าวในวรรคก่อนในสาระสาํคญัตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบของบุคคลซึ-งไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการดาํเนินการเพื-อการนี3  และตอ้งรายงาน
คณะกรรมการดาํเนินการทราบดว้ย 
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 ขอ้ 28. สหกรณ์จะมอบใหก้รรมการดาํเนินการหรือบุคคลอื-นตามที-เห็นสมควรสอบสวนและทาํ
รายงานเกี-ยวกบัคาํขอกูพ้ิเศษเพื-อการเคหะสงเคราะห์ เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาโดยใหถื้อเป็น
หนา้ที-ของสมาชิกผูกู้ต้อ้งให้ขอ้ความจริงทุกประการ 
 ขอ้ 29. จาํนวนเงินกูพ้ิเศษเพื-อการเคหะสงเคราะห์ซึ- งใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึ-ง ๆ นั3นยอ่มสุดแต่
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นควร  โดยคาํนึงถึงลกัษณะของที-อยูอ่าศยัตามควรแก่ฐานะและความสามารถ
ชาํระหนี3ของสมาชิกนั3น ทั3งนี3จาํนวนเงินกู ้ระยะเวลาส่งชาํระหนี3  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที-
คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ขอ้ 30. ตราบใดที-สมาชิกยงัส่งคืนเงินกูพ้ิเศษเพื-อการเคหะสงเคราะห์ไมเ่สร็จจะใหเ้ช่าหรือขายหรือ
โอนอาคารหรือที-ดิน ไมว่า่บางส่วนหรือทั3งหมดแก่ผูอื้-นไมไ่ด ้เวน้แต่ในกรณีที-จาํเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็น
หนงัสือจากคณะกรรมการดาํเนินการก่อน 

หมวด 5 

การกู้ตามโครงการพเิศษอื(นๆ 

 ขอ้ 31. เงินกูต้ามโครงการพิเศษอื-น ๆ สหกรณ์อาจใหส้มาชิกกูเ้งินตามโครงการพิเศษได ้ทั3งนี3  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที-คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

หมวด 6 

หลกัประกนัสําหรับเงินกู้ 

 ขอ้ 32. การใหเ้งินกูทุ้กประเภท ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบที-กาํหนดไว ้
 ขอ้ 33. หลกัประกนัสาํหรับเงินกู ้ใหมี้ขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี3  
  (1)  เงินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉิน  ใหใ้ชทุ้นเรือนหุ้นคํ3าประกนั 
  (2)  เงินกูส้ามญั ถา้เงินกูส้ามญัรายนั3นมีจาํนวนเงินไมเ่กินร้อยละเกา้สิบของทุนเรือนหุ้น 
ที-ผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์กไ็มต่อ้งมีหลกัประกนัอยา่งอื-นอีก 
  ถา้เงินกูส้ามญัรายนั3นมีจาํนวนเกินกวา่ร้อยละเกา้สิบของค่าหุน้ที-ผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ตอ้ง 
มีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหนึ-ง ดงัต่อไปนี3ดว้ย 
   (2.1)  มีสมาชิกซึ-งคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรอยา่งนอ้ยคนหนึ-ง 
ค ํ3าประกนัอยา่งไมมี่จาํกดั เพื-อหนี3 สินเกี-ยวกบัเงินกูส้ามญัรายนั3น ในส่วนที-เกินกวา่คา่หุ้นของผูกู้ ้  
แต่ถา้มีเงินกูส้ามญัรายก่อนเหลืออยูด่ว้ย กต็อ้งคํ3าประกนัเพื-อหนี3 สินเกี-ยวกบัเงินกูส้ามญัรายใหมน่ั3นทั3งหมด 
   เพื-อความมั-นคงในการใหเ้งินกู ้ คณะกรรมการดาํเนินการ  มีอาํนาจวินิจฉยัเรียกให้
มีผูค้ ํ3าประกนัมากกวา่คนหนึ-งได ้
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   สมาชิกผูค้ ํ3าประกนัตอ้งทาํหนงัสือคํ3าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบที-กาํหนด
ไว ้
   สมาชิกคนหนึ-งจะเป็นผูค้ ํ3าประกนัสาํหรับผูกู้ม้ากกวา่สามคนในเวลาเดียวกนัไมไ่ด ้
และสมาชิกคนหนึ-งจะมีหนี3 สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ ํ3าประกนั  โดยจาํนวนเงินรวมกนัทั3งหมด 
เกินกวา่ที-กล่าวไวใ้นขอ้ 14 ไมไ่ด ้
   เมื-อผูค้ ํ3าประกนัคนใดตาย หรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื-นใด หรือมีเหตุที-
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ไมส่มควร   หรือไม่อาจที-จะเป็นผูค้ ํ3าประกนัต่อไปผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกอื-น
ซึ- งคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ3าประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จสิ3นภายในระยะเวลา 
ที-คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
   การที-สมาชิกผูค้ ํ3าประกนัออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด ๆ ไมเ่ป็นเหตุใหผู้น้ั3น
หลุดพน้จากการคํ3าประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหมี้สมาชิกอื-น  ซึ- งคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรเขา้เป็น 
ผูค้ ํ3าประกนัแทน 

