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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี  จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2565 
******************************************* 

อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จ ากัด พ.ศ. 2555 ข้อ 59(8) และข้อ 84(3) 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 63/2565  ในการประชุมครั้งที่ 22/2565 เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม พ.ศ. 2565 ให้แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ครูปราจนีบุร ี จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบีย้เงินกู้
แก่สมาชิก พ.ศ. 2565  ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงิน ส าหรับใช้จ่ายเพื่อการอันจ าเป น และแก้ไข
ปัญหาการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของสมาชิกได้ดียิ่ง ๆ ข้ึนไปและเหมาะสม  คณะกรรมการด าเนินการจึงก าหนด
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบรุี  จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้และ 
ดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. ๒๕๖5” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้     
แก่สมาชิก พ.ศ. ๒๕๖5  ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 

ขอ้ ๔  ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการใหเ้ป นไปตามระเบียบนี ้
  บรรดาระเบียบ ข้อก าหนด  มติคณะกรรมการด าเนินการ และค าสัง่อื่นใด ในส่วนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
หรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

หมวดท่ี ๑  
ข้อก าหนดท่ัวไป 

ข้อ ๕  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จ ากัด ให้เงินกู้แก่สมาชิก ตามระเบียบนี้ ๓ ประเภท คือ  
   (๑) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
   (๒) เงินกูส้ามญั 
   (๓) เงินกูพ้ิเศษ  
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ข้อ ๖  การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจ าเป นหรอืมีประโยชน์แก่สมาชิกการให้กู ้
แก่สมาชิกผู้กู้รายหนึ่ง ๆ นั้น ให้เป นไปตามระเบียบนี้ 

 ๖.๑  การจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ตาม 
ข้อบังคับสหกรณ์ ยกเว้น เงินกู้พิเศษให้คณะกรรมการด าเนินการเป นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 6.2  สมาชิกเข้าใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จะต้องมีเงินเหลือหลังหักช าระหนี้
แล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑6 ของเงินได้รายเดือน 

 6.3  สมาชิกเข้าใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 จะต้องมีเงินเหลือหลังหักช าระหนี้แล้ว
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ ของเงินได้รายเดือน  รวมถึงสมาชิกเดิมที่ยังไม่เคยท านิติกรรมในการกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ให้
ปฏิบัติตามระเบียบในข้อนี้ 

 6.4  ส าหรับสมาชิกเดิมทีเ่คยท านิติกรรมในการกูเ้งินกบัสหกรณ์ฯ ให้ยึดวงเงินกู้และงวดช าระหนี้
ตามเดิม 

 ข้อ 7 การใหเ้งินกู้แกส่มาชิกให้ค านึงอายุการเป นสมาชิก ดังนี้ 
  1) สมาชิกอายุไมเ่กิน 55 ปี  กู้ได้สูงสุดรวมทุกสัญญาไม่เกิน 7,000,000 บาท 
  2) สมาชิกอายุตั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป  กู้ได้สูงสุดรวมทุกสญัญาไมเ่กิน 4,000,000 บาท 
  3) สมาชิกอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป  กู้ได้สูงสุดรวมทุกสญัญาไมเ่กิน 3,000,000 บาท 
  4) สมาชิกอายุตั้งแต่ 65 ปีข้ึนไป  กู้ได้สูงสุดรวมทุกสญัญาไมเ่กิน 2,000,000 บาท 
  5) สมาชิกอายุตั้งแต่ 70 ปีข้ึนไป  กู้ได้สูงสุดรวมทุกสญัญาไมเ่กิน 1,000,000 บาท 

