
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์  

พ.ศ. 2560 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (3)  ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดที่ 17  ครั้งที่    7 / 2560    เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2560 ไว ้ซึ่งมีความดังนี ้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยการ
ให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่

สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558 และบรรดาระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแยง้กับระเบียบนี้ แล้วให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

ข้อ 4. ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 
  “ประธานกรรมการด าเนินการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์                    
ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 
  “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 
  “คณะกรรมการฝ่ายเงินกู”้  หมายถึง คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 
  “ผู้จัดการ”    หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เชียงใหม่ จ ากัด 
  “เจ้าหน้าที่”    หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เชียงใหม่ จ ากัด 
  “สมาชิก”     หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เชียงใหม่ จ ากัด 
  “พนักงานจา้งทั่วไป”    หมายถึง  พนกังานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงาน
ทั่วไปสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นหรือหน่วยงานต้นสังกัด มีระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี 
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 “พนักงานจ้างตามภารกิจ”   หมายถึง  พนกังานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการท างานของพนักงานสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นหรือต้นสังกัด เป็นต้องใช้ทักษะ มีระยะเวลา
จ้างไม่เกิน 4 ปี   

“ข้าราชการ”     หมายถึง  บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติ
หน้าที่ และรับเงินเดือนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

“ลูกจ้างประจ า”    หมายถึง  บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการมีหน้าที่
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการนั้นๆ และรับเงินเดือนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

"เงินได้รายเดือน"   หมายถึง   เงินเดือนที่ ได้รับ รวมถึงเงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าครองชีพ ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

หมวด 2 
ประเภทเงินกู้และวิธีการให้กู้เงิน 

 ข้อ 5 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 
(1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
(2) เงินกู้สามัญ 
(3) เงินกู้พิเศษ 
สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกสหกรณ์เท่านั้น 

ข้อ 6 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได้ และอาจให้เงินกู้แก่
สมาชิกตามความในข้อ 5 ในคราวเดียวกันได้ ยกเว้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินวงเงินตาม 
หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่สหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 7 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ โดยใบค าขอเงิน            
ทุกประเภทของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาและผู้อ านวยการกองคลัง หรือผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการหักเงินน าส่งสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบและรับรองตนเองได้ สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์ก าหนดไว้ ผู้กู้ต้องท าหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน และสมาชิกผู้ค้ าประกัน 
(ถ้าม)ี ต้องท าหนังสือสัญญาค้ าประกัน ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว ้

ข้อ 8 การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน และสมาชิก ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ต้อง
ท าหนังสือสัญญาค้ าประกัน ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 

ข้อ 9 การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีการหักเงินได้          
รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายน าส่งให้สหกรณ์หรือตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่สหกรณ์ก าหนด  

การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้  เงินค่าหุ้นรายเดือน ของสมาชิกรวมกัน จะต้อง 
ไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้นๆและก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือน  
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หมวด 3 

เงินกูเ้พื่อเหตฉุุกเฉิน 

  ข้อ 10 การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ผู้เป็นสมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหกงวด และจะให้เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกในกรณีเพื่อการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร   

ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการแล้วแถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไป ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบทุกเดือน  

ข้อ 11 สมาชิกที่ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือค้างช าระงวดเงินกู้ของสหกรณ์หรือเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้าง
หนี้หรือประนอมหนี้  สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาค าขอกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน เว้นแต่จะได้ช าระเงินที่ค้างดังกล่าว                 
ให้เรียบร้อยแล้ว 

 กรณีผู้ค้ าประกันลูกหนี้ค้างช าระ ผู้ค้ าประกันลูกหนี้ตามค าพิพากษา สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาค าขอกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน เว้นแต่จะได้ช าระเงินที่ค้างดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้ว 

ข้อ 12 วงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข          
ที่สหกรณ์ก าหนด 
 ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้ ยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินก่อนเหลืออยู่แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ใหม่                
ต้องผ่อนช าระหนี้มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามงวด จึงจะขอกู้ใหม่ได้และสหกรณ์จะจ่ายเงินให้โดยวิธีการหักกลบลบหนี้   

