
 

 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด 

วาดวยการใหเงินกู  พ.ศ. 2557 
………………….. 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 78(9)  และขอ 106(7)  และมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 53  ในการประชุมครั้งที่  23  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 จึงมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออม
ทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด วาดวยการใหเงินกู พ.ศ. 2557 ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา "ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด วาดวยการให
เงินกู พ.ศ. 2557" 

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหมีผลใชบังคับต้ังแต  วันท่ี  24  มกราคม 2557  เปนตนไป 
ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด วาดวยการใหเงินกู  พ.ศ. 2552  

และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีแลวใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ 4  ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบ 
 ขอ 5  ในระเบียบน้ี 

 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยคร ู
อุบลราชธานี  จํากัด 

 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยคร ู
อุบลราชธานี  จํากัด 

 “ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครอูุบลราชธานี  จํากัด 
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด ประเภทสามัญ 
 “เงินไดรายเดือน” หมายถึง เงินเดือน หรือคาจางกอนหักภาษีเงินได โดยรวมถึง 

เงินเพิ่มที่จายควบกับเงินเดือน หรือคาจางที่จายควบกับเงินเดือน 
หมวดท่ี 1 

ขอกําหนดท่ัวไป 
ขอ  6  สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก  3  ประเภท  คือ 

 (1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 (2) เงินกูสามัญ 
 (3) เงินกูพิเศษ 

ขอ  7  การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปน หรือมีประโยชนตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  แตจะใหเงินกูเพื่อการสุรุยสุรายหรือการเก็งกําไรไมได 
 ขอ 8 สมาชิกรายหน่ึงๆ จะกูเงินสามัญ หรือเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ไดอยางใดอยางหน่ึง 
ยกเวน  เงินกูฉุกเฉิน และเงินกูตามโครงการสวัสดิการที่สหกรณจัดข้ึนเพื่อประโยชนของสมาชิก 

ขอ 9  สมาชิกที่ยังสงคืนเงินกูสามัญ  หรือเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  หรือเงินกูพิเศษครั้งกอนไมเสร็จอาจกูเงิน
ครั้งใหมไดแตจํานวนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหเปนไปตามกําหนดในขอ 13 เงินกูสามัญใหเปนไปตามกําหนดในขอ 17 
และเงินกูพิเศษใหเปนไปตามกําหนดในขอ 19   

สมาชิกที่กูเงินไปแลวมีความประสงคจะขอกูใหม  ตองผอนชําระหน้ีมาแลวตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 



 

ขอ 10  วงเงินกูรวมทุกประเภทของสมาชิกผูกูคนหน่ึงในเวลาใดเวลาหน่ึง    จะมีจํานวนเงินตนรวมเกิน
กวา 80 เทาของเงินไดรายเดือนของสมาชิก มิได 
  

หมวดท่ี 2 
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

ขอ  11  เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจนได  และประสงคจะขอกูเงินก็ใหย่ืนคําขอกูตอ
สหกรณตามแบบที่กําหนดไว 

ขอ  12  คณะกรรมการดําเนินการ  อาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
และหรือกรรมการดําเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการก็ได และใหผูรับมอบดังกลาวน้ัน แถลงรายงานการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหไปตอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อพิจารณาทุกเดือน 

ขอ  13  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึงๆ น้ัน ใหมีจํานวนไมเกิน 250,000 บาท(สองแสน
หาหมื่นบาทถวน) หรือไมเกินเจ็ดเทาแหงเงินไดรายเดือนของสมาชิกน้ันสุดแตจํานวนไหนจะนอยกวาและสมาชิก
น้ันตองมีเงินคาหุนไมตํ่ากวาหาเทาของเงินไดรายเดือน จึงจะมีสิทธิกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได 

ขอ 14  สําหรับสมาชิกที่ออกจากราชการหรืองานประจําตามขอบังคับ ขอ 32(5) โดยไมมีความผิดและ
ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอบังคับ ขอ 46 และเปนสมาชิกโครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคง(กสค.) ใหมีสิทธิกู
ฉุกเฉินได  10  เทาของเงินไดรายเดือน ไมเกิน  200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) 

