
 

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถนิเชียงใหม่ จํากดั 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์  

พ.ศ. 2563 

 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 79 (8) และขอ้ 111 (10)  ทีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการชุดที 20  ครังที /2563   เมือวนัที  24  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  ไดก้าํหนดระเบียบว่าดว้ยการให้

เงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563 ไว ้ซึงมีความดงันี 

ขอ้ . ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จาํกดั ว่าด้วย             

การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563” 

ขอ้ . ระเบียบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแตว่นัท ี  กนัยายน  เป็นต้นไป 

ขอ้ 3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั ว่าด้วยการให้เงินกู ้

แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ หลกัเกณฑ์ หรือคาํสงัอืนใดในส่วนทีกาํหนดไวแ้ลว้

ในระเบียบนี ซึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี แลว้ใหใ้ชร้ะเบียบนีแทน 
 

หมวด 1 

ข้อกาํหนดทวัไป 

ขอ้ 4. ในระเบียบนี 

  “สหกรณ์”    ห มายถึง ส ห กรณ์ ออมท รัพ ย์ข้าราชการส่วน ท้องถิน

เชียงใหม่ จาํกดั 

  “ประธานกรรมการดําเนินการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์                    

ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม ่จาํกดั 

  “คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ขา้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม ่จาํกดั 

  “คณะกรรมการเงินกู”้   หมายถึง คณะกรรมการฝ่ายเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพย์

ขา้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม ่จาํกดั 

  “ผูจ้ดัการ”    หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิน

เชียงใหม่ จาํกดั 

  “เจา้หนา้ที”    หมายถึง เจา้หนา้ทีสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วน

ทอ้งถินเชียงใหม ่จาํกดั 
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  “สมาชิก”     หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิน

เชียงใหม่ จาํกดั 

“ขา้ราชการ”     หมายถึง  บุคคลซึงรับการบรรจุแต่งตงัให้รับราชการปฏิบติั

หนา้ที และรับเงินเดือนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินหรือหน่วยงานตน้สังกดั 

“ลูกจา้งประจาํ”     หมายถึง  บุคคลซึงรับการบรรจุแต่งตงัให้รับราชการมี

หนา้ทีสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการนนั ๆ และรับเงินเดือนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

หรือหน่วยงานตน้สังกดั  

“พนกังานจา้งตามภารกิจ”   หมายถึง  พนกังานจา้งทีมีลกัษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือ

สนบัสนุนการทาํงานของพนกังานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินหรือตน้สังกดั เป็นตอ้งใชท้กัษะ มี

ระยะเวลาจา้งไม่เกิน 4 ปี   

“พนกังานจา้งทวัไป”    หมายถึง  พนกังานจา้งทีมีลกัษณะงานเป็นการใชแ้รงงาน

ทวัไปสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินหรือหน่วยงานตน้สังกดั มีระยะเวลาจา้งไม่เกิน 1 ปี 

"เงินไดร้ายเดือน"  หมายถึง   เงินเดือนทีได้รับ  รวมถึงเงินประจําต ําแหน่ง 

ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าครองชีพ ซึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานตน้สังกดั 

“เงิน”    ในกรณีทีมีการรับหรือจ่ายเงินให้หมายความรวมถึงตวัเงิน

ตามกฎหมายใบถอนหรือเอกสารทีสามารถนาํไปเปลียนแลก ถอน หรือเบิกเงินไดโ้ดยตรง รวมถึงการรับ หรือ

จ่ายโดยวธีิโอนเงินทางธนาคารเพอืทาํรายการเกียวกบัเงินกู ้

“ลูกหนีปรับโครงสร้างหนีหรือประนอมหนี” หมายถึง ลูกหนีทีไดด้าํเนินการทาํสัญญาเงินกู ้

ใหม่ไม่ว่าโดยวิธีการกู้เงิน หรือเปลียนแปลงงวดชําระหนี เพือให้สามารถชําระหนีต่อไปได้ ซึงเป็นไป

หลกัเกณฑ ์ระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างหนีหรือประนอมหนีทีสหกรณ์กาํหนดขึน 

“ลูกหนีคา้งชาํระ”  หมายถึง สมาชิกทีผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนีเงินกู ้                

ทุกประเภทไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบีย 

หมวด 2 

ประเภทเงินกู้และวธีิการให้กู้เงิน 

 ขอ้ 5 สหกรณ์ให้เงินกูแ้ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 

(1)  เงินกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน 

(2) เงินกูส้ามญั 

(3) เงินกูพ้ิเศษ 

สหกรณ์จะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแก่สมาชิกสหกรณ์เท่านนั 

 

 



3 

 

ข้อ 6 การให้ เงินกู้แก่สมาชิกนัน จะให้ได้เฉพาะกรณี เพือการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตาม                             

ทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้พือการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกาํไรไม่ได ้และอาจให้เงินกู้

แก่สมาชิกตามความในขอ้ 5 ในคราวเดียวกนัได ้ยกเวน้เงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉิน แต่เมือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินวงเงิน

ตาม หลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีสหกรณ์กาํหนด 

ขอ้ 7 สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกู ้เงิน ตอ้งเสนอคาํขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดไว ้โดยใบคาํขอเงิน            

ทุกประเภทของสมาชิกนัน ตอ้งเสนอโดยผ่านการเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชาและผูอ้าํนวยการกองคลงั หรือ                

ผูที้มีหน้าทีรับผิดชอบในการหกัเงินนาํส่งสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบและรับรองตนเองได ้สมาชิกผูป้ระสงคข์อ   

กูเ้งินตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีสหกรณ์กาํหนดไว ้ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือสัญญากูย้มืเงิน และสมาชิก  

ผูค้าํประกนั (ถา้มี) ตอ้งทาํหนงัสือสัญญาคาํประกนั ใหไ้วต้่อสหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดไว ้

ข้อ 8 การส่งเงินงวดชําระหนีเงินกู้ทุกประเภท ซึงสมาชิกผู ้กู ้ต้องส่งต่อสหกรณ์นัน สหกรณ์ขอ            

สงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บชาํระหนีตามลกัษณะการรับเงินได้รายเดือนของสมาชิกเป็นรายๆไป โดยวิธีการหัก                    

ณ   ทีจ่ายหน่วยงานตน้สังกดัเท่านนั 

หากสมาชิกผูกู้ ้หรือผูค้าํประกนัไม่สามารถเรียกเก็บชําระหนีตามวิธีการดังกล่าวได้ ให้ยืนคาํขอต่อ

สหกรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพอืให้คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเป็นรายๆ ไป   

ให้ถือว่าเงินงวดชําระหนีแต่ละงวด ถึงกาํหนดส่ง ณ วนัจ่ายเงินเดือน แต่หากสมาชิกชาํระเงินงวดให้

แล้วเสร็จภายในสินเดือนนัน ๆ ให้ถือว่าไม่ผิดนัดสําหรับงวดเดือนนัน ๆ ส่วนกรณีผูกู้ ้ส่งชําระหนีเองให้ถึง

กาํหนดนดัส่งชาํระภายในสินเดือน 

การส่งเงินงวดชําระหนีรวมทงัเงินอืน ๆ ของสมาชิกรวมกันแล้วสมาชิกจะต้องมีเงินได้รายเดือน 

คงเหลือรับไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของเงนิได้รายเดือนทงันีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทสีหกรณ์กาํหนด 

ข้อ  สําหรับผูค้าํประกันลูกหนีตามคาํพิพากษา หรือสมาชิกสหกรณ์ทีไม่ได้หักเงิน ณ ทีจ่ายจาก

หน่วยงานตน้สังกดั โดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบใหส่้งเงินงวดชาํระหนีโดยวธีิการอืนให้ไดรั้บสิทธิกูเ้งินกูส้ามญั

ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากสหกรณ์ไดเ้ท่านนั 

สําหรับสมาชิกทีขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือคา้งชําระงวดเงินกู้ของสหกรณ์ตามกําหนดการส่ง

เงินงวดชาํระหนีเงินกูทุ้กประเภท ผูค้าํประกนัลูกหนีคา้งชาํระ สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาเงินกูทุ้กประเภท  เวน้

แต่จะไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นและเงินกูท้ีคา้งชาํระตามจาํนวนทีขาดส่งทงัหมดเรียบร้อยแลว้ 

สําหรับลูกหนีปรับโครงสร้างหนีหรือประนอมหนี สามารถกูเ้งินกูเ้พือเหตุฉุกเฉินไดต้อ้งชาํระหนีเงิน

ตน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ของวงเงินกูส้ัญญานนั 
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หมวด 3 

เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน 

  ขอ้ 10 การให้เงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉิน  ผูเ้ป็นสมาชิกตอ้งส่งเงินค่าหุ้นมาแลว้ไม่น้อยกว่าหกงวด และจะให้เงินกู ้

เพอืเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกในกรณีเพือการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร   

ทงันี ให้ผูจ้ดัการสหกรณ์หรือผูที้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณา

วินิจฉัยเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดําเนินการแล้วแถลงรายการเงินกู ้เพือเหตุฉุกเฉินทีให้ไป ให้

คณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกเดือน  

ขอ้ 11 วงเงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉินทีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึงๆ นนั ไม่เกินสองเท่าของมูลค่าหุ้นทชํีาระแล้ว

ของสมาชิกผู้กู้ แต่วงเงนิกู้เพือเหตุฉุกเฉินต้องไม่เกนิ , .- บาท (หนึงแสนบาทถ้วน)  

