
 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์  จ ากัด 
ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ 

   พ.ศ. 2558 
------------------------------------ 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากัด  ข้อ 11 ถึงข้อ 15 
ข้อ 79(8) และข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 15 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 28 เดือน กรกฏาคม 
พ.ศ. 2558  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้และ
ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากัด ว่าด้วย การ
ให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2558”  
 ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสุรินทร์ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้และ
ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554  

บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้
แทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี้  

“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยข์้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากัด 
ข้อบังคับ”       หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากัด พ.ศ. 2553  

          “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากัด 
 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่น
สุรินทร์ จ ากัด 
       “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากัด 
         “คณะกรรมการเงินกู้” หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการ
ท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากัด 
 “ผู้จัดการ”  หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากัด 
 “เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือน เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินบ านาญราย
เดือนตามกฎหมาย หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิกได้รับเป็นประจ าทุกเดือนโดยปรากฏในใบเสร็จรับเงิน เว้นเงินค่าเช่า
บ้าน 
 “เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน” หมายถึง เงินกู้ที่สมาชิกกู้ไปใช้จ่ายในกรณีมีเหตุฉุกเฉินอันจ าเป็นรีบด่วน  
 “เงินกู้สามัญ” หมายถึง เงินกู้ที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินส าหรับใช้จ่ายเพื่อการอันจ าเป็นหรือ
กิจการที่มีประโยชน์ส าหรับตนเองและครอบครัว 
 “เงินกู้พิเศษ” หมายถึง เงินกู้ที่ช่วยเหลือสมาชิกเพ่ือส่งเสริมฐานะความมั่นคง หรือเพ่ือการเคหะ หรือ
เพ่ือให้ก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ 



 

 
 ข้อ 5  ให้ประธานกรรมการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหา 
การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ 6 การให้เงินกู้แก่สมาชิก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  (1)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  (2)  เงินกู้สามัญ 
  (3)  เงินกู้พิเศษ 
         สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากัด เท่านั้น 

ข้อ  7  การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่ 
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพ่ือสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได้ สมาชิกรายหนึ่ง ๆ จะขอกู้เงิน
สามัญ หรือเงินกู้พิเศษ ได้เพียงหนึ่งสัญญาเท่านั้น และผู้ขอกู้จะต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง ไม่อยู่ระหว่างถูก ฟ้องร้องในคดีอาญา  ถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย การถูกให้ออกจากสหกรณ์  ถูก
สั่งพักราชการ การให้ออกจากราชการ 

สมาชิกผู้ขอกู้เงินต้องท าหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินบ านาญ ช าระ
หนี้เงินกู้ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งในแต่ละเดือน 

สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญและเงินกู้พิเศษต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของยอดกู้และต้อง
ฝากเงินออมทรัพย์อย่างน้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของยอดกู้  
 ข้อ  8  การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินต้องเสนอหนังสือขอกู้ และสมาชิกผู้ค้ า
ประกันต้องท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  สมาชิกผู้กู้และผู้ค้ าประกันต้องลง
ลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่และต้องรับรองลายมือชื่อตนเอง  
 กรณีมีคู่สมรส สมาชิกผู้ขอกู้และผู้ค้ าประกันต้องมีหนังสือให้ค ายินยอมจากคู่สมรสทุกครั้งที่มีกู้เงินจาก
สหกรณ์ ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน 
 ข้อ  9  การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย หรือโดยวิธีอ่ืนใด ซึ่งได้ตกลงกับสหกรณ์ไว้เป็นการเฉพาะราย และการส่งเงินงวดช าระ
หนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศ
สหกรณ์เรื่อง การส่งงวดช าระหนี้เงินกู้แต่ละประเภท 
 
 

หมวด 2 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ 10 การให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการหรือ ผู้จัดการ 
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินและให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าว รายงานการให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่จ่ายไป
และรับช าระคืนให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทราบเป็นประจ าทุกเดือน  
 ข้อ 11. การกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้ ไว้ดังนี้  
          (1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิกในกรณีจ าเป็นและ
เร่งด่วน 



 

 
 (2) การให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินนั้น จ านวนเงินที่ให้สมาชิกกู้ ตลอดจนเงื่อนไขเก่ียวกับการให้กู้ที่