กรณีที่มีหุนไมถึงเจ็ดเทาของเงินเดือน  ใหมีสิทธิกูเงินฉุกเฉินไดไมเกินคาหุนที่มีอยู    
ในกรณีที่สมาชิกน้ันยังมีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งกอนเหลืออยู  แตมีความจําเปนที่จะกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

ครั้งใหมก็ใหมีสิทธ์ิกูได แตจํานวนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิกเมื่อรวมกันแลว จะมีจํานวนเงินตนเกินกวาที่
กําหนดในวรรคแรกไมได  

ระยะเวลาการชําระหน้ีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหเปนไปตามมติคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
หมวด  3 

เงินกูสามัญ 
ขอ  15  ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย ใหเงินกูสามัญแกสมาชิกไดตามกําหนดไว

ในระเบียบน้ี และในขอบังคับของสหกรณ 
คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงต้ังคณะกรรมการเงินกูข้ึน ตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 80  

เพื่อมอบอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกได 
ขอ  16  สมาชิกผูประสงคขอกูเงินกูสามัญ ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว 
ขอ  17  คําขอกูเงินสามัญของสมาชิกน้ัน ตองเสนอโดยผานการพิจารณาใหความเห็นดังตอไปน้ีดวยคือ  

คณะกรรมการดําเนินการ หรือผูบังคับบัญชาหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ เวนแตผูขอกูดํารงตําแหนง
ดังกลาวน้ันเอง ก็ไมตองผานการพิจารณาความเห็นเชนวาน้ี ใหผูพิจารณาใหความเห็นดังกลาวในวรรคแรกเปนผู
รวมคําขอกูทั้งหมดสงตอสหกรณภายในวันที ่ 5  ของเดือนที่ย่ืนคําขอกู 

ขอ  18  จํานวนเงินกูสามัญที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึงๆ น้ัน ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
เห็นสมควร แตตองอยูภายในวงจํากัดไมเกิน 1,500,000.- บาท (หน่ึงลานหาแสนบาทถวน) หรือจํานวนเงินไดราย
เดือนรวม 40  เดือนของสมาชิกน้ัน สุดแตจํานวนไหนจะนอยกวากัน โดยสมาชิกผูกูจะตองมีทุนเรือนหุนอยูใน
สหกรณไมนอยกวารอยละ 20 ของวงเงินกู  ยกเวนสมาชิกที่ปรับโครงสรางหน้ีจะตองมีทุนเรือนหุนไมนอยกวารอย
ละ 10 ของวงเงินกูปรับโครงสรางหน้ี 

 
 



 

ขอ  19  ในกรณีที่สมาชิกประสงคจะขอกูเงินสามัญตามโครงการสวัสดิการที่สหกรณจัดข้ึนเพื่อประโยชน
ของสมาชิก ใหกูไดเพิ่มอีกภายในวงเงินไมเกินที่กําหนดไวของโครงการน้ันๆ เชน กูเพื่อการศึกษาตนเอง, กูเพื่อ
การศึกษาบุตร , กูส วัสดิการเจาหนาที่ ,  กูส วัสดิการประกันภัยยานพาหนะ,  กูปนผล, กู วิทยะฐานะ , 
กูสวัสดิการโครงการเพื่อนชวยเพื่อน, กูสวัสดิการเพื่อการสมรส, กูรมเกลาไทรทอง หรือสวัสดิการอื่นๆ 
ที่สหกรณจัดข้ึน 

ขอ  20  ในกรณีที่สมาชิกมีคาหุนอยูในสหกรณน้ีเกินกวาจํากัด คณะกรรมการดําเนินการอาจใหสมาชิกกู
สามัญโดยใชหุนเปนหลักประกัน  สามารถกูได 96% ของคาหุนที่มี โดยไมรวมกับเงินกูสัญญาอื่น 