ข้อ 13 หลักประกันส าหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉนิ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราวไป 
 ข้อ 14 การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ก าหนดช าระคืนภายในสิบสองงวด               
ซึ่งการพิจารณาการส่งเงินงวดช าระหนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้วินิจฉัย
พิจารณาเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 
หมวด 4 

เงินกูส้ามัญ 

 ข้อ 15 การให้เงินกู้สามัญ ได้แก ่
 15.1  เงินกู้สามัญทั่วไป 
 15.2  เงินกู้สามัญเฉพาะกิจ  
 15.3  เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก  
 15.4  เงินกู้สามัญเพื่อซื้อสินค้า  
 15.5  เงินกู้สามัญอื่น  

 การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก หรือ
คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยให้กู้สามัญแก่สมาชิกให้คณะกรรมการเงินกู้หรือ
ผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนก็ได ้
 กรณีคณะกรรมการด าเนินการมอบอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการเงินกู้หรือผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่
แทนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการเงินกู้รายงานผลการการพิจารณาวินิจฉัยและอนุมัตินั้นต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการในคราวประชุมถัดไปทราบ 

ข้อ 16 สมาชิกที่ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือค้างช าระงวดเงินกู้ของสหกรณ์หรือเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้าง
หนีห้รือประนอมหนี้ สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาค าขอกู้สามัญ เว้นแต่จะได้ช าระเงินที่ค้างดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้ว 
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ส าหรับ ผู้ค้ าประกันลูกหนี้ค้างช าระ ผู้ค้ าประกันลูกหนี้ตามค าพิพากษาสามารถกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุ้นที่ช าระแล้วของสมาชิกนั้นๆ หรือให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

ข้อ 17 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้สามัญ ต้องได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้และสะสมหุ้นติดต่อกันมา                
ไม่น้อยกว่าแปดงวด ตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่สหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 18 สมาชิกผู้ได้รับเงินกู้สามัญ ต้องปฏิบติัตามที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์ก าหนด   
ข้อ 19 ค าขอกู้สามัญของสมาชิกนั้นต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็น ดังนี้ 

1) ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา และหัวหน้ากองคลังหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหักเงิน ณ ที่จ่ายของสมาชิกผู้ยื่นขอกู ้

2) ให้สมาชิกผู้ขอกู้แนบเอกสาร หรือหลักฐานต่างๆ ตามความมุ่งหมายที่ขอกู้โดยมีผู้บังคับบัญชา
ตามความใน (1) รับรองส าเนาเอกสารหรือหลักฐานนั้นๆ ทุกรายการด้วย 

3) ค าขอกู้ให้ยื่น ณ ส านักงานสหกรณ์โดยตรง  
ข้อ 20 จ านวนเงินกู้สามัญรวมทุกสัญญาของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ

พิจารณา แต่ต้องอยู่ภายในจ ากัดไม่เกิน 25 เท่าของเงินได้ราย เดือนแต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท                       
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)   

ข้อ 21 การให้เงินกู้สามัญแกส่มาชิกผู้กู้ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้สมาชิกกู้เงินกู้สามัญอ่ืน
ตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการด าเนินการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการกู้เงินเป็นคราวๆ ไป 

ในการรับเงินกู้สามัญของผู้กู้แต่ละราย เอกสารทางการเงิน, สัญญาเงินกู้และสัญญาค้ าประกันต้องจัดท า
ให้เสร็จก่อนรับเงินกู้ทุกครั้ง 
 ข้อ 22 ถ้าคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญสัญญา
เดิมไม่แล้วเสร็จก็ได้ ทั้งนี้ สมาชิกต้องส่งเงินกู้สามัญเดิมรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของวงเงินกู้สามัญ
นั้นๆ กรณีสมาชิกช าระไม่ถึงร้อยละ 30 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ โดยสมาชิกจะต้องเสีย
ค่าปรับตามข้อ 28 
 ข้อ 23 ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อันมีลักษณะ
พึงให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือล าดับในการพิจารณาให้เงินกู ้ดังนี ้

(1) เงินกู้ที่มีจ านวนไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นพึงให้ล าดับก่อนเงินกู้ ซึ่งมีหลักประกัน 
อย่างอ่ืน 