จ าเป็น ตลอดจนค่าปรับผิดสัญญาและค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนสัญญาให้เป็นไปตามคณะกรรมการก าหนดไว้
ในประกาศ  
 ในกรณีที่สมาชิกมีหนี้สินและอาจมีปัญหาในการช าระหนี้ สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะให้กู้น้อยกว่าสิทธิหรือ
ไม่ให้กู้ก็ได้ 
 ข้อ 12  เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ และประสงค์จะขอกู้เงินก็ให้ยื่นค าขอกู้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ และต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจึงจะมีสิทธิกู้เงินได้ 
รวมทั้งมีหุ้นไม่น้อยกว่าจ านวนที่คณะกรรมการก าหนดไว้ในประกาศสหกรณ์และต้องไม่อยู่ในระหว่างการผิดนัด
งวดช าระหนี้กับสหกรณ์จนกว่าจะแก้ไขการผิดนัดงวดช าระหนี้นั้นจนเสร็จจึงจะยื่นขอกู้ได้ 
 

หมวด  3 
เงินกู้สามัญ 

 ข้อ 13  การให้เงินกู้สามัญ  คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกหรือ  
คณะกรรมการการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกแทนได้  ตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบนี้ มติและค าสั่งสหกรณ์  ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ให้น าเสนอ
คณะกรรมการทราบ ในการประชุมคราวถัดไป 
        ยกเว้น สมาชิกท่ีกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นและใช้เงินฝากค้ าประกัน ให้ผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ          

ข้อ 14 การให้เงินกู้สามัญ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิกเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือ
อุปโภค บริโภคในครอบครัว ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป แต่จะให้เงินกู้
สามัญเพื่อใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายมิได้ 
     สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาการขอกู้เงินสามัญ กรณีสมาชิกที่ขอกู้เงินรายนั้นขาดส่งค่าหุ้นรายเดือนและ/
หรืองวดการช าระหนี้จนกว่าจะได้มีการช าระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว หรือค้ าประกันให้ผู้กู้แล้วไม่ช าระหนี้เป็นปัจจุบัน 
 ข้อ 15 สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการ พนักงาน ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างประจ า  เจ้าหน้าที ่
สหกรณ์ ที่จะได้รับเงินกู้สามัญนั้นต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน และส่ง
เงินค่าหุ้นรายเดือนอย่างต่อเนื่องจนถึงวันยื่นค าขอกู้เงินสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่าหกงวด  
          ข้อ 16 ส่วนที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างและลูกจ้างทั่วไป ซึ่งอาจได้รับเงินกู้สามัญต้อง
เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน และให้สมาชิกผุ้ประสงค์ขอกู้สามัญ ต้องยื่นค าขอกู้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ และต้องมีหุ้นและเงินฝากในสหกรณ์ฯ ค้ าประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่าจ านวนที่
คณะกรรมการก าหนดไว้ในประกาศสหกรณ์ 
 ข้อ 17 สหกรณ์จะให้วงเงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้จ านวนเท่าใดนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนด
ตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงความต้องการเงินกู้ที่แท้จริง ตามควรแก่ฐานะและความสามารถในการช าระหนี้ของ
สมาชิกผู้นั้น โดยให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้ในประกาศสหกรณ์ 

ข้อ 18 ในการให้เงินกู้สามัญนั้น  ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินไม่พอจ่ายตามค าขอกู้อันมีลักษณะพึงให้กู้ได้
ทุกราย ให้ถือล าดับในการพิจารณาให้เงินกู้ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เงินกู้ซึ่งถือค่าหุ้นเป็นหลักประกัน พึงให้ในล าดับก่อนเงินซึ่งมีหลักประกันอย่างอ่ืน 
  (2) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในล าดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) นั้น ให้เรียงตามล าดับก่อนหลัง
ของการยื่นค าขอกู้ 
  (3) ผู้ขอกู้ท่ีปลอดหนี้โดยมีการช าระหนี้ตามล าดับงวดในสัญญา 
  (4) ผู้ขอกู้นอกเหนือจาก (1)(2)(3) ให้เรียงตามล าดับก่อนหลังของการยื่นค าขอกู้ 



 