ทงันีใหเ้ป็นไปตามประกาศหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีสหกรณ์กาํหนด 

ขอ้  ในกรณีทีสมาชิกผูกู้ ้ ยงัมีเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินก่อนเหลืออยู่แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ใหม่                

ตอ้งผ่อนชาํระหนีมาแลว้ ไม่น้อยกว่าสามงวด จึงจะขอกู้ใหม่ไดแ้ละสหกรณ์จะจ่ายเงินให้โดยวิธีการหักกลบ           

ลบหนี   

ข้อ 13 หลักประกันสําหรับเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงือนไข             

ทีสหกรณ์กาํหนดเป็นคราวไป 

 ข้อ 14 การส่งเงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน กําหนดชําระคืนภายในสิบสองงวด               

ซึงการพิจารณาการส่งเงินงวดชาํระหนี ขึนอยู่กบัการพิจารณาของผูจ้ดัการหรือผูที้ไดรั้บมอบหมายให้วินิจฉัย

พิจารณาเงินให้กูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน 
 

หมวด 4 

เงินกู้สามัญ 

 ขอ้ 15 การให้เงินกูส้ามญั ไดแ้ก่ 

 15.1  เงินกูส้ามญัทวัไป 

 15.2  เงินกูส้ามญัทุนเรือนหุน้และเงินฝาก  

 15.3  เงินกูส้ามญัอืนตามทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 การให้เงินกู้สามญั ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิก หรือ

คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบอาํนาจหน้าทีพิจารณาวินิจฉัยให้กูส้ามญัแก่สมาชิกให้คณะกรรมการเงินกูห้รือ

ผูจ้ดัการปฏิบติัหนา้ทีแทนก็ได ้

กรณีคณะกรรมการดาํเนินการมอบอาํนาจหน้าทีให้คณะกรรมการเงินกูห้รือผูจ้ดัการปฏิบติัหนา้ทีแทน

ตามวรรคหนึง ให้คณะกรรมการเงินกู ้รายงานผลการการพิจารณาวินิจฉัยและอนุมตัินันต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการในคราวประชุมถดัไปทราบ 
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ข้อ 16 สมาชิกซึงอาจได้รับเงินกู ้สามัญ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นีและสะสมหุ้นติดต่อกันมา                

ไม่น้อยกว่าหกงวด ยกเวน้กู ้สามญัประเภททุนเรือนหุ้นและเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีสหกรณ์

กาํหนด 

ขอ้ 17 สมาชิกทีประสงคจ์ะกูเ้งินสามญั ตอ้งยนืคาํขอกูส้ามญัตามแบบทีสหกรณ์กาํหนด พร้อมผา่นการ

พิจารณาให้ความเห็นของผูบ้งัคับบญัชา และหัวหน้ากองคลังหรือผูท้ีได้รับมอบหมายหักเงิน ณ ทีจ่ายของ

สมาชิกผูย้ืนขอกู้ การยืนคาํขอกู้สามัญให้ยืน ณ สํานักงานสหกรณ์โดยตรงหรือทางไปรษณียห์รือช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกส์อนื 

ขอ้  สมาชิกผูกู้ ้ตอ้งทาํหนังสือสัญญากู้ยืมเงินและสมาชิกผูค้าํประกนั(ถ้ามี) ตอ้งทาํหนังสือสัญญา                

คาํประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์ตามแบบทีสหกรณ์กาํหนด พร้อมทงัเอกสารประกอบหรือหลกัฐานต่าง ๆ ตามความ              

มุ่งหมายทีขอกูต้ามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีสหกรณ์กาํหนด และตอ้งจดัทาํใหเ้สร็จก่อนรับเงินกูส้ามญัทุกครัง 

การกู้เงินสามัญวงเงินกู้ตังแต่ , .  บาทขึนไป ยกเว้นเงินกู ้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก              

ให้สมาชิกผูกู้ต้อ้งส่งขอ้มูลเครดิตจากบริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จาํกดั (NCB) เพือนาํขอ้มูลบญัชีภาระหนีสิน

ในรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู ้กู ้มาพิจารณาประกอบ กรณีตรวจสอบพบข้อมูลบัญชีมีสถานะ

นอกเหนือจากสถานะปกติ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการหรือผูที้รับมอบหมายพิจารณาเป็นรายๆไป 

ข้อ 19 วงเงินกู้ สูงสุดแก่สมาชิกรายหนึงนัน เมือรวมสัญญาเงินกู ้สามัญทุกประเภท และเงินกู้เพือ                 

เหตุฉุกเฉิน(ถา้มี) กาํหนดวงเงินกูสู้งสุดแก่สมาชิกคนหนึงๆไวไ้ม่เกิน 25 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ต้องไม่เกิน 

1,000,000.00 บาท(หนึงล้านบาทถ้วน)  