  การกู้ของสมาชิกที่มีอายุตั้ งแต่ 60 ปีข้ึนไปที่ประสงค์ขอกู้สูงกว่าระเบียบนี้ให้น าเสนอ
คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาวินิจฉัยเห็นชอบแล้วจึงน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติ  
โดยพิจารณาจาก  เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ  เงินสวัสดิการที่พึงได้รับจากสหกรณ์ ประกันชีวิตกลุ่ม และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ 8 การพิจารณาการให้เงินกู้มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  1) สมาชิกผู้กู้ที่มีอายุราชการเหลือน้อยกว่า 5 ปี  ไม่น าเงินประจ าต าแหน่ง  เงินวิทยฐานะ  
และค่าตอบแทน  มารวมเป นเงินได้เพื่อค านวณเงินเหลือส าหรับเงินกู้ทุกประเภท  ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน 
  2) สมาชิกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปราจีนบุร,ี ส านักงานศิลปากรที ่5 จังหวัดปราจีนบุรี และพนักงาน สก.สค.จังหวัดปราจีนบรุี  ต้องมีหนังสือ
ยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนในฐานะผู้ค้ าประกันจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  3) สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีอายุ 55 ปีข้ึนไป  หรือสมาชิกที่เป นลูกจ้างประจ าและ
พนักงานในทุกสังกัดที่มีอายุ 58 ปีข้ึนไป  ให้งดกู้เงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ าประกัน ยกเว้นสมาชิกโรงเรียนเอกชน       
ที่เป นผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต หรือเจ้าของโรงเรียนเอกชน  
  4) สมาชิกที่เป นข้าราชการที่มีอายุราชการคงเหลือน้อยกว่า 24 เดือน  ให้กู้ได้ตามสิทธิจาก
การค านวณเงินเดือนร้อยละ 70 ของเงินเดือน ณ วันที่ยื่นกู้  และต้องมีเงินคงเหลือตามที่สหกรณ์ก าหนด 
  สมาชิกที่เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด  และสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้วให้กู้ได้ตามสิทธิ
ของเงินบ านาญ  และต้องมีเงินคงเหลือตามที่สหกรณ์ก าหนด   
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หมวดที่  2 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ 9 เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้  และประสงค์จะขอกู้เงินให้ยื่นค าขอกู้             
ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด และต้องเป นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

ข้อ 10 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ก าหนดเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ก าหนดให้กู้และเงื่อนไขการช าระหนี้ให้เป นไป
ดังนี้ 

 10.1  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกู้ได้ไม่เกิน 18 เท่า  ของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 400,000 บาท  
ช าระหนี้งวดรายเดือนไม่เกิน 140 งวด   

    ทั้งนี้  สมาชิกเข้าใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563  และรวมถึงสมาชิกที่ยังไม่เคยท า      
นิติกรรมเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ให้ส่งช าระหนี้งวดรายเดือนไม่เกิน 12 งวด     
    จ านวนเงินกู้ไม่เกิน 20,000 บาท  ไม่ต้องมีสมาชิกค้ าประกัน 

   จ านวนเงินกู้เกิน 20,000 บาท   แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องมีสมาชิกค้ าประกัน                     
อย่างน้อย  1  คน 

   จ านวนเงินกู้เกิน 200,000 บาท  แต่ไม่เกิน  400,000  บาท  ต้องมีสมาชิกค้ าประกัน                      
อย่างน้อย  2  คน 

 10.2  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ กู้ได้  18 เท่าของเงินได้รายเดือน           
ไม่เกิน 200,000 บาท ส่งช าระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 140 งวด 

 10.3 เงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉินระยะสั้น(กู้ปันผล) สมาชิกกู้ได้ตามประกาศที่สหกรณ์ก าหนด            
โดยผู้กู้ส่งช าระเฉพาะดอกเบี้ย  ส่วนเงินต้นที่เหลือค้างช าระ  สหกรณ์จะหักเพื่อช าระหนี้เงินกู้จากเงินปันผลของ
สมาชิกผู้กู้เมื่อไดร้ับการอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากที่ประชุมใหญ่ในปีบัญชีนั้น 

 10.4 สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกที่ยื่นกู้สัญญาใหม่ได้  หลังจากได้รับเงิน
ช าระหนี้ครบสองงวด เว้นแต่สมาชิกที่กู้ไม่เต็มสิทธ์ิสามารถขอกู้ได้ตามสิทธ์ิ โดยไม่จ าเป นต้องรอช าระหนี้ถึงสองงวด 