 
         ถ้าล าดับเงินกู้อยู่ในวันเดียวกัน ให้เงินกู้จ านวนน้อยก่อน เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ จ านวนเงินกู้ที่น ามา
เทียบกัน ให้คิดรวมเงินกู้สามัญ และเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่(ถ้ามี) ด้วย  
      ถ้าล าดับอยู่ในล าดับเดียวกันและมีจ านวนเงินเท่ากันให้พิจารณาล าดับก่อนหลัง หรือโดยพิจารณาผู้ที่มีหุ้น
มากเป็นล าดับก่อน 
 ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขอกู้มีเหตุผลพิเศษปรากฏชัดเจน คณะกรรมการเงินกู้หรือประธานกรรมการจะ
วินิจฉัยให้กู้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายก็ได้แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป  

ข้อ 19  คณะกรรมการเงินกู้หรือประธานกรรมการ อาจพิจารณาวินิจฉัยให้กู้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายก็
ได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิกมีความจ าเป็นภายในเงื่อนไขตามล าดับ
ดังนี้ 
  (1)  กรณีผู้ป่วยต้องรักษาตัวเป็นเวลานานของเจ้าตัว,คู่สมรส,บุตร,ธิดา,บิดา,มารดา 
  (2) กรณีท่ีพักอาศัยประสบภัยธรรมชาติ 
   (3) กรณีอุปสมบท หรือสมรสของเจ้าตัว,บุตร,ธิดา 
  (4) กรณีจัดงานศพบุตร,ธิดา คู่สมรส,บิดา,มารดาเจ้าของตัว 
 ทั้งนี้ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 20  เงินงวดช าระหนี้เงินกู้สามัญงวดแรกรวมดอกเบี้ย ให้ส่งช าระในเดือนที่จ่ายเงินกู้ เว้นแต่เงินกู้ท่ี
สหกรณ์ได้จ่ายให้ในหรือหลังวันที่สิบห้าของเดือน ให้ส่งช าระในเดือนถัดไป 
          เงินงวดช าระหนี้เงินกู้สามัญงวดแรกรวมดอกเบี้ย ให้ส่งช าระในเดือนที่จ่ายเงินกู้ เว้นแต่เงินกู้ท่ีสหกรณ์ได้
จ่ายให้ในหรือหลังวันที่สิบห้าของเดือน ให้ส่งช าระในเดือนถัดไป 

ผู้กู้ที่ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยส่งเงินงวดช าระหนี้เกิน 160 งวด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการ เป็นผู้พิจารณาโดยมติอย่างน้อย  3 ใน 4 ขององค์ประชุม แต่ให้เป็นรายกรณีท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น 
ทั้งนี้เพ่ือความมั่นคงของสหกรณ์ 
 ในกรณีที่ผู้กู้มีค าขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ 
คณะกรรมการอาจผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญที่ก าหนดไว้ให้แก่ผู้กู้ก็ได้ แต่การผ่อนผัน
เวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดส าหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกงวด 
 ข้อ 21 การค้ าประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) สมาชิกที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือลูกจ้างประจ าต้องมีสมาชิกค้ าประกันเงินกู้
จ านวนสองคน 
  (2) สมาชิกท่ีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ต้องมีสมาชิกค้ าประกันจ านวน
สามคน และให้มีข้าราชการประจ าหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือลูกจ้างประจ าอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ค้ าประกัน  
  (3) สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือลูกจ้างประจ าสามารถค้ าประกันได้ไม่
เกินสามคน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จะค้ าประกันให้สมาชิกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
หรือลูกจ้างประจ าไม่ได้ 
 กรณีผู้ค้ าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  หรือมีเหตุที่คณะกรรมการเงินกู้
เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ า
ประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้ก าหนด 
 การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าจะเพราะเหตุใด ๆ  ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการ
ค้ าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสหกรณ์ 



 

 
        ข้อ 22  ค าขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น ให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เพ่ือตรวจสอบและลงนามรับรอง
ความถูกต้องก่อน จึงน าเสนอให้คณะกรรมการเงินกู้หรือคณะกรรมการพิจารณาต่อไป   
 ข้อ 23 ให้เงินกู้สามัญ มี 3 ชนิด คือ  
  (1) เงินกู้สามัญท่ัวไป 
  (2) เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา 
  (3) เงินกู้สามัญเพ่ือสวัสดิการสมาชิก 