สมาชิกที่กูหุนคํ้าแลวสามารถกูเงินฉุกเฉินได 7 เทาของเงินรายไดแตไมเกิน 250,000 บาท (สองแสนหา
หมื่นบาทถวน) สุดแลวแตจํานวนไหนจะนอยกวา ใหไดสวนน้ัน 

ขอ  21  วงเงินกูสามัญของสมาชิกรวมทุกสัญญาตาม ขอ 18  และขอ 19  และวงเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  
ตามขอ 13 รวมแลวเงินตนตองไมเกิน  80  เทาของเงินไดรายเดือน และไมเกิน 6,000,000 บาท(หกลานบาท
ถวน) 

ขอ  22  สําหรับสมาชิกที่ออกจากราชการหรืองานประจําตามขอบังคับ ขอ 32(5) โดยไมมีความผิดและ
ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอบังคับ ขอ 46 และเปนสมาชิกโครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคง(กสค.) ใหมีสิทธิไดรับ
เงินกูไดไมเกิน 2  เทาของคาหุนที่ตนมีอยูในสหกรณ  และวงเงินกูตองไมเกิน 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถวน) 
สุดแตจํานวนไหนจะนอยกวา โดยใหมีผูคํ้า ประกัน ซึ่งเปนสมาชิกไมนอยกวา  2 คน โดยผูคํ้าประกัน 1 คน  ตองเปน
ขาราชการประจํา หรือมีผูคํ้าประกันที่เปน ขาราชการบํานาญทั้ง 2 คน หรือมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกันแทนผู
คํ้าประกันคนใดคนหน่ึงได 

ขอ  23  ในการใหเงินกูสามัญน้ัน ถาปรากฎวาสหกรณมีเงินทุนที่จะใหกูไดไมพอแกการขอกูอันมีลักษณะ
พึงใหกูน้ันทุกราย ใหถือลําดับการพิจารณาใหเงินกูดังตอไปน้ี 
 (1) เงินกูซึ่งถือคาหุนเปนหลักประกันน้ัน พึงใหในลําดับกอนเงินกูซึ่งมีหลักประกันอยางอื่น 
 (2) ในระหวางเงินกูซึ่งอยูในลําดับเดียวกันตามที่กลาวใน(1) น้ันเงินกูซึ่งจํานวนนอยพึงใหกอน

เงินกูซึ่งมีจํานวนมาก  เพื่อประโยชนแหงการน้ี จํานวนเงินกูที่นํามาเทียบกันน้ันใหคิดรวมทั้ง
เงินกูสามัญ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถาม)ีดวย 

 (3) คําขอกูที่เหลือจากเดือนหน่ึงๆ ใหจัดเปนอันดับแรกของเดือนถัดไป ทั้งน้ีเวนแตในกรณีที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉัยเปนอยางอื่นก็ไดแตตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการไมนอยกวา  2 ใน 3 

หมวด  4 
หลักประกันสําหรับเงินกูฉุกเฉินและเงินกูสามัญ 

ขอ  24  การใหเงินกูทุกประเภท  ผูกูตองทําหนังสือสัญญากูใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว 
ขอ  25  หลักประกันสําหรับเงินกู  ใหเปนไปตามขอกําหนดดังน้ี 

 (1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ไมตองมีหลักประกัน 
 (2) เงินกูสามัญ ผูกูตองจัดใหมีหลักประกันตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ขอ  26  เงินกูตามขอ 25 (2) ตองประกันดวยหลักประกันดังตอไปน้ีอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง
รวมกัน  คือ 
 (1) เงินคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ 
 (2) อสังหาริมทรัพยซึ่งตองจํานองไวเปนประกันเต็มจํานวนเงินกูรายน้ัน ในกรณีที่ใชเงิน 

คาหุน (1) เปนประกันดวย จํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาหุนของผูกูตองอยูภายในอัตรารอยละ
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 (3) หลักทรัพยรัฐบาลไทย 



 

 (4) พันธบัตรเงินกูของรัฐวิสาหกิจ 
 (5) เอกสารรับฝากเงินของธนาคารพาณิชยหรือธนาคารอื่นประเภทที่ตองจายคืนเมื่อสิ้น