หมวดที่ 3 
เงินกู้สามัญ 

 ข้อ 11 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้สามัญน้ัน ต้องเป นสมาชิกในสหกรณ์นี้  ติดต่อกันมาเป นเวลา             
ไม่น้อยกว่า 6  เดือน  เว้นแต่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น  ซึ่งย้ายมารับราชการในพื้นที่ด าเนินการของสหกรณ์นี้  
และได้เป นสมาชิกตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 36  

 ข้อ 12 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินกูส้ามัญ  ต้องยื่นค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบและวิธีการที่ก าหนดไว้ 
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 ข้อ 13 ค าขอกู้เงินกูส้ามัญของสมาชิกน้ัน  ต้องเสนอผ่านการพิจารณาให้ความเห็น  ดังต่อไปนี ้
  ค าขอกู้ของข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 31(2) ก หรือ ข หรือ ค 
หรือ ง ที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่ในหน่วยงานราชการ  ให้ผ่านผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บังคับบัญชา เว้นแต่ผู้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา  หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานให้ความเห็นในค าขอกู้ของตนเองได้  ทั้งนี้   

           ค าขอกู้ของสมาชิกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   ตามข้อบังคับสหกรณ์              
ข้อ ๓๑ (๒) จ ให้ผ่านผู้จัดการหรือเจ้าของสถานศึกษา  หรือหัวหน้าสถานศึกษาให้ความเห็นในค าขอกู้ได้ (โดยมี
หนังสือน าส่ง) 

         ค าขอกู้ของผู้จัดการ  หรือเจ้าของสถานศึกษาเอกชน หรือผู้จัดการสหกรณ์ให้ความเห็นในค าขอกู้ 
ตนเอง 

 ค าขอกู้ของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจ า ในสหกรณ์นี้ ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ ๓๑ (๒) ฉ           
ให้ผ่านผู้จัดการสหกรณ์ให้ความเห็นในค าขอกู้ 

ข้อ ๑4 เงินกู้สามัญ 

  เงินกู้สามัญปกติผู้กู้ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของเงินกู้ ผู้กู้สามัญต้องมีสมาชิกภาพ            
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน ๓,000,000 บาท 

ข้อ ๑5 การพิจารณาเงินกู้สามัญคณะกรรมการเงินกูพิ้จารณาเห็นควรให้สมาชิกมีสิทธิในการกู้  ดังน้ี 

 ๑5.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ  กู้สามัญปกติได้ไม่เกิน  ๒๐  เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน                      
๔00,000 บาท มีสมาชิกค้ าประกันอย่างน้อย ๒ คน ส่งช าระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 150 งวด และ
จะต้องมีเงินเหลือหลังหักช าระหนี้แล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือน 

 ๑5.๒ สมาชิกโรงเรียนเอกชน  กู้สามัญปกติ  ได้ไม่เกิน ๖๕ เท่าของเงินได้รายเดือน  แต่ไม่เกิน                       
๑,000,000 บาท มีสมาชิกค้ าประกันอย่างน้อย ๓ คน  ส่งช าระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน ๒๙0 งวดและ
จะต้องมีเงินเหลือหักหลังช าระหนี้แล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือน 

   สมาชิกโรงเรียนเอกชนที่เป นผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต หรือเจ้าของโรงเรียน
เอกชน กู้ได้ไม่เกิน ๖๕ เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน  2,500,000  บาท  โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้ 

   -   กู้ไม่เกิน ๒,25๐,000 บาท มีสมาชิกค้ าประกันอย่างน้อย 3 คน 
   -   กู้ไม่เกิน  2,500,000 บาท มีสมาชิกค้ าประกันอย่างน้อย 4 คน 
   -   ส่งช าระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน ๓40 งวด  
   -   ต้องมีเงินเหลือหักหลังช าระหนี้แล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือน 
 ๑5.๓ สมาชิกพนักงานราชการ  กู้สามัญปกติได้ไม่เกิน ๖๕  เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน                

