
 
 

 
 

ระเบียบ 
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค จํากัด 

วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู 
พ.ศ. 2564 

 

…………………………………… 

 

 อาศยัอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด  ขอ 
79  (8)  และ  ขอ  107  (3)    ที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดท่ี  21   ครั้งที่  8 / 2564   เมื่อวันท่ี  
20  ตุลาคม  2564      ไดมีมติกําหนดระเบียบ    สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค  จํากัด   
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงนิกู พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้ 

ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด  วาดวย 
การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงนิกู พ.ศ. 2564” 

 ขอ 2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป 
ขอ 3.  ใหยกเลิก 

  ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด วาดวย การใหเงนิกูแก
สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2560  
  ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด วาดวย การใหเงนิกูแก
สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
  ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด วาดวย การใหเงินกูแก
สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
  และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และให
ใชระเบียบน้ีแทน 
 

หมวด  1 
ขอกําหนดท่ัวไป 

 
 ขอ 4.  ในระเบียบนี้สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ  
  (1)  เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
  (2)  เงนิกูสามัญ 
  (3)  เงนิกูพิเศษ 
 ขอ 5.  สหกรณจะใหเงินกูเฉพาะแกสมาชิกเทานั้น 
                 สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแลว และยังคงเปนสมาชิกอยู ใหมีสิทธิยื่นกูไดไมเกินรอยละ 90 
ของหุนที่ชําระแลวหรือเงินฝากที่มีอยูในสหกรณ  และกรณีเปนผูค้ําประกันผูกูรายอื่นที่ผิดสัญญากับสหกรณ  และ
ถูกสหกรณยื่นฟองตอศาลใหบังคับชําระหนี้ หรือมีการประนีประนอมยอมความในชั้นศาล  หรือตกลงรับสภาพหนี้
ในทุกกรณี การพิจารณาเงินกูใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือผูรับมอบอํานาจ พิจารณาไปตามหลักเกณฑจํานวน
เงินกูที่คํานวณใหกูในระเบียบนี้ จากนั้นใหปรับลดลงเหลือรอยละ 90  
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ขอ 6.  การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น   จะใหไดเฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเปน    หรือมีประโยชนตามท่ีคณะ 
กรรมการดําเนินการเห็นสมควร แตจะใหเงินกูเพื่อการสุรุยสุรายหรือการเก็งกําไรไมได 

ขอ 7.  สมาชิกผูประสงคขอกูเงิน ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว 
ขอ 8.  การใหเงินกูทุกประเภทน้ัน   ผูกูตองทาํหนังสือกูและสมาชิกผูค้ําประกัน  (ถามี)  ตองทําหนังสือ 

คํ้าประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว   โดยคณะกรรมการดําเนินการ   หรือคณะกรรมการเงินกูผูไดรับ 
มอบหมาย  จะประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินกูทุกประเภทในวันท่ี 4 ของทุกเดือน  หากวันท่ี 4 ของเดือนใด 
ตรงกับวันหยุด ใหเลื่อนออกไปแลวแตกรณี และใหจายเงินกูทุกประเภทในวันทําการถัดไป  

ขอ 9.  การสงเงินกูฉุกเฉิน และเงินกูสามัญซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณนั้น ใหสงเงินโดยวิธีหักจากเงินไดราย
เดือนของผูกู ณ. ท่ีจาย  และการสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูฉุกเฉิน และเงินกูสามัญ ดอกเบี้ยเงินกู  รวมทั้งเงินอ่ืน ๆ 
ของสมาชิกรวมกันจะตองไมเกินเงนิไดรายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น  ยกเวนเงนิกูพิเศษ ใหผูกูสงเงินโดยวิธีหักจาก
เงินไดรายเดือนของผูกู ณ. ที่จาย หรือผูกูประสงคชําระดวยตนเอง สุดแลวแตผูกูใหความยินยอม 

  ใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันสิน้เดือนนั้น ๆ หรืออีก 1 วันทําการ 
สหกรณของเดือนถัดไป และกําหนดเงื่อนไข กรณีผิดนัดชําระหนี้ดังน้ี 
  (1)  กรณหีัก ณ. ที่จายไมได หรือมีการชําระลาชากวากาํหนดเกิน 10 วัน  ใหระงบัสิทธิการ 
                     กูเงินทุกประเภทเปนระยะเวลา 3 เดือน  นับตั้งแตเดือนถัดไปของเดือนที่ชําระลาชา  
               (2)  กรณหีัก ณ. ที่จายไมได หรือมีการชําระลาชากวากําหนดเกิน 30 วัน  ใหระงบัสิทธิการ 
                   กูเงินทุกประเภทเปนระยะเวลา 6 เดือน  นับตั้งแตเดือนถัดไปของเดือนที่ชําระลาชา             
                     (3)  กรณีที่สงชําระลาชากวากําหนด ใหเรียกเก็บคาปรับรายนั้น ๆ เทากับอัตรารอยละ   
        7 บาท ตอป 
  ทั้งนี้ คาปรับใหคํานวณเปนรายวัน ตามจาํนวนเงินตนที่ผิดนัดจริงหรือคางวดตามขอตกลงอ่ืน ๆ โดย
ไมรวมสวนของเงนิตนของคางวดในอนาคตที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 
          ขอ 10.  ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้และไดมีการติดตามทวงถาม  จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ 
ในการทวงถามหนี้ ดังนี้ 

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

                ยกเวนยอดคางชําระหรือหนี้ที่ถึงกําหนดชําระสะสมที่  ไมเกิน  1,000.-  บาท   จะไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ  
 ขอ 11.  การตัดชาํระยอดเงนิจากลูกหนี้ ใหนําเงินที่ไดรบัชําระ ไปตัดชาํระหนี้ตามยอดหนี้แตละงวด  
โดยใหตัดตามลําดับดังนี้ 

1. คาธรรมเนียมตาง ๆ (คาติดตามทวงถามหนี้, คาธรรมเนียมในการดําเนินคดี เปนตน)  
2. คาปรับและดอกเบี้ย  
3. คาทุนเรือนหุน 
4. เงินตนของสัญญาที่คางชําระนานที่สุด และสัญญาที่คางชาํระนานรองลงมา ตามลาํดับ 

 ขอ 12.  สมาชิกกูเงินสามัญสงชําระเงินตนคืนท้ังหมด หรือเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนเงนิตนตามสัญญาเงินกู
ในระยะเวลากอน 90 วัน นับจากวันทําสัญญา ใหคิดคาปรับจํานวน 0.6% ของยอดเงนิที่ชําระคืน 
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  ขอ 13.  สมาชิกผูค้ําประกันของสมาชิกที่ถูกดําเนินคดี ที่ศาลมีคําพิพากษา หรือลูกหน้ีรับสภาพหนี้ หรือ
ลกูหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้  หรือลูกหนี้ทําบันทึกขอตกลงทายสัญญา   และผูกูไดปฏิบัติตามขอตกลงอยางนอย    
1  งวด  ใหผูค้ําประกันนั้นมีสิทธิยื่นขอกูไดอยางสมาชิกปกติ   โดยการพิจารณาอนุมัติเงินกูใหเปนไปตามระเบียบ
เงินกูของสหกรณฯ 
     ขอ 14.  สมาชิกที่มีประวัติไมหัก ณ ที่จาย  หรือตนสังกัดไมสามารถหัก ณ ที่จาย  สมาชิกรายอื่น ๆ นํา       
สงสหกรณไดครบทุกราย และประสงคจะยื่นขอกูเงินสามัญ ตองใหทางตนสังกัดหัก ณ ที่จาย นาํสงสหกรณไดครบ
ทุกรายเปนระยะเวลาติดตอกันอยางนอย 3 งวด กอน จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาใหเงินกูสามัญได หรือใหเปน
ดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการในการพิจารณาเปนราย ๆ ไป 
  ขอ 15.  สมาชิกที่ยายออกนอกเขตจังหวัดนครสวรรค ใหพิจารณาใหเงินกูแกสมาชิกรายหนึ่ง มีสัญญา
เงินกูทุกประเภทรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน หรือเงินฝากที่สมาชิกรายนั้นมีอยูในสหกรณ 
ใชเปนประกัน 

 
หมวด  2 

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
   
 ขอ 16.  การใหเงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ หรือ 
รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการดําเนินการ  หรือผูจัดการ   ตามที่เห็นสมควรเปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินแทนกรรมการดําเนินการก็ได โดยระเบียบนี้มอบอํานาจให ผูจัดการ (โดยตําแหนง)  เปนผูวินิจฉัยใหเงนิกู
เพื่อเหตุฉุกเฉิน และใหจายเงินกูฉุกเฉินทุกวันที่ 5 ถึงวันท่ี 20 ของทุกเดือน โดยแบงการจายออกเปน 2 รอบ คือ  
   รอบที่  1   จายเงนิกูฉุกเฉินทุกวันที่    5  ถึงวันที่  10  ของทุกเดือน  