ระยะเวลา 
 (6) สลากออมสิน 
 (7) หลักทรัพยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 (8) การคํ้าประกันโดยสมาชิกที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

การประกันตามที่กําหนดใน (3) ถึง (7) ตองจํานําไวกับสหกรณ ในกรณีที่ใชเงินคาหุนตาม (1) เปนประกัน
ดวยจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูตองอยูภายในอัตรารอยละตามที่คณะกรรมการดําเนินการกาํหนด 

ขอ  27  การคํ้าประกันตามขอ 26 (8) ผูคํ้าประกันตองทําหนังสือคํ้าประกันใหไวตอสหกรณตามแบบ 
ที่กําหนด และตองคํ้าประกันอยางไมมีจํากัดเพื่อหน้ีสินเกี่ยวกับเงินกูที่ตนเขาคํ้าประกัน 

ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร คณะกรรมการดําเนินการอาจเรียกใหมีผูคํ้าประกันมากกวาคนหน่ึงได  
สมาชิกผูคํ้าประกันคนหน่ึงจะคํ้าประกันผูกูมากกวาสี่คนในเวลาเดียวกันไมไดและจะมีหน้ีสินตอสหกรณใน 
ฐานะผูคํ้าประกันเปนจํานวนตนเงินรวมกันทั้งหมดเกินกวาที่จํากัดไวในขอ 21 ไมได 

เมื่อผู คํ้าประกันคนใดตองออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดหรือเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ 
เห็นวาไมสมควรหรือไมอาจจะเปนผูคํ้าประกันตอไปผูกูตองจัดหาสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรเขาเปนผูคํ้าประกันแทนคนเดิมใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

การที่ผู คํ้าประกันตองออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ไมเปนเหตุใหผูน้ันหลุดพนจากการคํ้า 
ประกันจนกวาผูกูจะไดจัดใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเขาเปนผูคํ้าประกันแทนการชําระ
หน้ีเงินกู 

ขอ  28  เงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกูน้ัน  ใหกําหนดไวดังน้ี 
 (1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหผูกูสงคืนเงินกู โดยใหชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนทุกเดือนสวนเงินตน

ใหชําระใหเสร็จสิ้นภายใน 12 งวด แตตองสงเงินตนใหหมดกอนจึงจะมีสิทธ์ิกูใหมเวนแต
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ 

 (2) เงินกูสามัญใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญพรอม
ดอกเบี้ยไมเกิน 240 งวด( สองรอยสี่สิบงวด) 

ในกรณีที่ผูกูมีคําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุอันสมควรผอนผันเปนพิเศษ  
คณะกรรมการดําเนินการจะผอนผันเวลาการสงเงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกูสามัญที่กําหนดไวตามความในวรรค
กอนน้ันใหแกผูกูคราวละหน่ึงหรือหลายเดือนก็ได แตการผอนเวลาเชนน้ีรวมกันทั้งหมดสําหรับเงินกูสามัญรายหน่ึง 
ๆ ตองไมเกินหกเดือน  ยกเวนในกรณีที่สมาชิกจําเปนตองประนอมหน้ีเพื่อใหเงินคงเหลือตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการเพื่อชําระหน้ีเงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวน
ราชการและสหกรณ  พ.ศ. 2551  ก็ใหผอนผันเวลาการสงเงินงวดชําระหน้ีเกินหกเดือนได 

หมวด  5 
เงินกูพิเศษ 

ขอ  29  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู
เพื่อสงเสริมฐานะความมั่นคงหรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยใหกูพิเศษแกสมาชิกน้ันไดตามหลักเกณฑ, วิธีการ, ระเบียบ และขอบังคับสหกรณ 

ขอ  30  สหกรณใหกูพิเศษแกสมาชิก  3  ประเภท  คือ 
 (1) เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 
 (2) เงินกูเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
 (3) เงินกูเพื่อยานพาหนะ 



 