๑,000,000 บาท มีสมาชิกค้ าประกันอย่างน้อย ๓ คน ส่งชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน  ๒๙0 งวด และ
จะต้องมีเงินเหลือหักหลังชำระหนี้แล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือน 
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 ๑5.๔ สมาชิกที่เป นข้าราชการ, ข้าราชการบ านาญ, เจ้าหน้าที่สหกรณ์, ลูกจ้างประจ า , 
ข้าราชการที่มีช่ือเรียกอย่างอื่น เช่น เจ้าหน้าที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด , เจ้าหน้าที่ส านักศิลปากรที่ ๕, 
เจ้าหน้าที่ สกสค., พนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กู้ได้ไม่เกิน 9๐ เท่า ของเงินได้รายเดือน 

   -  กู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท มีสมาชิกค้ าประกันอย่างน้อย ๒ คน 
   -  กู้ไม่เกิน ๒,250,000 บาท มีสมาชิกค้ าประกันอย่างน้อย ๓ คน 
   -  กู้ไม่เกิน ๓,000,000 บาท มีสมาชิกค้ าประกันอย่างน้อย ๔ คน 

  งวดช าระหนี้และเงื่อนไขการช าระหนี้ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
   -  กู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ส่งช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป นงวดรายเดือน

เท่ากันไม่เกิน ๒๙๐ งวด (เว้นแต่เดือนสุดท้ายน้อยกว่าได้) 
   -  กู้เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งช าระเงินต้นพร้อม

ดอกเบี้ยเป นงวดรายเดือนเท่ากันไม่เกิน ๓40 งวด (เว้นแต่เดือนสุดท้ายน้อยกว่าได้) 
   -  ต้องมีเงินเหลือหลังหักช าระหนี้แล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือน 

   -  ข้าราชการบ านาญจะต้องมีเงินเหลือหักหลังช าระหนี้แล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2       
ของเงินได้รายเดือน 

๑5.5  หลักประกันเงินกู้สามัญ 
1. ผู้กู้ต้องจัดหลักประกัน ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ฯ ตามที่สหกรณ์ฯ 

ก าหนด โดยสมาชิก ๑ คน คิดหลักประกันเงินกู้สามัญได้คนละไม่เกิน 750,000 บาท ต่อ ๑ สัญญา แต่ภาระค้ า
ประกันต้องร่วมรับผิดชอบตามจ านวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ ในสัญญา ฉบับนั้น 

2. หลักประกันที่เป นอสังหาริมทรัพย์ให้ค านวณร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน        
โดยส านักงานที่ดิน 

ข้อ 16  งวดช าระและเงื่อนไขการให้กู้สมาชิกที่ยื่นกู้ต้องปฏิบัติตามเงือ่นไข ดังนี้ 

 16.1 สมาชิกเข้าใหม่ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2563  และรวมถึงสมาชิกที่ยังไม่เคยท า            
นิติกรรมเงินกู้สามัญ ให้ส่งช าระหนี้งวดรายเดือนไม่เกิน 120 งวด  เว้นแต่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น  ซึ่งย้าย
มารับราชการในพื้นที่ด าเนินการของสหกรณ์นี้ และได้เป นสมาชิกตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 36 

 ๑6.2 สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้สามัญให้กับสมาชิกที่ยื่นกู้สัญญาใหม่ได้  หลังจากได้รับเงินช าระหนี้
ครบสองงวด  เว้นแต่สมาชิกที่กู้ไม่เต็มสิทธ์ิสามารถขอกู้ได้ตามสิทธ์ิ  โดยไม่จ าเป นต้องรอช าระหนี้ถึงสองงวด 