ทงันี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ขอ้  เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตังให้ผู้จัดการหรือผู้ที

ได้รับมอบหมายพิจารณาวินิจฉัยการให้กู้  ในวงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ  ของมูลค่าทุนเรือนหุ้นทีชําระแล้วและ

จํานวนเงินฝากทีมีอยู่ในสหกรณ์ กรณีสมาชิกทีส่งชาํระเงินกูส้ัญญาเดิมทุกประเภทไม่แลว้เสร็จ ไม่สามารถกูเ้งิน

สามญัทุนเรือนหุ้นและเงินฝากได้ เวน้แต่สิทธิในการกู้สามญัทุนเรือนหุ้นและเงินฝากมีจาํนวนมากกว่าเงินกู้

สัญญาเดิม และสามารถนาํเงินกูส้ัญญาใหม่มาหกักลบลบหนีเงินกูส้ัญญาเดิมไดท้งัหมด 

ขอ้ 21 คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาให้สมาชิกกูเ้งินกูส้ามญัอืนตามทีเห็นสมควร โดย

คณะกรรมการดาํเนินการประกาศกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขการกูเ้งินเป็นคราวๆ ไป 

 ขอ้ 22 คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู ้สามญัทวัไปแก่สมาชิกทียงัส่งคืนเงินกูส้ามญั                

สัญญาทวัไปเดิมไม่แลว้เสร็จก็ได ้แต่สมาชิกตอ้งส่งเงินกูส้ามญัทวัไปเดิมรวมกนัแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  

ของวงเงินกูส้ามญัทวัไปนนั ๆ  

กรณีสมาชิกชาํระไม่ถึงร้อยละ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ และสมาชิกต้อง            

เสียค่าปรับตามขอ้ 53 

 ข้อ 23 ในการให้เงินกู ้สามญันัน ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนทีจะให้กู ้ได้ไม่พอแก่การขอกู ้อันมี

ลกัษณะพึงให้กูน้นัทุกราย ให้ถือลาํดบัในการพิจารณาให้เงินกูต้ามแต่คณะกรรมการดาํเนินการหรือผูท้ีไดรั้บ

มอบหมายในการพิจารณาให้เงินกูก้าํหนด  
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ทงันี เวน้แต่ในกรณีทีคณะกรรมการดาํเนินการหรือผูที้ไดรั้บการมอบหมายในการพิจารณาเงินกูเ้ห็นวา่

มีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉยัเป็นอยา่งอืนก็ได ้

หมวด 5 

เงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกู้สามัญ 

ขอ้  การส่งเงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกู้สามัญ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู ้

พิจารณากาํหนดให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูส้ามญัเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพร้อมดว้ยดอกเบีย ตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขที

สหกรณ์กาํหนด แต่ต้องไม่เกินหนึงร้อยสามสิบงวด ตงัแต่เดือนทีคิดดอกเบียเดือนแรกทงันีโดยไม่มีการผอ่นเวลา

ทงันี อายขุองผูกู้ต้อ้งไม่เกิน  ปีบริบูรณ์  

หมวด 6 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้สามัญ 

ขอ้ 25 หลกัประกนัสําหรับเงินกูส้ามญั ใหพ้จิารณาดงันี 

(1)  กรณีทีสมาชิกผูกู้เ้งินสามญัไม่เกินมูลค่าหุ้นทีมีอยูใ่นสหกรณ์ หรือเมือรวมกบัเงินกูส้ามญัราย

ก่อนของผูกู้ท้ีคงเหลืออยู(่ถา้มี) ก็ดี มีจาํนวนไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นและเงินรับฝากทีผูกู้ม้ีอยูใ่นสหกรณ์ 

กรณีใชเ้งินฝากเป็นหลกัประกนัแลว้ ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอืนอีก 

(2)  กรณีเงินกูส้ามญัรายนนั โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมือรวมกบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ ้

(ถา้มี) ก็ดี มีจาํนวนเกินกวา่ค่าหุน้ซึงผูกู้ม้ีอยูใ่นสหกรณ์ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งหนึงอยา่งใดดงัต่อไปนีดว้ย 

  ก. สมาชิกสหกรณ์ทีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั ซึงคณะกรรมการดาํเนินการ หรือ

คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อยหนึงคนคาํประกนัเพือหนีสินเกียวกบัเงินกู ้สามญัรายนันในส่วนที            

เกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ ้แต่ถา้ผูกู้ ้มีเงินกูส้ามญัรายก่อนเหลืออยู่ด้วยก็ตอ้งให้คาํประกนั เพือหนีสินเกียวกบัเงินกู้

สามญัรายใหม่นนัทงัหมด 

  เพือความมนัคงในการให้เงินกู้สามญั คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้มี

อาํนาจวนิิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้าํประกนัมากกวา่คนหนึงได ้