ขอ  31  จํานวนเงินกูพิเศษตามขอ 30 ซึ่งใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึงๆ ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความตองการเงินกูที่แทจริงตามวัตถุประสงคของการกูและความสามารถชําระ
หน้ีของสมาชิกน้ัน โดยใหกูไดในวงเงิน 55 เทาของเงินไดรายเดือนของสมาชิกน้ัน หรือ 5 เทาของทุนเรือนหุนที่
สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณ สุดแตจํานวนไหนจะนอยกวา แตตองไมเกิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) สวน
สมาชิกที่ปรับโครงสรางหน้ีจะตองมีทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ 10 ของวงเงินกูปรับโครงสรางหน้ี 

ขอ  32  กรณีที่สมาชิกประสงคจะกูเงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหตามโครงการสวัสดิการที่สหกรณจัด
ข้ึนเพื่อประโยชนของสมาชิกใหกู ได เพิ่ มอีกภายในวงเงินไม เกินที่กํ าหนดไวของโครงการ น้ันๆ เชน 
กูสวัสดิการซื้อที่ดิน หรือสวัสดิการอื่นๆ ที่สหกรณจัดข้ึน และวงเงินรวมตองไมเกิน 80 เทา ของเงินไดรายเดือน  
และไมเกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดลานบาทถวน) ทั้งน้ีการใหเงินกูไดเต็มตามสิทธิหรือไมน้ัน ยอมข้ึนอยูกับเงินทุน
หมุนเวียนของสหกรณจะเอื้ออํานวย 

ขอ  33  การใหเงินกูพิเศษน้ัน ตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ
ดําเนินการผูเขาประชุมพิจารณาคําขอกูรายน้ัน 

ขอ  34  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษทั้งหนังสือกู  และเอกสารทางกฎหมาย
อยางอื่นๆ  เกี่ยวกับเงินกู  ไดจัดทําตามแบบที่กําหนดไว โดยครบถวนโดยสมบูรณแลวสมาชิกผูกูจึงรับเงินจาก
สหกรณได 

เพื่อเปนทางควบคุมการใชจายเงินกูใหเปนไปตามความมุงหมาย   ใหสมาชิกสงจํานวนเงินกูพิเศษซึ่งตน
ไดรับ เขาฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพยในสหกรณน้ี  หรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย หรือธนาคาร
ตามที่สหกรณกําหนดเพื่อถอนไปใชจายเปนคราวๆ  ไป  ในเมื่อถึงกําหนดจายตามความมุงหมายการฝากเงิน
ดังกลาวน้ีใหเปดบัญชีเฉพาะ  และสหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหตามยอดเงินคงเหลือนอยสุดในแตละเดือนตามระเบียบ
วาดวยเงินฝากออมทรัพย 

คณะกรรมการดําเนินการอาจเวนขอกําหนดดังกลาวในวรรคสองน้ันได ในกรณีที่สมาชิกผูกูแสดงใหเปนที่
พอใจคณะกรรมการดําเนินการวามีเหตุผลเปนพิเศษ 

ขอ  35  ในเมื่อกําหนดที่สมาชิกผูกูตองใชจายเงินกูเปนพิเศษ ตามความมุงหมายตองเสนอรายงานการใช
จายเงินกูตามแบบที่กําหนดไวพรอมหลักฐาน ที่มีตอสหกรณทุกคราวโดยเร็วที่สุดที่จะกระทําได สหกรณอาจมอบ
ใหกรรมการดําเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร สอบสวนการใชจายเงินกูตามรายงานน้ันๆ อีกช้ันหน่ึงดวย 

ขอ  36  ตราบใดที่สมาชิกยังสงคืนเงินกูพิเศษไมเสร็จ สมาชิกจะตองยินยอมและอํานวยความสะดวกให
กรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอื่นซึ่งไดรับมอบหมายจากสหกรณเขาตรวจการกอสรางตอเติมหรือปรับปรุงอาคาร 
หรือทรัพยสินหรือการประกอบอาชีพที่ใชเงินกูน้ันในเวลาอันควรไดเสมอและตองช้ีแจงขอความเกี่ยวกับเรื่องที่
ตรวจใหทราบตามความประสงคเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 