 ๑6.3  ในกรณีที่ผู้กู้มีค าขอเป นหนังสือโดยความยินยอมของผู้ค้ าประกัน  และคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป นพิเศษ  คณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้
ส าหรับเงินกู้สามัญที่ก าหนดไว้ตามความในวรรคก่อนน้ันให้แก่ผู้กู้คราวละไม่เกิน 2 งวด  ในการผ่อนผันการช าระ
หนี้ของสมาชิก สมาชิกจะต้องช าระดอกเบี้ยตามต้นเงินคงเหลือทุกเดือน ห้ามงดการช าระดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ 
แต่การผ่อนเวลาเช่นน้ีรวมกันทั้งหมดส าหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่งๆ ต้องไม่เกิน 4 งวด  ในหนึ่งปีบัญชีสหกรณ์ ฯ  
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 ๑6.4 จ านวนเงินให้กู้และเงื่อนไขการให้กู้แก่สมาชิกนั้นให้ยึดถือหลักเกณฑ์ประกอบการ
พิจารณาอนุมัติเงินกู้ หรืออาจใช้หลักเกณฑ์จากมติคณะกรรมการด าเนินการก าหนดข้ึนมาประกอบด้วยก็ได้  

 ข้อ 17 สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้น หรือไม่เกินบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปราจีนบุรี  จ ากัด ได้ดังนี้ 

 17.1 สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามญัไม่เกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ คณะกรรมการเงินกู้อาจพิจารณา        
ให้เงินกู้แก่สมาชิกรายนั้นโดยไม่ต้องมีหลักประกันอย่างใดอีก  ทั้งนี้ ให้กู้ได้ภายในจ านวนไม่เกินร้อยละ 90       
ของค่าหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ 
 17.2 สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญไม่เกินบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ คณะกรรมการเงินกู้อาจ
พิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกรายนั้นโดยใช้บัญชีเงินฝากเป นหลักประกันก็ได้   ทั้งนี้ ให้กู้ได้ภายในจ านวนไม่เกิน        
ร้อยละ 90 ของบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ 

ข้อ ๑8 หลักประกันส าหรับเงินกู้น้ันให้มีข้อก าหนดต่อไปน้ี 

 หลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับ
เงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมี
หลักประกันอย่างอื่นอีก 

 ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ (ถ้ามี) 

ก็ด ีมีจ านวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

(ก) มีสมาชิกค้ าประกันที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรอย่างน้อย ๒ คน         
เข้าค้ าประกันตามระเบียบ  

สมาชิกผู้ค้ าประกันต้องท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์
ก าหนด เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่น  หรือมีเหตุที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า    
ไม่สมควร หรือไม่อาจจะเป นผู้ค้ าประกันต่อไป  ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร      
เข้าเป นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  การที่สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป นเหตุให้ผู้นั้น
หลุดพ้นจากการค้ าประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป นผู้ค้ า
ประกันแทน 
 (ข)  มีอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือทั้งสองอย่าง อันปลอดจากภาระจ านองราย
อื่นจ านองเป นประกันเต็มจ านวนเงินกู้สัญญานั้น ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร อยู่ภายในร้อยละ ๘๐ แห่งค่า
อสังหาริมทรัพย์นั้น ทั้งนี้ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการด าเนินการให้กับสหกรณ์ร้อยละ 0.๒๐ ของวงเงินกู้                  
แต่ไม่เกิน ๓,000 บาท 
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  (ค) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกชน บัญชีเงินฝากในธนาคาร หรือหลักทรัพย์อื่น               
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ เห็นสมควรจ าน าเป นหลักประกันโดยจ านวนเงินกู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ ๘๐ แห่งค่า
ของหลักทรัพย์น้ัน 

ข้อ ๑9 ส าหรับสมาชิกที่ออกจากราชการ, ย้ายสังกัดหรืองานประจ าตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ ๓๑ (๒) 
โดยไม่มีความผิดและคงเป นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๓ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้มีสิทธิได้รับ
เงินกู้ได้ ส าหรับสมาชิกที่ออกจากราชการโดยได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วย บ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ และ
รับบ านาญทางจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว เมื่อยินยอมให้หักเงินบ านาญเป นเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนตามก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ ข้อ ๖ ให้กู้ได้ตามสิทธิที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 และเงื่อนไขการให้กู้ในข้อ 16 