 รอบที่  2   จายเงินกูฉุกเฉินทุกวันท่ี  11  ถึงวันที่  20  ของทุกเดือน 
และใหผูรับมอบอํานาจดังกลาวนั้น  แถลงรายการเงินกูเพือ่เหตุฉุกเฉินท่ีใหไป และสงคืนเพื่อให 

คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน   

ขอ 17.  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น   ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการหรือ 
ผูรับมอบอํานาจเห็นสมควร แตตองอยูภายในจํากัด  ไมเกิน  50,000.-  บาท  หรือ ไมเกิน  3  เทา  ของเงินได 
รายเดือนของสมาชิกนั้น สุดแตจํานวนไหนนอยกวา  ทั้งนี ้ ผูกูตองมีทุนเรือนหุน  100% ของเงนิกูฉุกเฉินท่ีไดรับ
อนุมัติ และตองมียอดเงินคงเหลืออยางนอยรอยละ 10  ของเงนิรายไดสุทธิ หลังหักเงินสงสหกรณฯ  

ในกรณทีี่สมาชิกนั้นยังมีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินรายกอนเหลืออยู  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินรายใหมและ 
รายกอนรวมกัน จะตองมีจํานวนตนเงินเกินกวาจํากัดที่กลาวในวรรคกอนไมได  

ขอ 18.  หลักประกันสําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกูซึ่งผูกูไดทําไวตอสหกรณแลวก็ไมตอง 
มีหลักประกันอยางอ่ืนอีก 

 ขอ 19.  การสงเงนิงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน   ใหผูกูที่ไดรับอนุมัติภายในวันท่ี  10  ของ
เดือนนั้น   สงคืนตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินงวดแรกภายในวันสิ้นเดือนที่ไดรบัเงินกูนั้น   และผูกูที่ไดรับอนุมัติภายใน
วันที่ 11 – 20 ของเดือนนั้น  สงคืนตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินงวดแรกพรอมดวยดอกเบ้ีย  ภายในวันสิ้นเดือนถัดไป
จากเดือนที่ไดรับเงินกู และใหสงคืนตนเงนิกูเปนงวดรายเดือนรวมกันไมเกิน  12  งวด    สําหรับสมาชิกท่ีเกษียณ  
อายุราชการแลว แตยังคงเปนสมาชิกอยู ใหสงคนืตนเงนิกูเปนงวดรายเดือนรวมกันไมเกิน 12 งวด และใหเสร็จสิ้น
ภายในอายุผูกูไมเกิน 65 ปบรบิูรณ  ทั้งน้ีตองสงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยมาแลวอยางนอยเปนระยะเวลา 2 งวด 
แลวจึงจะย่ืนขอกูครั้งใหมได 
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หมวด 3 
เงนิกูสามัญ 

 
ขอ 20.  การใหเงนิกูสามัญ   ใหคณะกรรมการดําเนินการ   มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแก 

สมาชิก โดยระเบียบนี้มอบอํานาจใหคณะกรรมการเงนิกูท่ีไดรับการแตงตั้งในแตละป เปนผูวินิจฉัยใหเงินกูสามัญ 

ขอ 21.  คําขอกูเงินสามัญของสมาชิกนั้น    ตองเสนอโดยผานการพิจารณาใหความเห็นดังตอไปนี้   คือ  
คําขอกูของสมาชิกผูซึ่งยื่นกู   ตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาขั้นตน   แตถาผูขอกูดํารง
ตําแหนงผูบังคับบัญชา ก็ไมตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขอ 22.  จํานวนเงินกูสามัญท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น      ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรหรือจํานวนเงินไดรายเดือนรวม 60 เดือน ของสมาชิกนั้น แตตองอยูภายในจํากัดตามเกณฑ 
ดังนี้  

   
ระยะเวลาการเปนสมาชิก วงเงินกูสามัญ 

1.    ตั้งแต  6  เดือนข้ึนไป   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          