  สมาชิกคนหนึงจะเป็นผู้คาํประกนัสําหรับผู้กู้มากกว่าหกสัญญา ในเวลาเดียวกนัไม่ได้   

เมือผูค้าํประกนัรายใดโอนยา้ยหรือออกจากสหกรณ์หรือถึงแก่กรรมหรือเป็นคู่สมรสกบัผูกู้ ้          

หรือมีเหตุอืนทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจทีจะเป็นผูค้าํประกนัต่อไป ผูกู้จ้ะตอ้งจดั

ใหส้มาชิกอนื ซึงคณะกรรมการดาํเนินการ เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้าํประกนัแทนคนเดิม ให้เสร็จภายในระยะเวลา

สามสิบวนั หากผูกู้ ้ไม่ดาํเนินการภายในระยะเวลาทีกําหนด สหกรณ์จะสงวนสิทธิการจ่ายเงินปันผลและ           

เงินเฉลียคืน ใหก้บัผูกู้ร้ายนนั ๆ ไวจ้นกวา่จะไดท้าํการเปลียนแปลงผูค้าํประกนั  

  การให้สมาชิกผูค้าํประกนัออกจากสหกรณ์ ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผูน้นัหลุดพน้

จากการคาํประกนั จนกว่าผูกู้ไ้ด้จดัให้สมาชิกอืน ซึงคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้าํประกนั

แทน  
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  ข.  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจํานองรายอืน มาจาํนองเป็นหลักประกันตาม

หลกัเกณฑ์และเงือนไขของคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูก้าํหนด โดยไม่เกนิร้อยละ 70 แห่ง

มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นัน 

  ค. มีหลกัทรัพยรั์ฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ซึงคณะกรรมการ

ดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร จาํนาํเป็นประกนั โดยจาํนวนเงินกูส่้วนทีเกินกวา่ค่าหุ้นของผูกู้ ้

ตอ้งอยูภ่ายในร้อยละ  แห่งมูลค่าของหลักทรัพย์นัน โดยให้ทางสถาบนัการเงินทีออกหลกัทรัพยห์รือเอกสาร         

การฝากเงินทาํหนงัสืออายดั 

ข้อ 6 การส่งเงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกู้สามัญ ให้ส่งชําระคืนตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ

ดาํเนินการกาํหนด แต่ไม่เกนิหนึงร้อยสามสิบงวด  

ในกรณีทีผู ้กู ้มีค ําขอเป็นหนังสือและผู ้คาํประกันทราบและยินยอมด้วยแล้ว หากคณะกรรมการ

ดาํเนินการพิจารณาแลว้เห็นวา่มีเหตุอนัสมควรผอ่นผนัเป็นกรณีพิเศษ ก็ใหก้ระทาํไดด้งันี  

(1) การผ่อนผนัการชาํระหนีเงินตน้ คณะกรรมการดาํเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาํระ

หนีสําหรับเงินกู้สามัญทีกําหนดไวต้ามความในวรรคก่อนนันให้แก่ผูกู้ ้คราวละหนึงหรือหลายเดือนก็ได ้             

ในการผ่อนผนัการชาํระหนีของสมาชิก สมาชิกตอ้งชาํระดอกเบียตามตน้เงินคงเหลือทุกเดือน ห้ามงดการชาํระ

ดอกเบียใหก้บัสหกรณ์ แต่การผอ่นเวลาเช่นนีรวมกนัทงัหมดสําหรับเงินกูส้ามญัรายหนึงๆ ตอ้งไม่เกินหกเดือน 

(2) การขอปรับงวดชาํระหนีนนั ตอ้งไม่เกินจาํนวนงวดทีเหลือของแต่ละสัญญา 

(3) ในกรณีทีสมาชิกผูกู้ที้ผดินดัหรือขาดส่งเงินงวดชาํระหนี ไม่มีความสามารถชาํระหนีไดต้าม

สัญญาทีตกลงไว ้ใหย้ืนร้องขอปรับโครงสร้างหนีหรือประนอมหนีกบัสหกรณ์ ทงันี การกาํหนดงวดชาํระหนี

ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 

 ขอ้ 27 ให้คณะกรรมการดาํเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามทีกาํหนดไวใ้น

ระเบียบนี และเมือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าหลกัประกันสําหรับเงินกู ้รายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้ ้จะตอ้ง

จดัการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ขอ้ 28 ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปนี ให้ถือว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสินเชิง 

พร้อมทงัดอกเบียในทนัที โดยมิพกัคาํนึงถึงกาํหนดเวลาทีให้ไวแ้ละให้คณะกรรมการดาํเนินการจดัการเรียกคืน

โดยมิชกัชา้ 

(1) เมือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 

(2) เมือปรากฏแก่คณะกรรมการดาํเนินการวา่ ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผิ้ดความมุ่งหมายทีใหเ้งินกูน้นั 