           จ านวนเงินที่ให้สมาชิกกู้ตลอดเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ที่จ าเป็นให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้
ในประกาศของสหกรณ์ 
          ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจเพิ่มชนิดของเงินกู้สามัญเพิ่มเติมอีกก็ได้ โดยก าหนดไว้ในประกาศ
ของสหกรณ์พร้อมทั้งเงื่อนไขส าหรับเงินกู้สามัญชนิดนั้น 
  สมาชิกรายหนึ่ง ๆ จะมีหนี้เงินกู้สามัญในเวลาใดเวลาหนึ่งได้โดยไม่จ ากัดจ านวนสัญญา ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามระเบียบ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนดไว้ 
         
       ข้อ 24 ค าขอกู้เงินสามัญของสมาชิก ต้องเสนอโดยผ่าน  ผอ.กองคลัง ปลัด และนายก ในหน่วยงานนั้น
 ในกรณีที่ค าขอกู้เป็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องผ่านผู้จัดการ แต่ถ้าค าขอกู้นั้นเป็นของผู้จัดการให้ผ่าน
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก 
      ส าหรับสมาชิกท่ีผู้กู้เป็นข้าราชการบ านาญ ไม่ต้องมีผู้ให้ความเห็นชอบ 

 
หมวด 4 

เงินกู้พิเศษ 
 ข้อ  25  เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพ่ือส่งเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจ านวนเกินกว่าเงินกู้สามัญคณะกรรมการด าเนินการมี
อ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกได้ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้และตามข้อบังคับของสหกรณ์  

คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการเงินกู้ เป็นผู้อนุมัติเงินกู้พิเศษแทนคณะกรรมการได้ และ
ให้คณะกรรมการเงินกู้แถลงรายการเงินกู้พิเศษที่ให้ไปให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน  
 ข้อ  26  คณะกรรมการจะพิจารณาให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพ่ือต่อเติม  ซ่อมแซม หรือปรับปรุงที่อยู่
อาศัยเพ่ือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อซื้อที่ดิน เพ่ือซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือซื้อยานพาหนะ และเพ่ือช าระ
หนี้สิน ภายในวงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

ข้อ 27  สมาชิกท่ีจะได้รับเงินกู้พิเศษ จะต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี ในกรณี
ที่สมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อ่ืน ต้องได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้และสหกรณ์ซึ่งตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมรวมกันไม่
น้อยกว่าสองปีและเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือลูกจ้างประจ า และต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ
ของยอดเงินที่กู้ และต้องไม่อยู่ในระหว่างการผิดนัดงวดช าระหนี้กับสหกรณ์จนกว่าจะแก้ไขการผิดนัดงวดช าระ
หนี้นั้นจนแล้วเสร็จ 

ข้อ 28 สมาชิกท่ีจะได้รับเงินกู้พิเศษใหม่ จะต้องส่งงวดช าระหนี้เงินกู้พิเศษเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
งวดตามล าดับในสัญญา 

สมาชิกท่ีได้รับเงินกู้พิเศษแล้ว อาจรวมเงินกู้พิเศษเดิมเป็นเงินกู้สามัญ เมื่อจ านวนเงินกู้พิเศษไม่เกิน
จ ากัดที่สมาชิกผู้นั้นอาจกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ 

ข้อ 29 เงินกู้ซึ่งจะถือเป็นเงินกู้พิเศษ และใช้ระยะเวลาส่งคืนตามที่ก าหนดไว้ส าหรับเงินกู้พิเศษได้นั้น 
ต้องมีจ านวนเกินกว่าจ ากัด ซึ่งสมาชิกนั้นอาจกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ได้  



 

 
ก าหนดงวดช าระหนี้เป็นรายเดือนต้นเงินรวมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวดหรือส่งคืนต้นเงินกู้

เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ย  โดยหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด แต่ไม่เกินสองร้อยงวดตามสัญญาและไม่เกินระยะเวลาที่ผู้กู้มีอายุครบหกสิบปี  

กรณีท่ีสมาชิกพ้นสภาพจากราชการและขอรับเงินบ าเหน็จ สมาชิกจะต้องช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงินบ าเหน็จ หากไม่สามารถช าระหนี้ได้ท้ังจ านวน หนี้คงเหลือจะต้องมีจ านวนไม่เกิน
ร้อยละเก้าสิบของเงินค้าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ 

