
 
 
 
 

ระเบียบ 
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค จํากัด 

วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสมทบและดอกเบี้ยเงินกู 
 พ.ศ. 2564 

 

…………………………………… 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค  จํากัด  ขอ  
79  (8)  และ  ขอ  107  (3)   ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  21   ครั้งที่  8 / 2564   เมื่อวันที่  
20  ตุลาคม  2564     ไดมีมติกําหนดระเบียบ     สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค  จํากัด    
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสมทบและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้ 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค จํากัด  วาดวย 
การใหเงินกูแกสมาชิกสมทบและดอกเบี้ยเงนิกู พ.ศ. 2564” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564  เปนตนไป 
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด วาดวยการใหเงินกู 

แกสมาชิกสมทบและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบน้ี และใหใชระเบียบนี้แทน 
  

หมวดที ่1 
ขอกําหนดทั่วไป 

 
ขอ 4. ในระเบียบน้ี สหกรณใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ 3 ประเภท คือ 

(1)  เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
(2)  เงนิกูสามัญ 
(3)  เงินกูพิเศษ 

ขอ 5. สมาชิกสมทบซึ่งสหกรณอนุมัตริับเขาเปนสมาชิกสมทบแลว 3 เดือน มีสิทธิกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได 
สําหรับเงินกูสามัญตองเปนสมาชิกสมทบแลว 6 เดือน 

ขอ 6. การใหเงินกูแกสมาชิกสมทบนั้น  จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามท่ีคณะ 
กรรมการดําเนินการเห็นสมควร  แตจะใหเงินกูเพื่อการสุรุยสุรายหรือการเก็งกําไรไมได 

ขอ 7. สมาชิกสมทบผูประสงคขอกูเงนิ ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว 
ขอ 8. การใหเงินกูทุกประเภทนั้น  ผูกูตองทําหนังสือกู  และสมาชิกผูคํ้าประกัน (ถามี)  ตองทําหนังสือค้ํา 

ประกันใหไวตอสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว 
ขอ 9. การสงเงินกูฉุกเฉิน  และเงินกูสามัญซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณนั้น  ใหสงเงินโดยวิธีหักจากเงินไดราย

เดือนของ ผูกู ณ. ที่จาย   และการสงเงนิงวดชําระหนี้เงินกูฉุกเฉิน และเงินกูสามัญ ดอกเบ้ียเงินกู รวมท้ังเงินอื่น ๆ 
ของสมาชิกสมทบรวมกันจะตองไมเกินเงนิไดรายเดือนสุทธิของสมาชิกสมทบนั้น     ยกเวนเงินกูพิเศษ ใหผูกูสงเงนิ
โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู ณ. ที่จาย หรือผูกูอาจประสงคชําระดวยตนเอง สุดแลวแตผูกูใหความยินยอม 
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               ใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ หรืออีก 1 วันทําการสหกรณ
ของเดือนถัดไปและกําหนดเงื่อนไข กรณีผิดนัดชําระหนี้ดังน้ี 

      (1)  กรณีหัก ณ. ที่จายไมได  หรือมีการชาํระลาชากวากําหนดเกิน 10 วัน  ใหระงับสิทธิการกูเงิน   
                     ทุกประเภทเปนระยะเวลา 3 เดอืน นับตั้งแตเดือนถัดไปของเดือนที่ชําระลาชา  
                (2)  กรณีหัก ณ. ที่จายไมได  หรือมีการชําระลาชากวากําหนดเกิน 30 วัน  ใหระงับสิทธิการกูเงิน 
                     ทุกประเภทเปนระยะเวลา 6 เดอืน นับตั้งแตเดือนถัดไปของเดือนที่ชําระลาชา                       
                (3)  กรณีท่ีสงชําระลาชากวากําหนด  ใหเรียกเก็บคาปรับรายนั้น ๆ เทากับอัตรารอยละ 7 บาท ตอป 
              ทั้งน้ี คาปรับใหคํานวณเปนรายวัน ตามจาํนวนเงินตนที่ผิดนัดจริง โดยไมรวมสวนของเงนิตนของคางวด
ในอนาคตที่ยังไมถึงกําหนดชําระ   
          ขอ 10. ลูกหน้ีผิดนัดชําระหนี้และไดมีการติดตามทวงถามจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ ใน
การทวงถามหนี้ ดังนี้ 

1. จํานวน 50.- บาท ตอรอบการทวงถามหนี้  ในกรณีลูกหนี้มีหนี้คางชําระ 1 งวด 
2. จํานวน 100.- บาท ตอรอบการทวงถามหนี้  ในกรณีลูกหนี้มีหนี้คางชําระมากกวา 1 งวด 

                    ยกเวนยอดคางชาํระหรือหนี้ที่ถึงกําหนดชําระสะสมท่ี  ไมเกิน  1,000.-  บาท  จะไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ใด ๆ  

ขอ 11 การตัดชําระยอดเงนิจากลูกหนี้ ใหนําเงินที่ไดรับชําระไปตัดชาํระหน้ีตามยอดหน้ีแตละงวด โดย  
ใหตัดตามลําดับดังนี้ 