ขอ  37  เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหน้ัน ไดแก 
 (1) เงินกูเพื่อกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุงอาคารสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเองและ

ครอบครัวตามความแกฐานะ 
 (2) เงินกูเพื่อซื้ออาคารหรือซื้อที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อจะไดกอสรางอาคารใน

ระยะเวลาอันสมควร 
 (3) เงินกูเพื่อกิจการ ซึ่งเกี่ยวของหรือจําเปนเพื่อใหไดมาแก  (1) หรือ (2) 

ขอ  38  สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 18 (1) ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการดําเนินการ
ตามแบบที่กําหนดไว รวมทั้งรูปแบบรายการกอสรางพรอมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตางๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 

 



 

ขอ  39  แบบรูปและรายการกอสรางหรือตอเติม หรือปรับปรุงอาคารน้ัน ตองปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎหมาย และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการดวย 

การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป  หรือรายการดังกลาวในวรรคกอนในสาระสําคัญตองไดรับความเห็นชอบ
จากบุคคล ซึ่งไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการน้ีจะตองรายงานคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบดวย 

 ขอ  40  สหกรณจะมอบใหคณะกรรมการดําเนินการ  หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและ
ทํางานเกี่ยวกับคําขอกูเงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห  เสนอกรรมการดําเนินการพิจารณาเปนหนาที่ของสมาชิก
ผูขอกูตองใหขอความจริง และความรวมมือ 

ขอ  41  ตราบใดที่สมาชิกยังสงคืนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหไมเสร็จ ตนจะขายหรือโอนอาคาร
หรือที่ดินซึ่งใชเงินกูน้ันไมวาบางสวนหรือทั้งหมดแกผูอื่นไมได  เวนแตในกรณีที่จําเปนซึ่งไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากคณะกรรมการดําเนินการกอนเงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

ขอ  42  เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพน้ัน ใหเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเฉพาะของตนเอง
และคูสมรสซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรและพอใจวาจะกอประโยชนงอกเงยใหแกสมาชิกผูกู 

ขอ  43  สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 42 ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการดําเนินการตาม
แบบที่กําหนด  พรอมรวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตางๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ขอ  44  สหกรณจะมอบใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและ 
ทํารายงานเกี่ยวกับคําขอกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสนอกรรมการดําเนินการพิจารณา เปนหนาที่ของ
สมาชิกผูขอกูตองใหขอความจริงและความรวมมือเงินกูพิเศษเพื่อยานพาหนะ 

ขอ  45  เงินกูพิเศษเพื่อยานพาหนะน้ันไดแก  เงินกูเพื่อซื้อหรือแลกเปลี่ยนยานพาหนะเพื่อเปนกรรมสิทธ์ิ
ของตนเองตามควรแกฐานะ 

ขอ  46  สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 45 ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการดําเนินการตามที่
กําหนดไว  พรอมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ขอ  47  สหกรณจะมอบใหกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทํารายงาน
เกี่ยวกับคําขอกูเงินพิเศษเพื่อยานพาหนะ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเปนหนาที่ของสมาชิกผูกูจะตอง
ใหขอความจริงและความรวมมือ 

หลักประกันเงินกูพิเศษ 
ขอ  48  ในการกูเงินพิเศษ ผูกูตองทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว ถาเงินกูพิเศษน้ันมี

จํานวนไมเกินคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก 
ถาเงินกูพิเศษน้ันมีจํานวนเกินกวาคาหุน ซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณตองมีหลักประกันอยางใดอยางหน่ึงหรือ

หลายอยางดังตอไปน้ี 
 (1) อสังหาริมทรัพย อันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเปนประกันไมนอยกวาจํานวน

เงินกูรายน้ัน 
หากอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่จะนํามาจํานองเปนที่ดินใหถือเอามูลคาไม