(3) เมือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าหลกัประกันสําหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผูกู้ ้มิได้

จดัการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(4) เมือคา้งส่งเงินงวดชาํระหนี (ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบีย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนัหรือ

ผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนีดงักล่าวนนั ถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึง ๆ  
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ขอ้ 29 ในกรณีทีเงินกู้เป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยสินเชิงตามทีกล่าวแลว้ถ้าผูค้าํประกนัตอ้งรับผิดชาํระหนี

แทนผูกู้ ้และไม่สามารถชาํระหนีนนัโดยสินเชิงได ้เมือผูค้าํประกนัร้องขอคณะกรรมการดาํเนินการ อาจผอ่นผนั

ให้เรียกเก็บจากผูค้าํประกนัเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามทีผูกู้ไ้ดท้าํหนังสือกูใ้ห้ไว ้ต่อ สหกรณ์ก็ไดสุ้ดแต่จะ

พิจารณาเห็นสมควร 

 ขอ้  30 ผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั ตอ้งรับผูกพนัว่า ถ้าตนประสงคจ์ะขอลาออกหรือยา้ยจากราชการหรืองาน

ประจาํตามระเบียบว่าดว้ยคุณสมบติั วธีิรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์

ทราบ และจดัการชาํระหนีสินซึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสินเสียก่อน แลว้จึงขอออกหรือยา้ยจากราชการหรือ

งานประจาํนนัได ้

 ขอ้ 1 ให้คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาดาํเนินคดีต่อศาลทงัทางแพ่งและอาญาแลว้แต่กรณี เมือได้

ดาํเนินการตามขอ้ 28 แลว้ไม่เป็นผล โดยมิใหค้ดีขาดอายคุวาม  

 กรณีคณะกรรมการดาํเนินการเพิกเฉยไม่ดาํเนินการใด ๆ ตามขอ้ 28 หรือตามวรรคแรก จนคดีขาดอายุ

ความ ให้คณะกรรมการดําเนินการร่วมกนัรับผดิชอบชําระหนีแทนผู้กู้หรือผู้คาํประกนั สุดแต่กรณี 

หมวด 7 

เงินกู้พเิศษ 

ขอ้ 32 เมือคณะกรรมดาํเนินการเห็นว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหน้าพอทีจะช่วยเหลือให้เงินกูเ้พือ

ส่งเสริมฐานะความมนัคง หรือก่อประโยชน์งอกเงยให้สมาชิกได้ โดยจาํนวนเงินเกินกว่าจาํกดัตาม ข้อ 19  

ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู ้พิเศษแก่สมาชิกนัน ได้ตามทีกาํหนดไวใ้น

ระเบียบนี และตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

ขอ้ 33 การใหเ้งินกูพิ้เศษนนั ไดแ้ก่ 

(1)  เพอืทีอยูอ่าศยั 

(2) เพอืปลดเปลืองหนีสิน 

(3) เพอืการลงทุนประกอบอาชีพ 

(4) เพอืซือยานพาหนะ 

ขอ้ 34 สมาชิกซึงอาจได้รับเงินกู้พิเศษตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขการให้เงินกู้ทีสหกรณ์

กาํหนด 

ขอ้ 35 สมาชิกผูส่้งคืนเงินกู ้ประเภทสามัญและหรือเงินกู ้พิเศษไปแล้วไม่ครบตามกาํหนดสัญญามี         

ความประสงคข์อกูพ้ิเศษใหม่ก็ได ้ทงันี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีสหกรณ์กาํหนด  

ขอ้ 36 เงินกูซึ้งจะถือเป็นเงินกูพ้ิเศษ และใชร้ะยะเวลาส่งคืนตามทีกาํหนดไวส้ําหรับเงินกูพ้ิเศษไดน้ัน 

ตอ้งมีจาํนวนเกินกวา่จาํกดัซึงสมาชิกนนัอาจกูเ้งินสามญัจากสหกรณ์ได ้

ขอ้ 37 การให้เงินกูพ้ิเศษนนั ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนกรรมการ

ดาํเนินการผูเ้ขา้ประชุมพิจารณาคาํขอกูร้ายนนั 



9 

 

ขอ้ 38 เมือคณะกรรมการดาํเนินการไดว้นิิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษ ทงัหนงัสือกูแ้ละเอกสารทางกฎหมายอยา่ง

อืน ๆ เกียวกบัเงินกู้นัน ได้จดัทาํตามแบบทีกาํหนดไวโ้ดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผูกู้ ้จึงรับเงินกู้จาก

สหกรณ์ ได ้การรับเงินกูผู้กู้จ้ะตอ้งลงลายมือชือรับเงินตามทีสหกรณ์กาํหนด 

ขอ้ 39 เพือเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย คณะกรรมการดาํเนินการมี