150,000 
250,000 
500,000 
600,000 
700,000 
800,000 

         1,000,000 
         1,200,000 

 
สดุแตจํานวนไหนนอยกวา ทั้งนี้ สมาชิกที่กูเงินสามัญ ไมเกิน 250,000.- บาท  ตองมีหุนไมนอยกวา 10% ของ 
เงินกู  และสมาชิกที่กูเงินสามัญ เกินกวา 250,000.- บาท  ตองมีหุนไมนอยกวา 20% ของเงินกู 
 

  ในกรณทีี่สมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ    กูเงนิสามัญโดยมีทุนเรือนหุนเปนหลักประกัน     ใหกูไดภายใน 
จํานวนไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนท้ังหมดที่เปนหลักประกัน  โดยใหนับรวมถึงสัญญาเงนิกูฉุกเฉิน, สัญญา  
เงินกูสามัญประเภทบุคคลค้ําประกัน  และสัญญารับสภาพหนี้อ่ืน ๆ ที่ผูกูมีอยูกอนแลว   โดยจํานวนวงเงนิกูจํากัด
ตามเกณฑที่กําหนดใน ขอ 22.  และกรณสีมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ กูเงนิสามัญโดยใชทุนเรือนหุนเปนหลักประกันเพียง
ประเภทเดียวใหกูไดภายในจํานวนไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนทั้งหมดที่เปนหลักประกัน โดยไมจาํกัดวงเงิน 
ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

          กรณีสมาชิกผูขอกู   เปนผูค้าํประกันผูกูรายอื่นที่ผิดสัญญากับสหกรณ    และถูกสหกรณยื่นฟอง 
ตอศาลใหบังคบัชําระหนี้   หรือมีการประนีประนอมยอมความในชั้นศาล   หรือตกลงรับสภาพหนี้ในทุกกรณี  การ 
พิจารณาเงินกูสามัญใหคณะกรรมการดําเนินการ    หรือผูรับมอบอํานาจพิจารณาไปตามหลักเกณฑจํานวนเงินกูท่ี
อนุมัติใหกูในระเบียบนี้ จากนั้นใหปรับลดลงเหลือรอยละ 90 ของวงเงินกูที่ไดรับอนุมัติ 
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 22.1  หลักเกณฑการพิจารณาเงินกูสามัญท่ีระบุเหตุผลแหงการกูโดยทั่วไป กรณีท่ีสมาชิกผูกูรายหนึ่ง ๆ  
มีบัญชีเงินกูสามัญประเภทใชบุคคลค้ําประกันผูกพันอยูเดิมหรือขอกูรายใหม ใหพิจารณาเบื้องตนดังนี้ 

 1. มีหลักฐานเปนหนังสือรับรองเงินไดรายเดือนจากตนสังกัด ตามแบบที่สหกรณกําหนด 
2. มีรายงานการเงิน (Bank Statement) บัญชีรับเงินเดือนยอนหลังอยางนอย 3 เดือน 

 3. มีรายไดคงเหลือเพียงพอในการชาํระหนี้กับสหกรณ และมีเงินไดคงเหลือหลังจากหักสหกรณ 
              อยางนอย รอยละ 10  ของเงนิไดรายเดอืน 
 4. สมาชิกผูขอกูตองไมเปนหนี้กับสหกรณออมทรัพยอื่น 
 5. สมาชิกผูขอกูตองไมอยูระหวางดําเนินการฟองรองดําเนินคดีของสหกรณ โดยคดียังไมถึงที่สุด 
 6. กรณี  สมาชิกผูขอกูรายไดคงเหลือไมเพียงพอตอการชําระหนี้   ใหพิจารณาสมาชิกที่มีประวัติ 
              การสงชาํระดี หักสงตรงตามกําหนดติดตอกันเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป 

ซึ่งหลักเกณฑการพิจารณานี้  ใหยกเวนสําหรับสมาชิกผูขอกูที่มีเงินกูสามัญประเภททุนเรือนหุน
หรือเงินฝากค้ําประกันเพียงประเภทเดียว 

 

 22.2  หลักเกณฑการพิจารณาเงินกูสามัญที่ระบุเหตุผลแหงการกู “เพื่อชําระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น”   
กรณีท่ีสมาชิกผูกูรายหนึ่ง ๆ   มีภาระหนี้กับสถาบันการเงินอ่ืน   และขอกูเพื่อชําระหนี้กับสถาบันการเงินอ่ืน   ให
พิจารณาเบื้องตนดังน้ี 

 1. มีหลักฐานเปนหนังสือรับรองเงินไดรายเดือนจากตนสังกัด ตามแบบที่สหกรณกําหนด 
2. มีรายงานการเงิน (Bank Statement) บัญชีรับเงินเดือนยอนหลังอยางนอย 3 เดือน 