เงินงวดช าระหนี้เงินกู้พิเศษงวดแรกให้ส่งต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่จ่ายเงินกู้นั้น เว้นแต่
เงินกู้ท่ีสหกรณ์ได้จ่ายให้ในหรือหลังวันที่สิบห้าของเดือน ให้ส่งช าระในเดือนถัดไป 

ในกรณีที่ผู้กู้ช าระหนี้หมดสิ้นภายในสัญญาสิบแปดงวดของสัญญา ผู้กู้ต้องช าระค่าปรับผิดสัญญา ๆ ละ 
2,000 บาท 

ข้อ 30 ผู้กู้ต้องช าระค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษเป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องตามท่ีสหกรณ์เรียกเก็บ  บรรดา 
ค่าธรรมเนียมนี้ สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

กรณีหลักประกันส าหรับเงินกู้พิเศษ ที่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน ที่อยู่ภายในจังหวัดสุรินทร์และ
ต่างจังหวัด  ผู้กู้จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าพาหนะ ให้เป็นไปตามประกาศที่สหกรณ์ก าหนด  

ข้อ 31 หลักประกันส าหรับเงินกู้พิเศษ ที่ใช้อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากการจ านองรายอื่น จ านองเป็น
หลักประกันเต็มจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้เต็มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ  

(1)  การใช้ที่ดินจ านองเป็นหลักประกัน ให้ถือราคาร้อยละแปดสิบของราคาประเมินของทาง
ราชการ 

(2)  การใช้ที่ดินจ านองเป็นหลักประกันที่มีสิ่งปลูกสร้าง ให้คิดค านวณสิ่งปลูกสร้างมาเป็น
หลักประกันได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 

 (3)  การใช้บุคคลค้ าประกัน สมาชิกหนึ่งคนสามารถค้ าประกันได้ในมูลค่าจ านวนเงินไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท 

(4)  การใช้หุ้นค้ าประกันได้เต็มมูลค่าของหุ้นที่มีอยู่ 
สมาชิกสามารถรวมหลักประกันในการกู้พิเศษได้ ทั้งข้อ (1)(2)(3)(4) แต่ไม่เกินตามจ านวนเงินกู้ที่ก าหนด

ไว้ในข้อ 26 
 ข้อ 32 ค าขอกู้เงินพิเศษ สมาชิกต้องยื่นค าขอกู้และท าสัญญาหรือหนังสือกู้ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด
พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานตามประกาศของสหกรณ์   

ข้อ 33 เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกผู้กู้และได้จัดท าหลักฐานการกู้เงินไว้โดย
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผู้กู้จึงจะรับเงินจากสหกรณ์ได้ 

สมาชิกซ่ึงได้รับเงินกู้พิเศษ ต้องช าระค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดไว้ใน
ประกาศสหกรณ์ 

ในคณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกได้ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ ตาม
ระเบียบนี้ มติ และค าสั่งสหกรณ์ 

ข้อ 34 ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ สมาชิกจะต้องยินยอมและอ านวยความสะดวกให้
คณะกรรมการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจสอบการก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร
หรือทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพที่ให้เงินกู้นั้นตลอดจนหลักประกันเงินกู้นั้นในเวลาอันสมควรได้เสมอ และ
ต้องชี้แจงเก่ียวกับเรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์ 

 
 



 

 
 
 
 

หมวด 5 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ 35  การให้เงินกู้ทุกประเภทนี้ ผู้กู้ต้องท าหลักฐานการกู้เงินไว้ต่อสหกรณ์ตามที่แบบก าหนดไว้  
ข้อ 36 หลักประกันเงินกู้ให้มีข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

  (1)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ ซึ่งผู้กู้ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์แล้ว ไม่ต้องมีหลักประกัน
อย่างอ่ืนอีก โดยให้ถือว่าใช้หุ้นค้ าประกัน และจะได้รับเงินกู้เท่าใดนั้นให้เป็นไปตามข้อ 11 แห่งระเบียบนี้ 
  (2)  เงินกู้สามัญเม่ือรวมกันแล้ว ถ้ามีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมี
หลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
 ถ้าการกู้เงินสามัญของผู้กู้รายใดเมื่อรวมกันแล้วมีจ านวนเงินเกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้  ผู้กู้ต้องจัดให้มี
หลักประกัน ดังนี้ 
         (ก) มีสมาชิกที่คณะกรรมการเห็นสมควรค้ าประกันอย่างไม่มีจ ากัดเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้รายใหม่ส่วน
ที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ ดังนี้ 