อาํนาจกาํหนดวิธีการควบคุม ตลอดจนจา่ยเงินกูใ้ห้แก่ผูกู้เ้ป็นคราวๆ ได ้

 กรณีทีคณะกรรมการดาํเนินการจ่ายเงินกูเ้ป็นคราวๆ ให้คิดดอกเบียในเงินทีเหลือแก่ผูกู้ต้ามอตัรา

เงินฝากออมทรัพยข์องสหกรณ์นี 

ขอ้ 40 ตราบใดทีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูพ้ิเศษไม่เสร็จตนจะยนิยอมและอาํนวยความสะดวกให้กรรมการ

ดาํเนินการหรือบุคคลอืน ซึงไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์เขา้ตรวจการก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารหรือ

ทรัพยสิ์น ปลดหนี ซือรถยนต์ หรือการประกอบอาชีพทีใช้เงินกู้นนัในเวลาอนัสมควรไดเ้สมอและตอ้งชีแจง

ขอ้ความเกียวกบัเรืองทีตรวจให้ทราบตามความประสงค ์

ขอ้ 41 สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกูเ้งินดงักล่าวในขอ้ 33 ตอ้งเสนอคาํขอกูถึ้งคณะกรรมการดาํเนินการตาม

แบบทีกาํหนดไว ้รวมทงัรายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง เช่น โครงการลงทุนประกอบอาชีพ รายการ

สินทรัพยแ์ละหนีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยูอ่าศยัเดิมและเหตุผลความจาํเป็นที

ต้องจดัให้มีทีอยู่อาศยัใหม่ แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและ

หลกัฐานแห่งทีดินทีก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดหลกัฐานแห่งทีดินและหรืออาคารทีจะซือ 

กาํหนดเวลาและราคาสัญญาทีทาํไว ้หรือร่างสัญญาทีจะทาํ รายละเอียดแห่งทรัพยสิ์นทีเสนอเป็นหลกัประกนั 

ข้อ 42 แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนัน ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

กฎหมายและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการดว้ย 

ขอ้ 43 สหกรณ์จะมอบใหก้รรมการดาํเนินการหรือบุคคลอืนตามทีเห็นสมควรสอบสวน และทาํรายงาน

เกียวกบัคาํขอกูพิ้เศษ เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา เป็นหน้าทีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งให้ขอ้ความจริง

และความร่วมมือ 

ขอ้ 44 จํานวนเงินกู้พิเศษซึงให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึงๆ นัน ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา

เห็นสมควร โดยคาํนึงถึงลกัษณะของทีอยู่อาศยั ตามควรแก่ฐานะ และความสามารถชาํระหนีของสมาชิกนนั           

แต่ไม่เกนิห้าล้านบาท 

ขอ้ 45 เงินกู้พิเศษเพือทีอยู่อาศัยนัน มีความมุ่งหมายเพือให้สมาชิกใช้จดัให้มีทีอยู่อาศยัของตนและ

ครัวเรือน มิใช่จดัใหมี้ขึนสาํหรับให้เช่าหรือโอนแก่ผูอื้น 

ตราบใดทีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูเ้พอืทีอยูอ่าศยัไม่เสร็จ จะให้เช่าหรือโอนอาคารหรือทีดินซึงใชเ้งินกูน้นั       

ไม่วา่บางส่วนหรือทงัหมดแก่ผูอื้นไม่ได ้เวน้แต่ในกรณีทีจาํเป็นซึงไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากคณะกรรมการ

ดาํเนินการก่อน 
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หมวด 8 

หลกัประกันสําหรับเงนิกู้พเิศษ 

ขอ้ 6 ในการกูเ้งินพิเศษนนั ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือกูใ้ห้ไวต้่อสหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดไว ้ 

ขอ้ 47 หลกัประกนัสําหรับเงินกูพ้ิเศษตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนีดว้ย 

(1) มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองรายอืน จาํนองเป็นประกันเต็มจาํนวนเงินกู ้      

รายนนัโดยตอ้งเป็นทีพอใจคณะกรรมการดาํเนินการว่า จาํนวนเงินกู้ส่วนทีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ ้ตอ้งภายใน         

ร้อยละแปดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพยน์นั 

(2) อสังหาริมทรัพยซึ์งเป็นทีดินตอ้งเป็นทีดินทีมีโฉนดหรือ น.ส. 3 ก. 