  (2.2)  มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองรายอื-น จาํนองเป็นประกนัเตม็
จาํนวนเงินกูร้ายนั3นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที-กาํหนด 
   (2.3)  มีหลกัทรัพยรั์ฐบาล  หรือเอกสารการฝากเงินในสถาบนัการเงินซึ-ง
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรจาํนาํเป็นประกนั โดยจาํนวนเงินกูส่้วนที-เกินกวา่คา่หุน้ของผูกู้ต้อ้งอยู่
ภายในร้อยละเกา้สิบแห่งมูลคา่หุน้นั3น 
  (3)  เงินกูพ้ิเศษ  ถา้เงินกูพ้ิเศษนั3นมีจาํนวนไมเ่กินร้อยละเกา้สิบของทุนเรือนหุน้  ซึ- งผูกู้มี้อยู่
ในสหกรณ์  และไมไ่ดน้าํทุนเรือนหุน้คํ3าประกนัเงินกูส้ามญัไว ้ กไ็มต่อ้งมีหลกัประกนัอยา่งอื-นอีก 
         ถา้เงินกูพ้ิเศษนั3น มีจาํนวนเกินกวา่คา่หุ้นซึ- งผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ กต็อ้งมีหลกัประกนั
ตามที-กล่าวไว ้เกี-ยวกบัหลกัประกนัสาํหรับเงินกูพ้ิเศษใน (2.2) และหรือ (2.3) เทา่นั3น 
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หมวด 7 

เงินงวดชําระหนี7สําหรับเงินกู้ 

 ขอ้ 34. เงินงวดชาํระหนี3สาํหรับเงินกูน้ั3น ใหก้าํหนดไวด้งันี3  
(1) เงินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉินปกติ ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉินนั3นเตม็จาํนวนพร้อมดว้ย 
       ดอกเบี3ยภายในวนัสิ3นเดือนที-คิดดอกเบี3ยเดือนแรก หรือใหส่้งเป็นงวดรายเดือน 
       รวมยี-สิบงวดโดยใหส่้งเงินตน้พร้อมดว้ยดอกเบี3ยภายในวนัสิ3นเดือนที-คิดดอกเบี3ย 
        เดือนแรก ส่วนตน้เงินที-เหลือพร้อมดว้ยดอกเบี3ยใหส่้งภายในวนัสิ3นเดือนถดัไปทั3งนี3  
       โดยไมมี่การผอ่นเวลาอยา่งใดอีก  
       เงินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉิน ATM กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ไม่ตํ-ากวา่เดือนละ 200 บาท พร้อม 
       ดอกเบี3ย ส่วนหลกัเกณฑ์วธีิการกูแ้ละการอนุมติัใหเ้ป็นไปตามที-คณะกรรมการกาํหนด 
       ในกรณีที-สมาชิกกูเ้งินไปแลว้หากยงัไมเ่กินวงเงินที-ไดรั้บอนุมติักส็ามารถทาํการ 
       กูไ้ดอี้กตลอดเวลาโดยใชบ้ตัร ATM  