เกินราคาที่ทางราชการประเมิน  รวมกับราคาประเมินสิ่งกอสราง ซึ่งเปนสวนควบกับที่ดิน ซึ่งประเมินโดย
คณะกรรมการดําเนินการ  เปนมูลคาในการคํ้าประกันเงินกู กรณีอสังหาริมทรัพยเปน หลักทรัพยอยางอื่น ใหอยู 
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ 
 (2) มีหลักทรัพยรัฐบาล หรือพันธบัตรเงินกูของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควรจํานําเปนประกัน โดยจํานวนเงินกูที่เกินกวาคาหุนของผูกู ตองอยูภายในรอยละ
แปดสิบแหงคาของหลักทรัพยน้ัน 



 

 (3)  เอกสารรับฝากเงินของธนาคารพาณิชยหรือธนาคารอื่นประเภทที่ตองจายคืน เมื่อสิ้นระยะ 
เวลา  หรือเอกสารการรับฝากเงินในสหกรณน้ี ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรจํานําเปน
ประกัน โดยจํานวนเงินกูที่เกินกวาคาหุนของผูกู  ตองอยูภายในรอยละแปดสิบแหงคาของ
หลักทรัพยน้ัน 

 (4)   ในกรณีหลักประกันใน (1) นอยกวาจํานวนเงินกู และผูกูไมสามารถหาหลักประกันอื่น
เพิ่มเติมได ใหผูกูจัดทําประกันสินเช่ือสําหรับจํานวนเงินกูที่เกินหลักประกันน้ัน ตามมติ
คณะกรรมการดําเนินการ โดยผูกูเปนผูรับผิดชอบจายเบี้ยประกัน 

อสังหาริมทรัพยที่จํานองเปนประกัน  ที่เปนสิ่งปลูกสรางตองทําประกันภัย  โดยผูกูเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในการทําประกันภัยเอง 

นอกจากหลักประกัน (1) (2) (3) (4) แลว  ใหมีสมาชิกคํ้าประกันอยางนอย  1  คน หรือตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ขอ  49  คณะกรรมการดําเนินการจะมอบใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึง  หรือบุคคลตามที่
เห็นสมควร ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 9 (1) เปนผูแทนสหกรณในการรับจํานองอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกัน
ตามขอ  48 

คาใชจายในการตรวจสอบและการจํานองอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันเงินกู  ใหเปนภาระหนาที่ของผู
กูเปนผูจายทั้งสิ้น 

ขอ  50  เงินกูพิเศษคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณากําหนดใหผูกูเงินพิเศษสงคืนเงินกูเปนงวดราย
เดือนเทากัน (เวนงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบี้ยรวมชําระไมเกิน  360  งวด(สามรอยหกสิบงวด) 

ขอ  51  การสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูทุกประเภท ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดราย
เดือนของผูกู ณ ที่จายเวนแตในกรณีสมาชิกผูกูตามขอบังคับของสหกรณขอ 38 ใหนําเงินงวดชําระหน้ีที่สํานักงาน
ของสหกรณ 

ใหถือวาเงินงวดชําระหน้ีแตละงวด  ถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือนน้ัน 
 

หมวด   6 
ดอกเบ้ียเงินกู 

ขอ  52  ใหเรียกดอกเบี้ยใหกูแกสมาชิกทุกประเภท  ในอัตราที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดแตไมเกิน
อัตรารอยละ 17  ตอป 

ขอ  53  ดอกเบี้ยน้ันใหคิดเปนรายเดือนตามจํานวนตนเงินคงเหลือ  เวนแตการจายเงินกูหรือการชําระหน้ี
เงินกูในระหวางเดือน  ใหคิดดอกเบี้ยเปนรายวันสําหรับเดือนน้ัน 

 

หมวด  7 
การควบคุมหลักประกัน  และการเรียกคืนเงินกู 

ขอ  54  ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจควบคุม  ใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบน้ี   และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  ผูกูจะตอง
จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 
 
 
 
 



 

ขอ  55  ในกรณีใดๆ  ตอไปน้ีใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใดๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง  พรอม
ทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิคํานึงกําหนดเวลาที่ใหไว  และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
 (1) เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด  ๆ 
 (2) เมื่อปรากฎตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกู  นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกู 
 (3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกู  เกิดบกพรองและผูกูมิได

จัดการแกไขคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 (4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหน้ี (ไมวาตนเงิน หรือ ดอกเบี้ย) เปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด

การสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง  ๆ 
ขอ  56  ในกรณีผูคํ้าประกันจะตองรับผิดชอบชําระหน้ีแทนผูกู และผูกูไมสามารถชําระหน้ีน้ัน 

โดยสิ้นเชิงไดเมื่อผูคํ้าประกันรองขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหเรียกเก็บจากผูคํ้าประกันเปนงวด 
รายเดือนจนเสร็จตามที่ผูกูไดทําหนังสือใหไวตอสหกรณก็ได   สุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร 

ขอ  57  ผูกูก็ดี ผูคํ้าประกันก็ดี  ตองรับผูกพันวา  ถาตนประสงคจะขอลาออก  หรือยายจาก ราชการ 
หรืองานประจําตามขอบังคับของสหกรณ จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหน้ีสินซึ่งตนมี
อยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน แลวจึงจะขอออกหรือยายจากราชการหรืองานประจําน้ันได 

 

หมวดท่ี  8 
การกูเพ่ือปรับโครงสรางหน้ี 

 ขอ  58  กรณีสมาชิกมีเงินกูประเภทเงินกูสามัญ ใหกูปรับโครงสรางหน้ี โดยรวมสัญญาทุกประเภท วงเงิน
กูได 80 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกินหน้ีคงเหลือรวมกับทุนเรือนหุนรอยละ 15 สงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยไม
เกิน 300 งวด 

 สมาชิกสงชําระหน้ี 10 งวด โดยหัก ณ ที่จาย หรือสงชําระดวยตนเอง 12 งวด  มีสิทธิกูใหมไดในวงเงินกู
เดิมตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี  และใหใชผูคํ้าประกัน 4 คน หรือ 5 คน ตามประเภทการชําระหน้ี 

 ขอ  59  กรณีสมาชิกมีเงินกูประเภทเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห  ใหกูปรับโครงสรางหน้ี โดยรวม
สัญญาทุกประเภท วงเงินกู ได  80 เทาของเงินไดรายเดือน แตไม เกินหน้ีคงเหลือรวมกับทุนเรือนหุน 
รอยละ 15, คาตรวจสอบหลักทรัพย และคาประกันอัคคีภัย  สงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยไมเกิน 400 งวด 

 สมาชิกสงชําระหน้ี 12 งวด โดยหัก ณ ที่จาย หรือสงชําระดวยตนเอง 14 งวด  มีสิทธิกูใหมไดในวงเงินกู
เดิมตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี  และใหใชผูคํ้าประกัน 5 คน หรือ 6 คน ตามประเภทการชําระหน้ี 

ขอ  60  สมาชิกที่กูเพื่อปรับโครงสรางหน้ีไมมีสิทธิกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 
 

หมวดท่ี  9 
เบ็ดเตล็ด 

ขอ  61  ในกรณีการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ และสมาชิกมีหน้ีจากสหกรณเดิมติดตามมาดวย    
สหกรณจะตองพิจารณาใหกูยืมเงินเพื่อชําระหน้ีสหกรณเดิมทั้งหมด  โดยไมนําขอ 18 ขอ 31 มาใชบังคับ และให
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติวงเงินใหกูยืมเปนราย ๆ ไป 

 
 
 
 
 



 

ขอ  62  การอนุมัติเงินกูแตละประเภทใหเปนอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ, ประธานกรรมการ, 
รองประธานกรรมการ, กรรมการดําเนินการ, ผูจัดการ  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  เปนผูพิจารณาอนุมัติจายเงินกูแก
สมาชิกในแตละวันไดตามมติที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 

 ทั้งน้ีใหถือบังคับใชต้ังแตวันที่  24 มกราคม  2557  เปนตนไป 
 

 กําหนดไว  ณ  วันที่  24  มกราคม  2557 
 

ปยะ  อุปยะ  อุทธสิงหทธสิงห 
(นายปยะ  อุทธสิงห) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