หมวดท่ี ๔  
เงินกู้พิเศษ 

ข้อ 20 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอ ที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ 
เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้   คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ 2๑  เงินกู้พิเศษ มี 2 ประเภท ดังนี้ 

 21.1   เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ได้แก่  

  (1) เงินกู้เพื่อต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารซึ่งเป นกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
  (2) เงินกู้เพื่อก่อสร้าง หรือซื้ออาคาร หรือที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดิน เพื่อจะได้

ก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้เพื่อเป นกรรมสิทธ์ิของตนเองตามควรแก่ฐานะ 
  (3) กู้เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน และหรืออาคารอันเป นกรรมสิทธ์ิของตนเอง 

 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าว ต้องเสนอค าขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดรวมทั้ง
รายละเอียด และหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สินรายได้และค่าใช้จ่ายรายการบุคคล
ในครัวเรือน การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผล ความจ าเป นที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ หรือจัดให้มีเพิ่มเติมข้ึนรูปแบบ
และรายการก่อสร้าง หรือต่อเติมปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินที่จะก่อสร้างต่อเติมหรือ
ปรับปรุงอาคารรายละเอียดและหลกัฐานแหง่ทีด่ินหรอือาคารที่จะซื้อก าหนดเวลาและราคา  สัญญาที่ท าไว้หรือร่าง
สัญญาที่จะท ารายละเอียดแห่งการต้องการเงินกู้ จ านวนเงินซึ่งตนจะออกเอง ซึ่งผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินการให้กับสหกรณ์ร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินกู้แต่ไม่เกิน ๓,000 บาท และหลักฐานที่เสนอเป นหลักประกัน 

 รูปแบบและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารนั้น ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต้อง
ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการด้วย 
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 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง รูปแบบหรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อน ในสาระส าคัญต้องได้รับความ 
เห็นชอบของบุคคล ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเพื่อการนี้ และต้องรายงานคณะกรรมการ 
ด าเนินการทราบด้วย 

 สหกรณ์จะมอบให้กรรมการด าเนินการหรือบุคคลตามที่เห็นสมควรสอบสวนและท ารายงาน
เกี่ยวกับค าขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาและให้ถือเป นหน้าที่ของ
สมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ 

 จ านวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่ 
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดตามที่เห็นควร โดยค านึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัย ความจ าเป นตาม
สมควรแก่ฐานะ และความสามารถช าระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ต้องไม่เกิน ๕,0๐๐,000 บาทถ้วน 

 ในกรณีที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่แล้วเสร็จ  จะขายหรือโอน
อาคารหรือที่ดินซึ่งใช้เงินกู้นั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป นซึ่งได้รับอนุญาต      
เป นหนังสือจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 

 21.2   เงินกู้พิเศษเพ่ือความมั่นคงของสมาชิก หากสมาชิกมีความสามารถช าระหนี้ได้  ให้กู้
ได้ไม่เกิน 7,000,000 บาท   ได้แก่ 

  1.  เพื่อส่งเสริมในการประกอบอาชีพ 
  2.  เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินอื่นให้เกิดความมั่นคงในการด ารงชีวิต 

ข้อ 22 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้พิเศษ ต้องเป นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
(ในกรณีสมาชิกซึ่งโอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ต้องเป นสมาชิกในสหกรณ์นี้และสหกรณ์ซึ่งตนเป นสมาชิกอยู่
เดิมรวมกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี) และมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ประกอบกับต้องมีเ งินได้รายเดือน
ประจ าพอเพียงกับการส่งช าระหนี้ 

