
 

 

 

 

 

ประกาศ 
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค จํากัด 

เรื่อง  แกไขเพิ่มเติมระเบียบวาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู  
................................................................................... 

 

 อาศยัอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณฯ ขอ 79 (8) และ ขอ 107 (3) ประกอบกับที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  22  ครั้งที่ 2/2565  เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2565  มีมติใหแกไข
เพิ่มเตมิระเบียบ  สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด  วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2565  ดังน้ี 

 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา   “ระเบียบสหกรณออมทรพัยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค  จํากัด    
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกูแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565” 

 

 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคบั ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 เปนตนไป 
 

ขอ 3. ใหยกเลิกขอความใน ขอ 8  ของระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค 
จํากัด วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2564 และใชขอความตอไปนี้แทน 

 

   “ขอ 8  การใหเงินกูทุกประเภทนั้น   ผูกูตองทําหนังสือกูและสมาชิกผูค้ําประกัน (ถามี) ตองทํา
หนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว   โดยคณะกรรมการดําเนินการ   หรือคณะกรรมการ
เงินกูผูไดรับมอบหมาย   จะประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินกูทุกประเภทในวันที่ 1 ของทุกเดือนหากวันที่ 1  
ของเดือนใดตรงกับวันหยุดใหเลื่อนออกไปแลวแตกรณี  โดยใหจายเงนิกูสามัญในวันทําการถัดไป และจายเงินกู
ฉุกเฉินตั้งแตวันที่ 1  ถึงวันสิ้นเดอืนของเดือนนั้นๆ” 
 

 ขอ 4.  ใหยกเลิกขอความในขอ 16 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค 
จํากัด วาดวย การใหเงนิกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2564 และใชขอความตอไปนี้แทน 

 

   “ขอ 16 การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการดําเนินการ  หรือผูจัดการ   ตามที่เห็นสมควรเปนผูวินิจฉัยใหเงินกู
เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนกรรมการดําเนินการก็ได โดยระเบียบนี้มอบอํานาจให ผูจัดการ (โดยตําแหนง)  เปนผู
วินิจฉัยใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน และใหจายเงินกูฉุกเฉินทุกวันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ โดยแบงการ
จายออกเปน 2 รอบ คือ  
  รอบที่  1   จายเงนิกูฉุกเฉินทุกวันที่   1  ถึงวันที่  10  ของทุกเดือน  

  รอบที่  2   จายเงินกูฉุกเฉินทุกวันที่  11  ถึงวันสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ 
และใหผูรับมอบอํานาจดงักลาวนั้น  แถลงรายการเงินกูเพือ่เหตุฉุกเฉินที่ใหไป  และสงคืนเพื่อใหคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบทุกเดือน”  
 

 ขอ 5. ใหยกเลิกขอความใน ขอ 17 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค 
จํากัด วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2564 และใชขอความตอไปนี้แทน 
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   “ขอ 17  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น  ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการ
หรือ ผูรับมอบอํานาจเห็นสมควร แตตองอยูภายในจํากัดไมเกิน 100,000.-บาท หรือไมเกิน 5 เทาของเงนิได
รายเดือนของสมาชิกนั้น สุดแตจํานวนไหนนอยกวา ทั้งนี้ ผูกูตองมีทุนเรือนหุน 100% ของเงนิกูฉุกเฉินท่ีไดรับ
อนุมัติ และตองมียอดเงินคงเหลืออยางนอยรอยละ 10  ของเงินรายไดสุทธิ หลังหักเงินสงสหกรณฯ  
 ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินรายกอนเหลืออยู    เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม
และรายกอนรวมกัน จะตองมีจํานวนตนเงินเกินกวาจํากัดที่กลาวในวรรคกอนไมได”  
 

 ขอ 6. ใหยกเลิกขอความในขอ 19 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค 
จํากัด วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2564 และใชขอความตอไปนี้แทน 
 