 3. มีรายไดคงเหลือเพียงพอในการชาํระหนี้กับสหกรณ และมีเงินไดคงเหลือหลังจากหักสหกรณ 
              อยางนอย รอยละ ๑๐ ของเงนิไดรายเดือน 
 4. สหกรณฯ จะไมนํารายการชําระเงินคางวดประจาํเดือนของสถาบันการเงินที่สมาชิกตองการ    
              ชําระคืนมาคํานวณเพื่อหาเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิ 
 5. สมาชิกผูขอกู ตองแนบหนังสือรับรองยอดหนี้คงเหลือถึงวันสิ้นเดือนลาสุดของสถาบันการเงิน 
              ที่สมาชิกผูขอกูตองการชําระคืน 
 6. สําเนาใบเสร็จรับเงินการชาํระเงินคางวดประจําเดอืนลาสุดของสถาบันการเงนิ  ที่สมาชิกตอง  
              การชําระคืน 
 7. สมาชิกผูขอกูเพื่อปดบัญชีเงนิกูกับสหกรณออมทรัพยอื่น ตองจัดทําหนงัสือแจงขอลาออกหรือ  
     เอกสารหลักฐานยืนยันการไมเปนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยนั้น ๆ  กอนการไดรับการ 
              พิจารณา 
 8. สมาชิกผูขอกูตองไมอยูระหวางดําเนินการฟองรองดําเนินคดีของสหกรณ โดยคดียังไมถึงที่สุด 
 9. กรณี  สมาชิกผูขอกูรายไดคงเหลือไมเพียงพอตอการชําระหนี้   ใหพิจารณาสมาชิกที่มีประวัติ 
              การสงชาํระดี หักสงตรงตามกําหนดติดตอกันเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป 
        10. สหกรณฯ จะจายเงินกูสามัญใหกับสมาชิกเปนเช็ค   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการ  
     เกษตร สั่งจายในนามสถาบันการเงนิท่ีสมาชิกตองการชําระคืนเทากับหนี้คงเหลือตาม ขอ 5. 
     ในกรณีที่มียอดเงนิกูสามัญคงเหลือสหกรณฯ จะโอนเงินเขาบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
     สหกรณการเกษตร หรือ ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ในช่ือบัญชีของสมาชิกผูขอกู 
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ขอ 23.  ถาคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจะใหเงินกูสามัญแกสมาชิก  ที่ยังสงคืนเงินกูสามัญราย 
กอนไมเสร็จก็ได แตจํานวนเงนิกูสามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจํานวนตน
เงินเกินกวาจํากัดที่กลาวใน  ขอ  22.  สุดแตกรณีไมได    ยกเวนกรณีสมาชิกที่มีเงินกูสามัญประเภททุนเรือนหุน
หรือเงินฝากค้ําประกัน โดยไมมีสัญญาเงินกูประเภทบุคคลค้ําประกันเหลืออยู 

ขอ 24.  ในการใหเงินกูสามัญน้ัน    ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนที่จะใหกูไดไมพอแกการขอกู    อันมี
ลกัษณะพึงใหกูนั้นทุกราย ใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงินกูดังตอไปนี้ 
           (1)  เงนิกูซึ่งถือคาหุนหรือเงินฝากเปนหลักประกันนั้น พึงใหในลําดับกอนเงินกูซึ่งมีหลักประกัน 
          อยางอ่ืน                    

(2)  ในระหวางเงินกูซึ่งอยูในลําดับเดียวกันตามท่ีกลาวใน ขอ (1)  เงินกูซึ่งมีจํานวนนอยพึงให 
      กอนเงนิกู ซึ่งมีจํานวนมากเพื่อประโยชนแหงการน้ี จาํนวนเงินกูที่นํามาเทียบกันนั้นใหคิด 
      รวมท้ังเงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ดวย      
ท้ังนี้  เวนแตในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการ  หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นวามีเหตุผลพิเศษ 

วินิจฉัยเปนอยางอื่นก็ได 
ขอ 25.  หลักประกันสําหรับเงนิกูสามัญ  ถาเงินกูสามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี  หรือเมื่อรวมกับ

เงินกูสามัญรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู  (ถามี)  ก็ดี  มีจํานวนไมเกินกวาคาหุน    ที่ผูกูมีอยูในสหกรณก็ไมตองมี
หลักประกันอยางอื่นอีก 
         ถาเงินกูสามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกูสามัญรายกอนของผูกู (ถามี) 
ก็ดี มีจํานวนเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณ   และมีวงเงินกูตั้งแต  300,000  บาท ขึ้นไป   ใหจัดทําประกัน
สนิเชื่อเปนระยะเวลาอยางนอย  10  ป  หรือตลอดอายุสัญญาเงินกู  (ตามแตระยะเวลาใดสิ้นสุดกอน)    โดยให  
ผูกูจายคาเบี้ยประกันครั้งเดยีวในวันทําสัญญา  ซึ่งคํานวณคาเบี้ยตามตารางของบริษัทฯ ผูรับเอาประกัน   โดยยก
ผลประโยชนใหกับสหกรณฯ เปนอันดับแรก และตองมีหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                 (1)  มีสมาชิกที่มิไดเปนคูสมรสของผูกู   ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ    หรือคณะกรรมการเงนิกู 
เห็นสมควรอยางนอยสามคน   ในกรณทีี่ผูกู กูเงินสามัญไมเกิน  250,000.-  บาท   และอยางนอยสี่คน  ในกรณี 
ท่ีผูกูกูเงินสามัญเกินจํานวน 250,000.- บาท ค้ําประกันโดยใหค้ําประกันเฉพาะจํานวนเงนิที่เหลือจากจํานวนเงิน
ท่ีกู หักดวยมูลคาหุนที่มีอยูในเวลานั้นเพื่อหนี้สินเก่ียวกับเงินกูสามัญรายนั้น  แตถาผูมีเงินกูสามัญรายกอนเหลืออยู
ดวยก็ตองใหค้ําประกันเพ่ือหนี้สินเก่ียว กับเงินกูสามัญรายใหมท้ังหมด 
 

  สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันสําหรับผูกูมากกวา  หาคน   ในเวลาเดียวกันไมได 
 

 เมื่อผูคํ้าประกันคนใดตาย หรือออกจากสหกรณฯ  ไมวาเพราะเหตุใด ๆ  หรือมีเหตุที่คณะกรรม 
การดาํเนินการ   หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นวาไมสมควรที่จะเปนผูค้ําประกันตอไป    ผูกูตองจัดใหสมาชิกอ่ืนซึ่ง
คณะกรรมการดําเนินการ  หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร  เขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูกําหนด 

 

การใหสมาชิกผูคํ้าประกันออกจากสหกรณไมวาดวยเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหผูนั้นหลุดพนจากการ 
คํ้าประกันจนกวาผูกูไดจัดใหสมาชิกอื่น   ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขาเปน
ผูค้ําประกันแทน 

 

  อนึ่ง  ภายหลังการทําหนังสือค้ําประกันแลว  ถาสมาชิกผูค้ําประกันไดเปนคูสมรสของผูกู ผูกูจะ 
ตองจัดใหมีสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร  เปนผูค้ําประกันเงนิกูของ
ผูกูโดยเร็ว 
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(2)  มีอสังหาริมทรพัยอื่นปลอดจากการจํานองรายอ่ืน  จาํนองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกูราย 
นั้น โดยตองเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการ   หรือคณะกรรมการเงินกู  วาจาํนวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุน
ของผูกูตองอยูภายในรอยละ 80  แหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น 

 

 ขอ 26.  การสงเงินงวดชาํระหนี้สําหรับเงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงนิกู
พิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญเปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ยเปนจํานวนเงินกี่งวดก็สุดแตจะ
เห็นเปนการสมควร ตามฐานะของผูกู จํานวนและความมุงหมายแหงเงินกู  แตไมเกิน  300  งวด  และไมเกินอายุ
ราชการที่เหลืออยูของผูกู ตั้งแต เดือนท่ีคิดดอกเบี้ยเดือนแรก  สาํหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแลวแตยังคง
เปนสมาชิกอยู  ตองผอนชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายในอายุของผูกูไมเกิน  65  ปบริบูรณ   ทั้งนี้ตองสงชําระเงินตน
พรอมดอกเบี้ยมาแลวอยางนอยเปนระยะเวลา หกงวด จึงจะยื่นขอกูครั้งใหมได 

 