  (2)  เงินกูส้ามญัใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณากาํหนดใหผู้กู้เ้งินส่งเงินกูส้ามญัเป็น 
                                   งวดรายเดือนเทา่กนั  (เวน้แต่งวดสุดทา้ย) พร้อมดว้ยดอกเบี3ยเป็นจาํนวนกี-งวดกสุ็ดแต่ 
                                   จะเป็นการ สมควรตามฐานะจาํนวนและความมุง่หมายแห่งเงินกูแ้ต่ไมเ่กิน                      
                                   สามร้อยงวด 
  ในกรณีที-ผูกู้มี้คาํขอเป็นหนงัสือ และคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่มีเหตุอนัสมควร 
ผอ่นผนัเป็นพิเศษ   คณะกรรมการดาํเนินการจะผอ่นเวลาการส่งเงินงวดชาํระหนี3สาํหรับเงินกูส้ามญั 
ที-กาํหนดไวต้ามความในวรรคก่อนนั3น  ใหผู้กู้ค้ราวละหนึ-งหรือหลายเดือนกไ็ด ้ แต่การผอ่นผนัเวลาเช่นนี3
รวมกนัทั3งหมดสาํหรับเงินกูส้ามญัรายหนึ-ง ๆ ตอ้งไมเ่กินหกเดือน 
  (3)  เงินกูพ้ิเศษ คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณากาํหนดใหผู้กู้เ้งินพิเศษส่งคืนเงินกู ้
                                  เป็นงวดรายเดือนเทา่กนัพร้อมดอกเบี3ย  เป็นจาํนวนกี-งวดกสุ็ดแต่จะเป็นการสมควร 
                                  ตามฐานะของผูกู้ ้ จาํนวนและความมุง่หมายแห่งเงินกูแ้ต่ตอ้งไมเ่กินสามร้อยหกสิบ 

       งวด  สาํหรับเงินกูเ้พื-อการเคหะสงเคราะห์ และไมเ่กินสามร้อยงวด สาํหรับ 
       เงินกูเ้พื-อความมั-นคงของสมาชิก  

  (4)  เงินกูต้ามโครงการพิเศษอื-นๆ  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณากาํหนดใหส้มาชิก 
                                   ผูกู้เ้งินส่งชาํระหนี3 เงินกู ้ ดอกเบี3ย  จาํนวนงวด  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที- 
                                   คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
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 ขอ้ 35. การส่งเงินงวดชาํระหนี3 เงินกูทุ้กประเภท  ซึ- งผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั3น ใหส่้งโดยวธีิหกัจาก
เงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ที-จ่าย 

 ใหถื้อวา่เงินงวดชาํระหนี3แต่ละงวด ถึงกาํหนดส่งภายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนที-ระบุ
ในหนงัสือกูน้ั3น ๆ 

 
หมวด 8 

ดอกเบี7ยเงินกู้ 

ขอ้ 36. ใหเ้รียกดอกเบี3ยเงินกูทุ้กประเภทในอตัราที-คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดเป็นประกาศ 
สหกรณ์ 
 ขอ้ 37. ดอกเบี3ยนั3นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจาํนวนตน้เงินคงเหลือ 

หมวด 9 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ขอ้ 38. ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามที-กาํหนด 
ไวใ้นระเบียบนี3     และเมื-อคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง    
ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาที-คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ขอ้ 39. ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปนี3  ใหถื้อวา่เงินกูไ้มว่า่กรณีใด ๆ เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสิ3นเชิง
พร้อมทั3งดอกเบี3ยในทนัที  โดยมิพกัคาํนึงถึงกาํหนดเวลาที-ใหไ้ว ้ และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัการ
เรียกคืนโดยมิชกัชา้ 
  (1)  เมื-อสมาชิกไดอ้อกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด ๆ 
  (2)  เมื-อปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้น้าํไปใชผ้ดิความมุง่หมายที-ใหเ้งินกูน้ั3น 
  (3)  เมื-อคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูเ้กิดบกพร่องและผูกู้มิ้ได ้
                                  จดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาที-คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
  (4)  เมื-อคา้งส่งเงินงวดชาํระหนี3  (ไมว่า่เงินตน้หรือดอกเบี3ย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนั 
                                  หรือผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนี3ดงัวา่นั3นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึ-งๆ 
 ขอ้ 40. ในกรณีเงินกูมี้อนัตอ้งส่งคืนโดยสิ3นเชิงตามที-กล่าวในขอ้ 39 ถา้ผูค้ ํ3าประกนัตอ้งรับผดิชาํระ
หนี3แทนผูกู้ ้ และไมส่ามารถชาํระหนี3นั3นโดยสิ3นเชิงได ้ เมื-อผูค้ ํ3าประกนัร้องขอคณะกรรมการดาํเนินการอาจ
ผอ่นผนัใหเ้รียกเกบ็จากผูค้ ํ3าประกนัเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที-ผูกู้ไ้ดท้าํหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ได ้
สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
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 ขอ้ 41.  ผูกู้ ้และหรือผูค้ ํ3าประกนัตอ้งรับผกูพนัวา่ ถา้ตนประสงคจ์ะขอลาออก หรือยา้ยจากราชการ 
หรืองานประจาํตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 33 (3) จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบและจดัการ
ชาํระหนี3 สินในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ3าประกนัซึ- งตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ3นเสียก่อน แลว้จึงขอออกหรือ 
ยา้ยออกจากราชการ  หรืองานประจาํนั3นได ้
 ขอ้ 42.  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี3  
 