1. คาธรรมเนียมตาง ๆ (คาติดตามทวงถามหนี้, คาธรรมเนียมในการดําเนินคดี เปนตน)  
2. คาปรับและดอกเบ้ีย  
3. คาทุนเรือนหุน 
4.  เงินตนของสัญญาที่คางชําระนานท่ีสุด และสัญญาที่คางชําระนานรองลงมา ตามลาํดบั            

          ขอ 12. สมาชิกกูเงนิสามัญสงชาํระเงนิตนคืนทั้งหมด หรือเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินตนตามสัญญาเงินกู 
ในระยะเวลากอน 90 วัน นับจากวันทําสัญญา ใหคิดคาปรับจํานวน 0.6% ของยอดเงนิที่ชําระคืน 

  
หมวดที ่2 

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 

ขอ 13. การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน   คณะกรรมการดําเนนิการอาจมอบอํานาจให   ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ  กรรมการดําเนินการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปน 
ผูวินิจฉัยใหเงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  แทนคณะกรรมการดําเนนิการก็ได   โดยระเบียบนี้มอบอํานาจใหผูจัดการ (โดย
ตําแหนง)   เปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน   และใหจายเงินกูฉุกเฉินทุกวันที่  5  ถึงวันท่ี  20  ของทุกเดือน  
โดยแบงการจายออกเปน 2 รอบ คือ  
  รอบที่  1   จายเงินกูฉุกเฉินวันท่ี  5  ถึงวันที่  10  ของทุกเดือน  
  รอบที่  2   จายเงินกูฉุกเฉินทุกวันที่  11  ถึงวันที่  20  ของทุกเดือน 
             และใหผูไดรับมอบหมายดังกลาวแถลงรายการเงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ    
ทุกเดือน 
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ขอ 14. เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชิกสมทบผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ตองอยูภายใน 3 เทาของเงนิไดราย 
เดือนแตไมเกิน 50,000.- บาท และตองไมเกินรอยละ 90 ของทนุเรือนหุนชําระแลว ของสมาชิกคนนั้น ๆ 

ขอ 15. หลักประกันสําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  นอกจากหนังสือกูซึ่งผูกูไดทําไวตอสหกรณแลวไมตอง   
มีหลักประกันอยางอ่ืนอีก 
 ขอ 16.  การสงเงินงวดชาํระหนี้สําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน    ใหผูกูท่ีไดรบัอนุมัติภายในวันท่ี 10  ของ
เดือนนั้น   สงคืนตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินงวดแรกภายในวันสิ้นเดือนที่ไดรับเงินกูนั้น   และผูกูที่ไดรับอนุมัติภายใน
วันที่ 11 – 20  ของเดือนนั้น  สงคืนตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินงวดแรกพรอมดวยดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนถัดไป
จากเดือนท่ีไดรับเงินกู   และใหสงคืนตนเงนิกูเปนงวดรายเดือนรวมกันไมเกิน  12  งวด   ทั้งนี้ตองสงชําระเงินตน
พรอมดอกเบี้ยมาแลวอยางนอยเปนระยะเวลา  2 งวด  แลวจึงจะยื่นขอกูครั้งใหมได    
  

หมวดที ่3 
เงินกูสามัญ 

 
ขอ 17. ใหคณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกสมทบ คณะกรรม 

การดําเนินการ  อาจแตงต้ังคณะกรรมการเงนิกูขึ้นตามความในขอบังคับของสหกรณ   ขอ  83   และมอบอํานาจ
หนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกสมทบก็ได 

ขอ 18. คําขอกูเงินของสมาชกิสมทบน้ัน ตองเสนอโดยผานความเห็นของผูบังคบับัญชา 

ขอ 19. จํานวนเงินกูสามัญที่ใหแกสมาชิกสมทบผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น   ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการ 
พิจารณาเห็นสมควร  แตไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนชําระแลวของสมาชิกนั้น ๆ 

ขอ 20. ถาคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร     จะใหเงินกูสามัญแกสมาชิกสมทบที่ยังชําระหนี้เงินกู
สามัญไมครบตามสัญญาก็ได แตผูกูจะตองชําระเงินกูตามสัญญาที่มอียูมาแลวไมนอยกวา 6 งวด ในกรณีที่สมาชิก
สมทบผูกูเงนิสามัญรายใด    ยังชําระหนี้เงินกูนั้นไมเปนไปตามวรรคแรก   แตมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองกูเงิน
สามัญ  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาผอนผันใหกูได  สัญญาเงินกูสามัญใหมีเพียงสัญญาเดียวในการ
จายเงินกูสามัญ สหกรณจะหักหนี้เงินกูสามัญและเงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉินคงเหลือตามสัญญาเดิมออกกอน  

ขอ 21. หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญ  ถาเงนิกูสามัญมีจํานวนไมเกินกวาคาหุนท่ีผูกูมีอยูในสหกรณก็ไม
ตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก 