 ในกรณีท่ีผูกูมีคําขอเปนหนังสือ  คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเห็นวามีเหตุ
อันสมควร ผอนผันเปนพิเศษ  คณะกรรมการดําเนินการจะผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้    สําหรับเงินกูสามัญ  
ท่ีกําหนดไวตามความในวรรคกอนน้ัน    ใหแกผูกูคราวละหนึ่งหรือหลายงวดก็ได    แตการผอนเวลาเชนนี้รวมกัน
ท้ังหมดสําหรับเงินกูสามัญรายหนึ่ง ๆ  ตองไมเกินหกเดือน 

 
หมวด  4 
เงินกูพิเศษ 

 
ขอ 27.  การใหเงนิกูพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู  มีอํานาจวินิจฉัยใหเงินกู

พิเศษแกสมาชิกตามระเบียบนี้  สมาชิกอาจขอเงินกูพิเศษไดทันทีภายหลังที่ไดรบัอนุมัติรับเขาเปนสมาชิกสหกรณ    
โดยไดชาํระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนใหแกสหกรณแลว   โดยมีบัญชีเงินฝากในสหกรณจํานําเปนประกันไม
เกินรอยละ  90  ของจํานวนเงินคงเหลือในบัญชีซึ่งเปนประกันไดไมเกินหนึ่งสัญญา  และสัญญาท่ีใชบัญชีเงนิฝาก
ในสหกรณจํานําเปนประกันน้ี ไมบังคับใชหลักเกณฑใน ขอ 22. ซึ่งผูกูสามารถผอนชําระไดไมเกิน 300 งวด หรือ
อาจขอผอนชําระไดไมเกินอายุ 65 ปบริบูรณ ของผูกู สุดแตระยะเวลาใดนอยกวา 

 

ผูกูตองทําสัญญากูใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด พรอมทั้งมอบสมุดบัญชีเงินฝากให
สหกรณยึดไวเปนประกัน   
   

  กําหนดใหดอกเบี้ยเงนิกูพิเศษ เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใชค้ําประกันบวกรอยละ  2  บาท 
ตอป  โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหเปนไปตามประกาศสหกรณท่ีแจงใหทราบเปนคราว ๆ ไป  
 

หมวด  5 
ดอกเบี้ยเงนิกู 

 
ขอ 28.  ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราไมเกินรอยละ  15.00  ตอป   โดยจะไดประกาศให 

ทราบเปนคราว ๆ  ตอไป   
 ขอ 29.  ดอกเบ้ียนั้นใหคิดเปนรายวันตามจาํนวนตนเงนิคงเหลือ 
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หมวด  6 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู 

 
 ขอ 30.  ใหคณะกรรมการดําเนินการ  ตรวจตราควบคุมใหเงนิกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวใน 
ระเบียบน้ี และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลกัประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการ
แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด   

ขอ 31.  เหตุดังตอไปนี้    ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ   เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมท้ัง
ดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจดัการเรียกคืน โดยมิชักชา 
  (1)  เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 

 (2)  เมื่อปรากฏแกคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูเงินไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น  
(3)  เมื่อคณะกรรมการดําเนนิการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรองและผูกูมิได 
      จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกาํหนด 

 (4)  เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ (ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย) เปนเวลาสองเดอืนติดตอกันหรือ 
                 ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสาํหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ   
                                         

ขอ 32.  เงินกูที่เปนอันตองสงคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กลาวแลวใน  ขอ 31.  ถาผูคํ้าประกันตองรับผิดชําระ
หนี้แทนผูกู และไมสามารถชาํระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เม่ือผูค้ําประกันรองขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผัน
ใหเรียกเก็บจากผูค้ําประกันเปนงวดรายเดือน  จนเสร็จตามที่ผูกูไดทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณก็ไดสุดแตจะ
พิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ 33.  ผูกูก็ดี  ผูค้ําประกันก็ดี   ตองรับผูกพันวาถาตนประสงคจะขอออก  หรือยายหนวยงานราชการ
หรืองานประจาํตามขอบังคบัของสหกรณ ขอ 16.  ตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ  และจัดการชาํระหนี้สิน
ซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสรจ็สิ้นเสียกอน  แลวจึงขอออกหรือยายหนวยงานราชการ หรืองานประจํานั้นได 
 
 ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 

          ประกาศ  ณ.  วันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
       

      
        
                                                                  (นายพงษศักดิ์  ศิริวงษอนันต)  
                                                                      ประธานกรรมการดําเนินการ 
                                                   สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค จํากัด 

 
 
 

 