    ประกาศ  ณ  วนัที-  10   เมษายน พ.ศ.  2557 

 
 
  
                 (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 
         ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
 
                              สาํเนาถูกตอ้ง 
 
 
                   (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
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หลกัเกณฑ์และวธีิการกู้เงินเพื(อเหตุฉุกเฉิน ATM 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั 
 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 4 และขอ้ 8 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  
วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. 2557 และมติคณะกรรมการดาํเนินการชุดที- 54  คราวประชุมครั3 งที- 
... /2557 เมื-อวนัที- ...   เมษายน 2557 อนุมติัใหด้าํเนินการใหบ้ริการโครงการเงินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉิน 
ATM แก่สมาชิกที-มีอายกุารเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัยื-นคาํขอกู ้วงเงินกู ้
ไมเ่กินคนละ 20,000 บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื-อใหส้มาชิกสหกรณ์ฯ นาํเงินไปใชจ่้ายในครอบครัว 
และในชีวติประจาํวนั ตามความประสงคข์องสมาชิกสหกรณ์ และยื-นคาํขอกูเ้งินไดต้ั3งแต่วนัที- 
                                   เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียด  ดงันี3  

1. คุณสมบติัของผูกู้ ้
1.1 อายกุารเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ3นไป ณ วนัยื-นคาํ

ขอกูเ้งินโดยมีเงินไดห้รือมีสิทธิไดรั้บเงินไดต้ลอดอายสุัญญาและสามารถหกั ณ ที-จ่ายได้
ในจงัหวดัชยันาท 

1.2 ในรอบ 12 เดือนที-ผา่นมา ไม่เป็นผูผ้ดินดัการชาํระหนี3  และในรอบ 3 เดือนที-ผา่นมา 
สามารถหกัเงินได ้ณ ที-จ่ายไดค้รบถว้นเป็นปกติและไมเ่ป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกอายดัเงินหุน้
และหรือเงินปันผลและหรือเงินเฉลี-ยคืนตามกฎหมาย 

1.3 มีเงินไดร้ายเดือนหกั ณ ที-จ่ายและยนิยอมใหห้กัเงินชาํระหนี3  ณ ที-จ่ายตามกฎหมายสหกรณ์ 
2. จาํนวนเงินใหกู้ ้  

เงินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉิน ATM ใหมี้จาํนวนไม่เกิน 20,000 บาท  
3. อตัราดอกเบี3ย 

ตามประกาศของสหกรณ์  (หากกรณีสมาชิกผดินดัชาํระหนี3ไมไ่ดรั้บเงินเฉลี-ยคืนตามจาํนวน
เดือนที-ผดินดัในแต่ละปี) 

4. ขั3นตอนการขอกูเ้งินและรับเงินกู ้
4.1 ยื-นคาํขอกูเ้งินเพื-อเหตุฉุกเฉิน ATM (ตามแบบคาํร้องของสหกรณ์ฯ) ณ สาํนกังานสหกรณ์ฯ 

ดว้ยตนเองทุกวนัทาํการ รอตรวจเอกสารและลงนามสัญญากูเ้งินทนัที (ทาํสัญญาครั3 งเดียว
ใชไ้ดต้ลอดไป) 

4.2 สมาชิกเปิดบตัร  THANCHART CO-OP-D CARD  กบัธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
สาขาชยันาท 

4.3 หลงัจากลงนามสัญญากูเ้งินและจดัทาํบตัร THANCHART CO-OP-D CARD แลว้ 3 วนั   
ทาํการ จึงทาํการเบิกเงินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉิน ATM ณ ตูเ้บิกเงิน ATM ของธนาคารได ้

4.4 ในปีต่อไป สมาชิกตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมบตัร  ปีละ 200 บาท 
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5. จาํนวนเงินผอ่นชาํระ 