- จ านวนสองคนและจัดท าประกันชีวิตตามท่ีสหกรณ์ก าหนดและเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์สุรินทร์ จ ากัด 

- จ านวนสามคน กรณีจัดท าประกันชีวิตหรือเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากัด อย่างใดอย่างหนึ่ง 

- จ านวนสี่คน กรณีไม่ท าประกันชีวิตและไม่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากัด 
 ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตลอดจนวิธีการต่าง ๆ อันจ าเป็นเพื่อบังคับให้
สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการในการบังคับแก่ลูกหนี้ที่ผิดสัญญาโดยก าหนดไว้ใน
ประกาศสหกรณ์ 

คณะกรรมการทรงสิทธิที่จะไม่ให้เงินกู้แก่สมาชิกรายใดถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าถ้าให้เงินกู้แก่สมาชิกราย
นั้นแล้วอาจเกิดปัญหาในการเรียกคืนเงินกู้หรือเกิดความเดือนร้อนแก่ผู้ค้ าประกันแม้ว่าสมาชิกรายนั้นจะมี
คุณสมบัติหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ก็ตาม  

เพ่ือความมั่นคงในการให้เงินกู้ คณะกรรมการมีอ านาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ าประกันมากกว่าสองคนได้  
 สมาชิกผู้ค้ าประกันต้องท าหนังสือค้ าประกันไว้ต่อสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้  
 เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดคนหนึ่งตายหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอ่ืนหรือมีเหตุอ่ืนหรือมีเหตุที่
คณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควร หรือไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการ
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด  
 การที่สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดจากการค้ า
ประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเป็นผู้ค้ าประกันแทน  
 ถ้าภายหลังการท าหนังสือค้ าประกันแล้ว สมาชิกผู้ค้ าประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้จะต้องจัดให้
สมาชิกอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นสมควรเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ในส่วนที่เกินค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย  
  (ข)  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากการจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้ ส่วน
ที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้เต็มมูลค่าแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นในกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จ านองประกันเงินกู้เป็นที่ดิน 
ให้ถือราคาประเมินไม่เกินกว่าที่ทางราชการก าหนด 



 

 
  (ค)  มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารฝากเงินในสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่ง
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้เต็มมูลค่าแห่ง
ค่าของหลักทรัพย์นั้น 
  (ง)  บัญชีเงินฝากในสหกรณ์ และ/หรือตั๋วสัญญาใช้เงินในสหกรณ์ จ าน าเป็นหลักประกันอย่าง
อ่ืนอีก 
  ( 3)  เงินกู้พิเศษ ถ้ามีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้อยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืน
อีก 
 แต่ถ้ามีจ านวนเงินเกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ ผู้กู้ต้องจัดให้มีหลักประกันเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษ ดังนี้  

(ก) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากการจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้ เต็ม
มูลค่าแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่จ านองเป็นประกันเงินกู้ที่เป็นดิน ให้ถือราคาประเมินไม่
เกินกว่าที่ทางราชการก าหนด  

 (ข)  มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารฝากเงินในสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่ง
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้เต็มมูลค่าแห่ง
ค่าของหลักทรัพย์นั้น 
  (ค)  บัญชีเงินฝากในสหกรณ์ และ/หรือตั๋วสัญญาใช้เงินในสหกรณ์ จ าน าเป็นหลักประกันได้ไม่
เกินร้อยละเก้าสิบของจ านวนคงเหลือในบัญชี และ/หรือจ านวนมูลค่าของตั๋วสัญญาใช้เงินเต็มจ านวนเงินกู้ โดย
เป็นประกันไม่เกินหนึ่งสัญญาเงินกู้” 