(3) อสังหาริมทรัพยซึ์งเป็นห้องชุดหรืออาคารหรือสิงปลูกสร้างผูจ้าํนองตอ้งทาํประกนัวินาศภยั 

ซึงห้องชุดหรืออาคารหรือสิงปลูกสร้างนนัไว ้กบับริษทัประกนัภยัทีจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยห์รือบริษทั 

ประภยัทีสหกรณ์กาํหนดในจาํนวนเงินเอาประกันภยัตามทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรโดยระบุให้

สหกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน์ และจะตอ้งต่ออายุการเอาประกนัตลอดเวลาตราบเท่าทีผูกู้ ้ยงัชาํระเงินกู้ตาม

สัญญาไม่เสร็จ โดยสหกรณ์อาจหกัเอาเงินปันผลและเงินเฉลียคืนทีผูกู้จ้ะไดรั้บเพือชาํระเป็นเบียประกนัแทนผูกู้ ้

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัการจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัเงินกู ้ ใหเ้ป็นภาระหนา้ทีของผูกู้ ้

เป็นผูจ่้ายทงัสิน 

(4) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึงคณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควรจาํนาํเป็นประกนัเงินกูร้ายนนั โดยจาํนวนเงินกูส่้วนทีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละเกา้

สิบแห่งค่าของหลกัทรัพยน์นั 

(5) หลกัประกนันอกเหนือจากขา้งตน้ ใหขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 

หมวด 9 

เงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกู้พเิศษ 

ขอ้ 48 การส่งเงินงวดชาํระหนีสําหรับเงินกูพ้ิเศษ ให้คณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้

พิจารณากาํหนดให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูพ้ิเศษเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพร้อมดว้ยดอกเบีย เป็นจาํนวนกีงวดก็สุดแต่เห็น

เป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้จาํนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้แต่ไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด ตงัแต่เดือน

ทีคิดดอกเบียเดือนแรกทงันีโดยไม่มีการผอ่นเวลา 

หมวด 10 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้พเิศษ 

ขอ้ 49 ให้คณะกรรมการดาํเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามทีกาํหนดไวใ้น

ระเบียบนีและเมือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องผูกู้จ้ะตอ้งจดัการ

แกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
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ขอ้ 50 ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปนี ให้ถือว่าเป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสินเชิงพร้อมทงัดอกเบียในทนัที 

โดยมิพกัคาํนึงถึงกาํหนดเวลาทีใหไ้ว ้และให้คณะกรรมการดาํเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1)  เมือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 

(2) เมือปรากฏแก่คณะกรรมการดาํเนินการวา่ ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผิ้ดความมุ่งหมายทีใหเ้งินกูน้นั 

(3) เมือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ หลกัประกนัสําหรับเงินกูบ้กพร่อง และผูกู้มิ้ไดจ้ดัการ

แกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(4) เมือคา้งส่งเงินงวดชาํระหนี (ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบีย) เป็นเวลาสามเดือนติดต่อกนั 

ขอ้ 51 ในกรณีทีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยสินเชิงตามทีกล่าวแลว้ในขอ้ 50 ถา้ผูค้าํประกนัตอ้ง รับผิด

ชาํระหนีแทนผูกู้ ้และไม่สามารถชาํระหนีนนัโดยสินเชิงได ้เมือผูค้าํประกนัร้องขอคณะกรรมการดาํเนินการอาจ

ผ่อนผนัให้เรียกเก็บจากผูค้าํประกนัเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามทีผูกู้ ้ได้ทาํหนังสือกูใ้ห้ไวต้่อสหกรณ์ก็ได ้

สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

หมวด 11 

ดอกเบยีเงินกู้  และค่าปรับ 

ข้อ 52  ให้กําหนดดอกเบียเงินกู ้ทุกประเภทไม่เกินทีกฎหมายกาํหนด ทังนีให้เป็นไปตามสหกรณ์

กาํหนด 

ขอ้ 53 ค่าปรับ สําหรับสมาชิกผูกู้ ้เงินกูส้ามญัทุกประเภท ยกเว้นเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก 

ต้องส่งคืนเงินต้นรวมกันแล้วน้อยกว่าร้อยละสามสิบของสัญญาเดิม ให้ชําระค่าปรับร้อยละหนึงของ                       

เงินกู้คงเหลือ  

ขอ้ 4 นับแต่วนัทีระเบียบนีบงัคบัหลกัเกณฑ์ใดซึงสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวนัทีระเบียบนีถือใช้ และ              

ไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนีใหถื้อใชต้ามหลกัเกณฑน์นัไปก่อนจนกวา่จะไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ขึนถือใชใ้หม่ 

ข้อ 5 การพิจารณาการให้เงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์แก่สมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เงือนไขทีสหกรณ์กาํหนด หากไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และเงือนไขทีกาํหนด คณะกรรมการอาจ

พิจารณาวนิิจฉยัเป็นรายๆ ไปก็ไดต้ามเหตุผลและความจาํเป็น 

ขอ้ 6 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการตามระเบียบนี 

 

ประกาศ  ณ  วนัที  24  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.  

 

ลงชือ 

                

  (นายอินทปัตร  บุญทว)ี 

   ประธานกรรมการดาํเนินการ 

     สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 