  “ขอ 19 การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหผูกูที่ไดรับอนุมัติภายในวันที่ 1 - 10 
ของเดือนนั้น  สงคืนตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินงวดแรกภายในวันสิ้นเดือนที่ไดรบัเงินกูนั้น   และผูกูที่ไดรับอนุมัติ
ภายในวันท่ี  11   ถึงวันสิ้นเดอืนของเดือนนั้น ๆ     สงคืนตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินงวดแรกพรอมดวยดอกเบี้ย   
ภายในวันสิ้นเดือนถัดไปจากเดือนที่ไดรับเงินกู และใหสงคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือนรวมกันไมเกิน  20  งวด     
สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแลว  แตยังคงเปนสมาชิกอยู ใหสงคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือนรวมกันไม
เกิน  20  งวดแตใหเสร็จสิ้นภายในอายุผูกูไมเกิน 65 ปบริบูรณสุดแตจํานวนใดนอยกวา ทั้งนี้ตองสงชําระเงิน
ตนพรอมดอกเบี้ยมาแลวอยางนอยเปนระยะเวลา 2 งวด แลวจึงจะย่ืนขอกูครั้งใหมได” 
 

 ขอ 7. ใหยกเลิกขอความในขอ 22 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค 
จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู พ.ศ. 2564 และใชขอความตอไปนี้แทน 
 

   “ขอ 22  จํานวนเงินกูสามญัที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น  ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรหรือจํานวนเงินไดรายเดือนรวม  60  เดือน ของสมาชิกนั้น  แตตองอยูภายในจํากัดตาม
เกณฑ ดังนี้  

   

ระยะเวลาการเปนสมาชิก วงเงินกูสามัญ 

1.    ตั้งแต  6  เดอืนข้ึนไป   แตไมเกิน  1  ป 
2.    ตั้งแต  1  ป ขึ้นไป       แตไมเกิน  2  ป 
3.    ตั้งแต  2  ป ขึ้นไป       แตไมเกิน  3  ป 
4.    ตั้งแต  3  ป ขึ้นไป       แตไมเกิน  4  ป 
5.    ตั้งแต  4  ป ขึ้นไป       แตไมเกิน  5  ป 
6.    ตั้งแต  5  ป ขึ้นไป       แตไมเกิน  6  ป 
7.    ตั้งแต  6  ป ขึ้นไป       แตไมเกิน  7  ป 
8.    ตั้งแต  7  ป ขึ้นไป          

200,000 
300,000 
500,000 
600,000 
700,000 
800,000 

             1,000,000 
             1,200,000 

 

สุดแตจํานวนไหนนอยกวา ทั้งนี้ สมาชิกที่กูเงนิสามัญ ไมเกิน 300,000.- บาท  ตองมีหุนไมนอยกวา 10%  
ของเงินกู และสมาชิกที่กูเงินสามัญ เกินกวา 300,000.- บาท  ตองมีหุนไมนอยกวา 20% ของเงนิกู 
 ในกรณีที่สมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ  กูเงนิสามัญโดยมีทุนเรือนหุนเปนหลักประกัน  ใหกูได
ภายในจํานวนไมเกินรอยละ  90   ของทุนเรือนหุนท้ังหมดที่เปนหลักประกัน   โดยใหนับรวมถึงสัญญาเงินกู

ฉุกเฉิน, สัญญาเงนิกูสามัญประเภทบุคคลคํ้าประกัน และสญัญารับสภาพหนี้อ่ืนๆ ที่ผูกูมีอยูกอนแลวโดยจํานวน
วงเงินกูจํากัดตามเกณฑท่ีกําหนดใน ขอ  22.  และกรณสีมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ กูเงินสามัญโดยใชทุนเรือนหุนเปน 
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หลักประกันเพียงประเภทเดียวใหกูไดภายในจํานวนไมเกินรอยละ  90  ของทุนเรือนหุนทั้งหมดที่เปน
หลักประกัน โดยไมจํากัดวงเงินใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

 กรณีสมาชิกผูขอกู เปนผูค้ําประกันผูกูรายอื่นท่ีผิดสัญญากับสหกรณ และถูกสหกรณยื่นฟอง
ตอศาลใหบังคับชําระหนี้   หรือมีการประนีประนอมยอมความในชั้นศาล    หรือตกลงรับสภาพหนี้ในทุกกรณี  
การพิจารณาเงินกูสามัญใหคณะกรรมการดําเนินการ  หรือผูรบัมอบอํานาจพิจารณาไปตามหลักเกณฑจํานวน
เงนิกูที่อนุมัติใหกูในระเบียบน้ี จากนั้นใหปรับลดลงเหลือรอยละ 90 ของวงเงนิกูที่ไดรับอนุมัติ” 
       

 ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 
    
  

  จึงประกาศใหสมาชิกทุกทานทราบโดยทั่วกัน 
 

 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  มนีาคม  2565 
 
  
 

            (นายพงษศักดิ์  ศิริวงษอนันต)  
                    ประธานกรรมการ 
              สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