(2) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในล าดับเดียวกันแต่ที่กล่าวในข้อ (1) นั้น  เงินกู้ซึ่งมีจ านวนน้อยพึงให้
ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจ านวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จ านวนเงินกู้ที่น ามาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญและ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย 

ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัย
เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการให้กู้สามัญ
ได ้

ข้อ 24 หลักประกันส าหรบัเงินกู้สามัญ ใหพ้ิจารณาดังนี้ 
(1)  กรณีที่สมาชิกผู้กู้เงินสามัญไม่เกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญราย

ก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่(ถ้ามี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นและเงินรับฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ 
กรณีใช้เงินฝากเปน็หลักประกันแล้ว ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
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(2)  กรณีเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ 
(ถ้ามี) ก็ดี มีจ านวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ด้วย 
  ก. สมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ และผู้ค้ าประกัน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ หรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนค้ าประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้นในส่วนที่เกินกว่า
ค่าหุ้นของผู้กู้ แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วยก็ต้องให้ค้ าประกัน เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญราย
ใหม่นั้นทั้งหมด 
  เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจ
วินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ าประกันมากกว่าคนหนึ่งได ้
  สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าหกสัญญา ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ทั้งนี้  
ต้องไม่เกินวงเงินที่มีสิทธิ์ในการกู้สามัญสูงสุดของสมาชิกรายนั้น   

เมื่อผู้ค้ าประกันรายใดโอนย้ายหรือออกจากสหกรณ์หรือถึงแก่กรรมหรือเป็นคู่สมรสกับผู้กู้           
หรือมีเหตุอื่นที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้จะต้องจัดให้
สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิม ให้เสร็จภายในระยะเวลา
สามสิบวัน หากผู้กู้ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด สหกรณ์จะสงวนสิทธิการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืน ให้กับผู้กู้รายนั้นๆ ไว้จนกว่าจะได้ท าการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกัน  
  การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจาก
การค้ าประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน  
  ข.  มีอสังหารมิทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอื่น มาจ านองเป็นหลักประกันตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ก าหนด โดยไม่เกินร้อยละ 70 แห่งมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์นั้น 
  ค. มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร จ าน าเป็นประกัน โดยจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้อง
อยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งมูลค่าของหลักทรัพย์นั้น โดยให้ทางสถาบันการเงินที่ออกหลักทรัพย์หรือเอกสาร         
การฝากเงินท าหนังสืออายัด 
 ข้อ 25 สมาชิกผู้ค้ าประกันต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 
เท่านั้น  

ข้อ 26 การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญ ให้ส่งช าระคืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบงวด  

ในกรณีที่ผู้กู้มีค าขอเป็นหนังสือและผู้ค้ าประกันทราบและยินยอมด้วยแล้วหากคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษก็ให้กระท าได้ดังนี้  

(1) ผ่อนผันการช าระหน้ีเงินต้นให้แต่สมาชิกต้องมาช าระมาแล้วหนึ่งในสามของเงินที่กู้ไปได้ไม่เกิน 
3 เดือน และสัญญาหนึ่งรวมแล้วต้องไม่เกิน 6 เดอืน 

(2) การขอปรับงวดช าระหน้ีนั้น ต้องไม่เกินจ านวนงวดที่เหลือของแต่ละสัญญา 
(3) ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้ที่ผิดนัดหรือขาดส่งและไม่มีความสามารถช าระหนี้ได้ตามสัญญาที่ตกลงไว้

ให้ร้องขอปรับโครงสร้างหนี้หรือประนอมหนี้กับสหกรณ์ ทั้งนี้ การก าหนดงวดช าระหนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนินการ 
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หมวด 5 
ดอกเบี้ยเงินกูส้ามัญ และค่าปรับ 

ข้อ 27  ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบ          
เป็นคราว ๆ ไป ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 

ข้อ 28 ค่าปรับ ส าหรับสมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญทุกประเภท ยกเว้นเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก 
ต้องส่งคืนเงินต้นรวมกันแล้วน้อยกว่าร้อยละสามสิบของสัญญาเดิม ให้ช าระค่าปรับร้อยละหนึ่งของเงินกู้คงเหลือ  
 