ข้อ ๒3 สมาชิกผู้ส่งคืนเงินกู้ประเภทอื่นไม่แล้วเสร็จไม่ให้ได้รับเงินกู้พิเศษอีก เว้นแต่การกู้เงินกู้เพื่อเหตุ 
ฉุกเฉิน ให้กระท าได้หากสมาชิกมีความสามารถช าระหนี้ได้ แต่ต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 

 ทั้งนี้ สมาชิกผู้ส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่แล้วเสร็จ สหกรณ์จะให้ได้รับเงินกู้พิเศษใหม่ได้ ต้องช าระต้น
เงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด หรือครึ่งหนึ่งของจ านวนเงินกู้พิเศษเดิม 

 ข้อ ๒4 เงินกู้พิเศษจะต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังนี้ 

 (ก) อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป นประกันเต็มจ านวนเงินกู้             
รายนั้นโดย  ต้องเป นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าต้องอยู่ภายในร้อยละ ๘๐ แห่งค่าอสังหาริมทรัพย์นั้น 
ทั้งนี้ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการด าเนินการให้กับสหกรณ์ร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินกู้แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
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 (ข) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกชน บัญชีเงินฝากในธนาคาร หรือหลักทรัพย์อื่นซึ่งคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป นหลักประกันโดยต้องอยู่ภายในร้อยละ ๘๐ แห่งค่าหุ้นของหลักทรัพย์น้ัน 

  อนึ่ง เพื่อเป นการประกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่สหกรณ์  สหกรณ์อาจก าหนดให้ผู้กู้เงินกู้
พิเศษมีประกันภัยได้ตามที่เห็นสมควรและระบุให้สหกรณ์เป นผู้รับประโยชน์ตามจ านวนเงินกู้ที่ค้างช าระส่วนที่
เหลือให้ส่งคืนผู้กู้ 

 ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดให้ผู้กู้เงินพิเศษส่งช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป น
งวดรายเดือนเท่ากันไม่เกิน ๕0๐ งวด (เว้นแต่เดือนสุดท้ายน้อยกว่าได้) เงินงวดช าระหนี้นั้น ให้ส่งช าระหนี้ ตั้งแต่
เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก 

ข้อ ๒5 การให้เงินกู้พิเศษนั้นต้องให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาวินิจฉัยเห็นชอบแล้ว จึงน าเสนอ 
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติ  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติแล้ว
ให้จัดท าหนังสือกู้และเอกสารทางกฎหมายอย่างอื่นเกี่ยวกับเงินกู้นั้นตามแบบที่ก าหนดไว้โดยครบถ้วนและ          
น าหลักทรัพย์ไปจดจ านองยังส านักงานที่ดินสมบูรณ์แล้ว  สมาชิกผู้กู้จึงรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ 

ข้อ ๒6 ในกรณีที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่แล้วเสร็จ จะต้องยินยอมและอ านวยความสะดวกให้ 
คณะกรรมการด าเนินการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้างต่อเติม หรือปรับปรุง
อาคาร หรือทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพที่ใช้เงินกู้นั้น ในเวลาอันสมควรได้เสมอและต้องช้ีแจงข้อความ
เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์ 

 
หมวดท่ี ๕  

หลักประกันส าหรับเงินกู้ 

ข้อ ๒7 การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  

ข้อ ๒8 หลักประกันส าหรับเงินกู้นั้น ให้ผู้ค้ าประกันมีข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 สมาชิกคนหนึง่ค้ าประกันได้ไม่เกิน  ๑4  สัญญา  และก าหนดให้ค้ าประกันการกู้สามัญไม่เกิน 

10  สัญญา 

ข้อ ๒9  เพื่อเป นการประกันความเสียหาย อันเกิดแก่สหกรณ์และผู้ค้ าประกันเงินกู้สมาชิกสหกรณ์          
อาจก าหนดให้ผู้กู้เงนิกู้สามญัมีประกันภัยได้ตามที่เหน็สมควร และระบุให้สหกรณ์เป นผู้รับผลประโยชน์ตามจ านวน
เงินกู้ที่ค้างช าระส่วนที่เหลือให้ส่งคืนผู้กู้หรือผู้รับผลประโยชน์ 
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หมวดท่ี ๖  
เงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกู้ 