ข้อ 37 ให้คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องตรวจตรา ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกัน
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และเม่ือคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องในภาย
หลังจากท าสัญญา ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขข้อบกพร่องให้ครบถ้วนตามสัญญาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ก าหนด  
 ข้อ 38 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า  
                (1) เมื่อผู้กู้ขาดจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ 
               (2) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง  และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไข
ข้อบกพร่องให้ครบถ้วนตามสัญญาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด  
             (3) เมื่อผู้กู้ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกันหรือ 
ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ดังกล่าวนั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
  (4)  เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้กู้น าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น  
 ข้อ  39 ในกรณีที่หนี้เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามท่ีกล่าวแล้วในข้อ 38 หากผู้ค้ าประกันต้องรับ
ผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ และผู้ค้ าประกันไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ ผู้ค้ าประกันอาจร้องขอต่อ
คณะกรรมการให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ท าสัญญาให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้   
และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

ข้อ 40 ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถช าระหนี้โดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ า
ประกันร้องขอ คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จ ตามท่ีผู้กู้ท า
หนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้  และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 ข้อ 41  ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการหรือ
งานประจ าตามข้อบังคับข้อ ๓๒(๓)  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้ ซึ่งตนมีอยู่ต่อ
สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ าได้ 



 

 
 

หมวด 6 
เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้ 

ข้อ 42  การผ่อนช าระหนี้เงินกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  ( 1)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้ผู้กู้ช าระเงินต้นเป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน เว้นแต่งวดสุดท้าย
พร้อมดอกเบี้ยต่างหาก ให้เป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้ในสหกรณ์ 
  (2)  เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ ให้ผู้กู้สามารถเลือกแบบการช าระข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  
   (ก)  ผ่อนช าระคืนต้นเงินเป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน  พร้อมดอกเบี้ยต่างหาก  
   (ข)  ผ่อนช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด 
 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนดไว้ในสหกรณ์และผู้กู้สามารถขอเปลี่ยนแปลงการ
ผ่อนช าระเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องสามารถหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายได้ 
 กรณีที่ผู้กู้มีค าขอกู้เป็นหนังสือหรือคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเวลาการส่งคืนเงินกู้
สามัญที่ก าหนดไว้ตามความใน (2) แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมด
ส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน 
 ข้อ 43  การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงิน
รายได้เดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย หรือโดยวิธีอ่ืนใดซึ่งได้ตกลงกับสหกรณ์ไว้เป็นเฉพาะราย  และการส่งเงินงวดช าระ
หนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการส่งงวด
ช าระหนี้เงินกู้แต่ละประเภท ทั้งนี้การการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินค่าหุ้นราย
เดือนของสมาชิกรวมกันต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น  

 
หมวด 7 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ข้อ 44 ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราที่คณะกรรมการก าหนด โดยสหกรณ์จะประกาศให้
ทราบเป็นคราว ๆ ไป และสหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เก็บจากสมาชิกผู้กู้เม่ือใดก็
ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อัตราดอกเบี้ยนั้นต้องมีความสัมพันธ์ กับต้นทุนเงินของสหกรณ์และภาวะดอกเบี้ย
ท้องตลาด 
 ข้อ 45  ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทซึ่งให้แก่สมาชิกนั้น ให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ  
 

หมวด  8 
การอนุมัติเงินกู้ 

 ข้อ 46 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากัด 
คณะกรรมการอาจมอบหมายการอนุมัติเงินกู้ตามระเบียบนี้โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้  
  ( 1)  ประธานกรรมการหรือผู้จัดการ วงเงินส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  (2)  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้ ส าหรับเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ  

 
หมวด 9 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 47  บรรดาสัญญาเงินกู้ ที่ได้ท าไว้กับสหกรณ์ ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยังคงใช้ต่อไปได้  
เว้นแต่ผู้กู้จะได้ท าสัญญาเงินกู้ใหม่กับสหกรณ์ 



 

 
 บรรดาค าขอกู้ท่ียื่นไว้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับและผู้กู้ยังไม่ได้รับเงินกู้ตามสัญญา ให้ถือว่าเป็นการยื่นค า
ขอตามระเบียบนี้และให้ด าเนินการต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  
 ข้อ 48 บรรดาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเก่ียวกับการให้เงินกู้ตามระเบียบนี้  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ถ้ามี) ให้บังคับ
ใช้ต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมการจะก าหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตามระเบียบนี้ขึ้นบังคับใช้แทน  

     ประกาศ  ณ วันที่ 29  กรกฎาคม 2558 

 

วีระ  สายลุน 
 (นายวีระ สายลุน ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากัด  
 

 