ขอ 22. การสงเงนิงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญ    ใหคณะกรรมการดําเนินการ   หรอืคณะกรรมการ 
เงินกูพิจารณากําหนดใหผูกูสงคนืเงินกูสามัญ เปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ยเปนจํานวนก่ีงวดก็สุดแต
จะเห็นเปนการสมควรตามฐานะของผูกู  จํานวนและความมุงหมายแหงเงินกูแตไมเกิน 300 งวด  และไมเกินอายุ 
60 ป ของผูกู ตั้งแตเดือนแรกท่ีผูกูสงคืนตนเงินกูสามัญพรอมดอกเบี้ย 

ในกรณีที่ผูกูมคีาํขอเปนหนังสือ คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู เห็นวามีเหตุอันสม 
ควรผอนผันเปนพิเศษ  คณะกรรมการดาํเนินการจะผอนเวลาการสงเงนิงวดชาํระหนี้  สําหรับเงินกูสามัญที่กําหนด  
ไวตามความในวรรคกอนนั้น  ใหแกผูกูคราวละหน่ึงหรือหลายงวดก็ได แตการผอนเวลาเชนนี้รวมกันท้ังหมดสําหรับ
เงินกูสามัญรายหนึ่ง ๆ ตองไมเกินหกเดือน 
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หมวดที ่4 
เงินกูพเิศษ 

 
ขอ 23. การใหเงนิกูพิเศษ   ใหคณะกรรมการดําเนินการ     มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษแก

สมาชิกสมทบ โดยระเบียบน้ีมอบอํานาจใหคณะกรรมการเงินกูที่ไดรับการแตงตั้งในแตละป เปนผูวินิจฉัยใหเงินกู
พิเศษ สมาชิกสมทบอาจขอเงินกูพิเศษ ไดทันทีภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติรับเขาเปนสมาชิกสหกรณ โดยไดชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขา และคาหุนใหแกสหกรณแลว  โดยมีบัญชีเงินฝากในสหกรณจํานําเปนประกันไมเกินรอยละ
90 ของจํานวนเงนิคงเหลือในบัญชี และเปนประกันไดไมเกินหนึ่งสัญญา ซึ่งผูกูสามารถผอนชําระได ไมเกิน 300 
งวด หรืออาจขอผอนชําระไดไมเกินอายุ 65 ปบริบูรณ ของผูกู สุดแตระยะเวลาใดนอยกวา 

       ผูกูตองทําสัญญากูใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด    พรอมท้ังมอบสมุดบัญชีเงินฝากให
สหกรณยึดไวเปนประกัน   

               กําหนดใหดอกเบ้ียเงินกูพิเศษ เทากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากที่ใชค้ําประกันบวกรอยละ  2 บาท ตอป 
โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหเปนไปตามประกาศสหกรณท่ีแจงใหทราบเปนคราว ๆ ไป  

 
หมวดที ่5 

ดอกเบี้ยเงินกู 
 

 
ขอ 24. ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราไมเกินรอยละ  15.00  บาท ตอป โดยสหกรณจะได

ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 
ขอ 25. ดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทใหคิดเปนรายวัน ตามจํานวนตนเงินคงเหลือ 
 

หมวดที ่6 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู 

 
ขอ 26. ใหคณะกรรมการดําเนินการ   ตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวใน 

ระเบียบน้ี และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงนิกูรายใดเกิดบกพรองผูกูจะตองจัดการ
แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ขอ 27. ในกรณีใด ๆ ดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใดๆ เปนอันถึงกําหนดสงคนืโดยสิ้นเชิงพรอม 
ทั้งดอกเบี้ยในทันท ี  โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว   และใหคณะกรรมการดําเนนิการจัดการเรียกคืนโดยมิ
ชักชา 

(1)  เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
(2)  เมื่อปรากฏแกคณะกรรมการดําเนินการวา ผูกูนําเงนิไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงนิกูนั้น 
(3)  เมื่อคณะกรรมการดําเนนิการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงนิกูเกิดบกพรอง และผูกูมิไดจัดการ 

                      แกไขใหคืนดภีายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4)  เมื่อคางสงเงนิงวดชําระหนี้ (ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย) เปนระยะเวลาสองเดอืนติดตอกัน หรือ 

                  ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสาํหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
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ขอ 28. ในกรณีที่เงินกูเปนอันตองสงคนืโดยสิ้นเชิงตามท่ีกลาวแลวใน ขอ 27 ถาผูค้ําประกันตองรับผิด 
ชําระหนี้แทนผูกู และไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได  เมื่อผูค้ําประกันรองขอคณะกรรมการดําเนินการอาจ
ผอนผันใหเรยีกเก็บจากผูค้ําประกันเปนงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผูกูไดทําหนังสอืกูใหไวตอสหกรณก็ได สุดแต 
จะพิจารณาเห็นสมควร 
 

ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 

               ประกาศ  ณ  วันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 
 
         
                (นายพงษศักดิ์  ศิริวงษอนันต)  
                 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
                  สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