ข้อ 30  การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทซึ่งผู้กู้ส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้        
รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายเว้นแต่สมาชิกผู้กู้ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๓ ให้น าส่งเงินงวดช าระหนี้ ที่ส านักงานสหกรณ์       
ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในสิ้นเดือนนั้น ๆ 

หมวดท่ี ๗  
ดอกเบ้ียเงินกู้ 

ข้อ 31 การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ให้แก่สมาชิกนั้น ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้ทุกประเภทในอัตรา 
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป นคราว ๆ ไป 

ข้อ 32 ดอกเบี้ยเงินกู้ตามข้อ ๒9 ทุกประเภทให้คิดเป นรายวันตามจ านวนเงินต้นคงเหลือแห่งหนี้น้ัน 

หมวดท่ี ๘  
การควบคุมหลักประกันและการเรยีกคืนเงินกู้ 

ข้อ ๓3 ให้คณะกรรมการด าเนนิการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ใน 
ระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้  หรือบุคคลตามที่เห็นสมควร 
ด าเนินการตามวรรคแรกได้ 

  ข้อ ๓4 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ประเภทใดเป นอันถึงก าหนดโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ย 
ในทันทีโดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

  (๑) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
  (๒) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กู้นั้น 
  (๓) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้
จัดการ แก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  (๔) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงนิหรอืดอกเบี้ยติดต่อกนัเป นเวลาถึง ๒ งวด หรือผิดนัด 
การส่งเงินงวดช าระหนี้ดังกล่าวนั้น ถึง ๓ คราว ส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
  (๕) เมื่อสมาชิกผู้กู้ถึงแก่กรรมและได้รับเงินตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จ ากัด สหกรณ์ย่อมใช้สิทธิหักเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์
สมาชิกเพื่อช าระหนี้ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมรายนั้นได้ 
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  ข้อ ๓5 ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้นั้นทั้งหมดในคราวเดียวได้ 
คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป นรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู้ค้ าประกันได้ท า
หนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ 

  ข้อ ๓6 ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ าประกันก็ดีต้องรับผูกพันว่า ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการหรือ 
หน่วยงานประจ าตามข้อบังคับ ข้อ ๓1 (๒) จะต้องแจ้งเป นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และต้องจัดการช าระหนี้สิน   
ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

หมวดท่ี ๙  
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๓7 สมาชิกที่ได้รับเงินกู้ทุกประเภทกอ่นใช้ระเบียบนี้ ให้ถือบังคับตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปราจีนบุรี  จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่ก าหนดไว้ตามระเบียบเงินกู้เดิมทั้งหมด  จนกว่าจะช าระหนี้        
เสร็จสิ้นตามสัญญาเงินกู้ที่ให้ไว้ต่อสหกรณ์ 

 ข้อ ๓8 การให้กู้ส าหรับสมาชิกเอกชนและพนักงานราชการ ที่สมัครและรับเข้าเป นสมาชิกใหม่ 
นับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบงัคับใช้สิทธ์ิในการกู้เงินทุกประเภทยกเว้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินระยะสั้น (กู้เงินปันผล) 
รวมแล้วไม่เกิน 1,000,000 บาท 

 ข้อ ๓9 สมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงสังกัด แต่ยังเป นสมาชิกของสหกรณ์ให้เกิดสิทธ์ิในการกู้ตามสัญญาเดิม  
โดยให้พิจารณาการกู้ตามระเบียบเงินกู้และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเงินกู้เป นราย ๆ ไปได ้

 ข้อ 40 ข้อความใดที่ไม่ได้ก าหนดหรือจ าต้องตีความแห่งระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการ              
เป นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป นที่สุด 

ประกาศ ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
                                                                                                   

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                          
 

               (นายสามารถ  อ่อนสนิท) 
           ประธานกรรมการ 

   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จ ากัด 