หมวด 6 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้สามญั 

 ข้อ  29 ให้คณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ข้อ 30 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อม
ทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิ
ชักช้า 

(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการว่า ผู้กู้น าเงินกู้ไปใชผ้ิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้น้ัน 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้

จัดการแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกันหรือผิด

นัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังกล่าวนั้น ถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหน่ึง ๆ  
ข้อ 31 ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วถ้าผู้ค้ าประกันต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้

กู้ และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอคณะกรรมการด าเนินการ อาจผ่อนผันให้เรียก
เก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ท าหนังสือกู้ให้ไว้ ต่อ สหกรณ์ก็ได้สุดแต่จะพิจารณา
เห็นสมควร 
 ข้อ  32 ผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองาน
ประจ าตามระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์
ทราบ และจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรือ
งานประจ านั้นได้ 
 ข้อ 33 ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาด าเนินคดีต่อศาลทั้งทางแพ่งและอาญาแล้วแต่กรณี เมื่อได้
ด าเนินการตามข้อ 30 แล้วไม่เป็นผล โดยมิให้คดีขาดอายุความ  
 กรณีคณะกรรมการด าเนินการเพิกเฉยไม่ด าเนินการใด ๆ ตามข้อ 30 หรือตามวรรคแรก จนคดีขาดอายุ
ความ ให้คณะกรรมการด าเนินการร่วมกันรับผิดชอบช าระหน้ีแทนผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน สุดแต่กรณี 
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หมวด 7 
เงินกู้พเิศษ 

ข้อ 34 เมื่อคณะกรรมด าเนินการเห็นว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อ
ส่งเสริมฐานะความมั่นคง หรือก่อประโยชน์งอกเงยให้สมาชิกได้ โดยจ านวนเงิน เกินกว่าจ ากัดตาม ข้อ 20 ให้
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้น ได้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
และตามข้อบังคับสหกรณ ์

ข้อ 35 การให้เงินกู้พิเศษนั้น ได้แก ่
(1)  เพื่อที่อยู่อาศัย 
(2) เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน 
(3) เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
(4) เพื่อซื้อยานพาหนะ 

ข้อ 36 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้พิเศษต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้ที่สหกรณ์ก าหนด 
ข้อ 37 สมาชิกผู้ส่งคืนเงินกู้ประเภทสามัญและหรือเงินกู้พิเศษไปแล้วไม่ครบตามก าหนดสัญญามี          

ความประสงค์ขอกู้พิเศษใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์ก าหนด  
ข้อ 38 เงินกู้ซึ่งจะถือเป็นเงินกู้พิเศษ และใช้ระยะเวลาส่งคืนตามที่ก าหนดไว้ส าหรับเงินกู้พิเศษได้นั้น ต้อง

มีจ านวนเกินกว่าจ ากัดซึ่งสมาชิกนั้นอาจกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ได ้
ข้อ 39 การให้เงินกู้พิเศษนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการ

ด าเนินการผู้เข้าประชุมพิจารณาค าขอกู้รายน้ัน 
ข้อ 40 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษ ทั้งหนังสือกู้และเอกสารทางกฎหมายอย่าง

อื่นๆ เกี่ยวกับเงินกู้นั้น ได้จัดท าตามแบบที่ก าหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผู้กู้จึงรับเงินกู้จากสหกรณ์ 
ได ้การรับเงินกู้ผู้กู้จะต้องลงลายมือช่ือรับเงินตามที่สหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 41 เพื่อเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
ก าหนดวิธีการควบคุม ตลอดจนจ่ายเงินกู้ให้แก่ผู้กู้เป็นคราวๆ ได้ 
 กรณีที่คณะกรรมการด าเนินการจ่ายเงินกู้เป็นคราวๆ ให้คิดดอกเบี้ยในเงินที่เหลือแก่ผู้กู้ตามอัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์นี้ 

ข้อ 42 ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จตนจะยินยอมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการ
ด าเนินการหรือบุคคลอื่น ซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารหรือ
ทรัพย์สิน ปลดหนี้ ซื้อรถยนต์ หรือการประกอบอาชีพที่ใช้เงินกู้นั้นในเวลาอันสมควรได้เสมอและต้องชี้แจง
ข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค ์