5.1 ใหผ้อ่นชาํระหนี3 เงินตน้ไมต่ ํ-ากวา่เดือนละ 200 บาท พร้อมดอกเบี3ย 
5.2 คืนเป็นยอดไดต้ามความพร้อมของผูกู้ ้โดยไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม 
5.3 คืนปิดบญัชีไดโ้ดยไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม 
5.4 ชาํระเงินงวดแรกตามงวดระยะเวลาการแจง้หกัเงิน ณ ตน้สังกดั 

6. เงื-อนไขการชาํระเงินกู ้
หกัจากหน่วยงานตน้สังกดั 

7. การพิจารณาอนุมติัเงินกู ้
7.1 สมาชิกจะกูเ้งินฉุกเฉิน ATM  ได ้ ตอ้งมีเงินเดือนเหลือไม่นอ้ยกวา่ 1,800 บาท 
7.2  การใหเ้งินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉิน ตอ้งเสนออนุมติัคาํขอกูต่้อคณะกรรมการดาํเนินการหรือ 

คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือ
เลขานุการ หรือกรรมการดาํเนินการ หรือผูจ้ดัการ หรือผูที้-ไดรั้บมอบหมายตามที-เห็นสมควรเป็นวินิจฉยัให้
เงินกูเ้พื-อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดาํเนินการกไ็ด ้และใหผู้ไ้ดรั้บมอบหมายดงักล่าวแถลงรายการเงินกู้
เพื-อเหตุฉุกเฉินที-ใหไ้ปและระยะเวลาส่งคืนเพื-อใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกเดือน 

 ในกรณีมีเหตุจาํเป็นหรือเหตุสุดวสิัยไมส่ามารถผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นตามวรรคแรกได ้
ใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการเป็นผูพ้ิจารณาวินิจฉยั 
 

ทั3งนี3   ตั3งแต่บดันี3 เป็นตน้ไป 
 
                                       ประกาศ  ณ  วนัที-        เมษายน  พ.ศ. 2557 
                                   
 
 
 
 

                        (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 
                                                                         ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
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คาํขอกู้เงินเพื(อเหตุฉุกเฉิน ATM 
       เขียนที-..................................................... 
       วนัที-.......เดือน.....................พ.ศ. ............ 
 

 ขา้พเจา้...........................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกด้ 
เลขทะเบียน.............ตาํแหน่ง.............................สังกดัหน่วยงาน/โรงเรียน.............................................. 
อาํเภอ............................จงัหวดัชยันาท หมายเลขโทรศพัท/์มือถือ...................................มีความประสงค ์
ขอกูเ้งินเพื-อเหตุฉุกเฉิน ATM กบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั ดงันี3  
 ขอ้ 1.  ผูกู้ข้อกูเ้งินจากผูใ้หกู้เ้ป็นจาํนวนเงิน..........................บาท (.....................................................) 
โดยส่งชาํระหนี3 เงินตน้เดือนละ..........................บาท  (....................................................................) 
 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ยนิยอมปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท 
จาํกดั ทุกประการ 
 ขอ้ 3.  หนงัสือนี3 เป็นหลกัฐานการกูเ้งินเมื-อไดรั้บอนุมติัใหกู้เ้งินแลว้ 
 

      (ลงชื-อ)......................................................ผูข้อกู ้
       (..................................................) 
      (ลงชื-อ).......................................................พยาน 
       (..................................................) 
      (ลงชื-อ).......................................................พยาน 
       (..................................................) 

(รายการต่อไปนี3  เจา้หนา้ที-ของสหกรณ์ฯ กรอกเอง) 
จาํกดัวงเงินเพื-อเหตุฉุกเฉิน ATM 

เงินไดร้ายเดือน ทุนเรือนหุ้น วงเงินกูสู้งสุด จาํกดัวงเงินกู ้
    

ผูข้อกู ้ � เคย  � ไมเ่คย  ผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนี3หรือขาดส่งเงินสะสมรายเดือน 
เมื-อ..........................................ขอ้ชี3แจงอื-น......................................................................................................... 
       

      (ลงชื-อ)......................................................เจา้หนา้ที- 
       วนัที-............................................ 
      (ลงชื-อ).......................................................รองผูจ้ดัการ 
       วนัที-.............................................. 
     อนุมัต ิ

      (ลงชื-อ).......................................................ผูจ้ดัการ 
       วนัที-..............................................                            

ได้บนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบเรียบร้อยแล้ว 

.....................................ผู้บนัทึกข้อมลู 

 

วนัที�................................................ 

 

หนงัสอืกู้ ที�................/...................... 

วนัที�............/................./................ 