ข้อ 43 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 35 ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการด าเนินการตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการลงทุนประกอบอาชีพ รายการ
สินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผลความจ าเป็นที่
ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลักฐาน
แห่งที่ดินที่ก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดหลักฐานแห่งที่ดินและหรืออาคารที่จะซื้อ ก าหนดเวลา
และราคาสัญญาที่ท าไว้ หรือร่างสัญญาที่จะท า รายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน 

ข้อ 44 แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการด้วย 
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ข้อ 45 สหกรณ์จะมอบให้กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวน และท ารายงาน
เกี่ยวกับค าขอกู้พิเศษ เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริง
และความร่วมมือ 

ข้อ 46 จ านวนเงินกู้พิเศษซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ น้ัน ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
เห็นสมควร โดยค านึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัย ตามควรแก่ฐานะ และความสามารถช าระหน้ีของสมาชิกนั้น           
แตไ่ม่เกินห้าล้านบาท 

ข้อ 47 เงินกู้พเิศษเพื่อที่อยู่อาศัยนั้น มีความมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกใช้จัดให้มีที่อยู่อาศัยของตนและ
ครัวเรือน มิใชจ่ัดให้มีขึ้นส าหรับให้เช่าหรือโอนแก่ผู้อื่น 

ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยไม่เสร็จ จะให้เช่าหรือโอนอาคารหรือที่ดินซึ่งใช้เงินกู้นั้น       
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการ
ด าเนินการก่อน 

 
หมวด 8 

หลักประกันส าหรับเงินกู้พิเศษ 

ข้อ 48 ในการกู้เงินพิเศษนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้  
ข้อ 49 หลักประกันส าหรับเงินกู้พิเศษต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้       
รายนั้นโดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่า จ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ ต้องภายใน         
ร้อยละแปดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น 

(2) อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีโฉนดหรือ น.ส. 3 ก. 
(3) อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นห้องชุดหรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างผู้จ านองต้องท าประกันวินาศภัย  

ซึ่งห้องชุดหรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นไว้ กับบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือบริษัท 
ประภัยที่สหกรณ์ก าหนดในจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรโดยระบุให้สหกรณ์
เป็นผู้รับผลประโยชน์ และจะต้องต่ออายุการเอาประกันตลอดเวลาตราบเท่าที่ผู้กู้ยังช าระเงินกู้ตามสัญญาไม่เสร็จ 
โดยสหกรณ์อาจหักเอาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ผู้กู้จะได้รับเพื่อช าระเป็นเบี้ยประกันแทนผู้กู ้

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ านองอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้ ให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้กู้เป็น
ผู้จ่ายทั้งสิ้น 

(4) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการด า เนินการ
เห็นสมควรจ าน าเป็นประกันเงินกู้รายนั้น โดยจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบ
แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 

(5) หลักประกันนอกเหนือจากข้างต้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 

หมวด 9 
เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้พิเศษ 

ข้อ 50 การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้พิเศษ ให้คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้
พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พิเศษเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจ านวนกี่งวดก็สุดแต่เห็น
เป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จ านวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด ตั้งแต่เดือนที่
คิดดอกเบี้ยเดือนแรกทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนเวลา 
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หมวด 10 
ดอกเบี้ยเงินกูพ้ิเศษ 

ข้อ 51 ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็น
คราว ๆ ไป 

ข้อ 52 ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นให้คิดเป็นรายเดือน ตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 
 

หมวด 11 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้พิเศษ 

ข้อ 53 ให้คณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ข้อ 54 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดย         
มิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1)  เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการว่า ผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลักประกันส าหรับเงินกู้บกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการ

แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน 

ข้อ 55 ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 54 ถ้าผู้ค้ าประกันต้อง รับผิด
ช าระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอคณะกรรมการด าเนินการอาจ
ผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่
จะพิจารณาเห็นสมควร 
  ข้อ 56  ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
 

                
  (นายอินทปัตร  บุญทวี) 

   ประธานกรรมการด าเนินการ 
     สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 

 


