
หน้าที่ 1 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 

ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2566 
********************************** 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด พ.ศ.2565 ข้อ13(1), ข้อ14, ข้อ15(3),               
ข้อ16, ข้อ67(8) และข้อ105(5) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนนินการ ชุดที่ 66 ครั้งที่ 4 วันที่ 20 เนดือน มกราคม 
พ.ศ.2566 ได้ก าหนดระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วย การให้เนงินกู้แก่สมาชิกและดอกเนบี้ยเนงินกู้ 
พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเนบียบนี้เนรียกว่า “ระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วย การให้เนงินกู้แก่สมาชิกและ
ดอกเนบี้ยเนงินกู้ พ.ศ.2566” 
  ข้อ 2 ระเนบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เนดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เนป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเนลิกระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วย การให้เนงินกู้แก่สมาชิกและดอกเนบี้ยเนงินกู้ 
พ.ศ.2565 ฉบับลงวันที่ 25  เนดือน มกราคม 2565  และมติอ่ืนใดที่ขัดกับระเนบียบนี้ โดยให้ใช้ข้อความในระเนบียบนี้
แทน 

  ข้อ 4 ในระเนบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
  “เงินได้รายเดือน” หมายถึง เนงินเนดือน เนงินประจ าต าแหน่ง เนงินค่าวิทยาานะ และเนงิน 
    ค่าตอบแทนวิทยาานะ เนงินบ าเนหน็จรายเนดือนและเนงินบ านาญ 
  “วันสิ้นเดือน”  หมายถึง วันจ่ายเนงินเนดือนข้าราชการ และลูกจ้างซึ่งก าหนดโดย 
    กรมบัญชีกลาง 
  “พนักงานราชการ” หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทน 
    จากงบประมาณของส่วนราชการ เนพ่ือเนป็นพนักงานของรัา ในการ 
    ปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง 
    ปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี 

 



หน้าที่ 2 

หมวด 1 
ข้อก าหนด 

  ข้อ 5 ในระเนบียบนี้สหกรณ์ให้เนงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเนภท 
   5.1 เนงินกู้เนพ่ือเนหตุฉุกเนฉิน 
   5.2 เนงินกู้สามัญ 
   5.3 เนงินกู้พิเนศษ 
  ข้อ 6 สหกรณ์จะให้เนงินกู้เนฉพาะแก่สมาชิกเนท่านั้น 
  ข้อ 7 การให้เนงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เนฉพาะกรณีเนพ่ือการอันจ าเนป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนนินการเนห็นสมควร แต่จะให้เนงินกู้เนพ่ือการสุรุ่ยสุร่ายหรือเนก็งก าไรไม่ได้  และทั้งนี้ผู้กู้ครั้งแรกจะต้องผ่านการอบรม 
หรือพัฒนาตามโครงการที่สหกรณ์ก าหนด 
  ข้อ 8 สมาชิกผู้กู้จะผูกพันเนป็นหนี้สหกรณ์รวมเนงินกู้ทุกสัญญาคงเนหลือไม่เนกิน  6,000,000 บาท (หกล้านบาท
ถ้วน) เนฉพาะเนงินกู้สามัญ ATM(ฉก. และ ฉอ.) ให้ค านวณจากวงเนงินกู้ ส าหรับเนงินกู้สามัญเนพ่ือสวัสดิการพิเนศษ(สพ.) และ 
เนงินกู้เนพ่ือเนหตุฉุกเนฉิน(ฉฉ.) ไม่น ามาค านวณรวม/ยกเนว้น เนงินกู้เนพ่ือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้(ปน.) และเนงินกู้เนพ่ือการ
รวมหนี้(รน.) ให้เนป็นไปตามระเนบียบ 

ข้อ 9 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เนงิน ต้องเนสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ การพิจารณาค าขอกู้ 
ให้เนป็นไปตามระเนบียบว่าด้วยการให้เนงินกู้แก่สมาชิกและดอกเนบี้ยเนงินกู้ 

ข้อ 10 การให้เนงินกู้ทุกประเนภทนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือสัญญากู้และสมาชิกผู้ค้ าประกัน(ถ้ามี) ต้องท าหนังสือ
สัญญาค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 

ข้อ 11 การส่งเนงินงวดช าระหนี้เนงินกู้ทุกประเนภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยหักจากเนงินได้รายเนดือน
ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย โดยผู้กู้ต้องมีเนงินคงเนหลือเนมื่อหักจากการช าระหนี้สินและภาระผูกพันทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของเนงินได้รายเนดือนของผู้กู้ ทั้งนี้ ถ้าผู้กู้อายุ 50 ปี ขึ้นไปให้น าเนงินบ านาญหรือบ าเนหน็จรายเนดือนในอนาคตมาค านวณ
สิทธิ์การกู้ 

ให้ถือว่าเนงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเนดือนถัดไป 

หมวด 2 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ 12 การให้เนงินกู้เนพ่ือเนหตุฉุกเนฉิน คณะกรรมการด าเนนินการอาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ หรือ 
รองประธานกรรมการหรือเนหรัญญิกหรือเนลขานุการหรือผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนใดคนหนึ่ง ตามที่เนห็นสมควร 
เนป็นผู้วินิจฉัยอนุมัติให้เนงินกู้เนพ่ือเนหตุฉุกเนฉินแทนคณะกรรมการด าเนนินการก็ได้ และให้ผู้รับมอบอ านาจดังกล่าวนั้น 
แถลงรายการเนงินกู้เนพ่ือเนหตุฉุกเนฉินที่อนุมัติให้ไป เนพ่ือให้คณะกรรมการด าเนนินการทราบทุกเนดือน 

ข้อ 13 เนงินกู้เนพ่ือเนหตุฉุกเนฉิน ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้น ให้กู้ได้ไม่เนกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ข้อ 14 การส่งเนงินงวดช าระหนี้ ส าหรับเนงินกู้เนพื่อเนหตุฉุกเนฉินให้ผู้กู้ส่งคืนเนงินกู้เนพื่อเนหตุฉุกเนฉิน พร้อมด้วย

ดอกเนบี้ยไม่เนกินภายในก าหนด 12 งวด 
 
 



หน้าที่ 3 

โดยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  ในกรณีสมาชิกมีเนหตุฉุกเนฉินหรือความจ าเนป็นเนร่งด่วนและมีความประสงค์ขอกู ้เนงิน คณะกรรมการ
ด าเนนินการอาจให้กู้เนงินโดยพิจารณาจากความสามารถในการช าระหนี้รายเนดือน มูลค่าหุ้นที่มีอยู่ และภาระหนี้สิน
ของผู้กู้ ให้เนป็นไปตามระเนบียบของสหกรณ์โดยปฏิบัติดังนี้ .- 
  (1) ผู้กู้ต้องยื่นและส่งใบค าร้องขอกู้เนงินฉุกเนฉินตามแบบของสหกรณ์ โดยมีการลงลายมือชื่อ เนจ้าหน้าที่ 
   การเนงิน ของหน่วยงานและลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ยกเนว้นกรณีผู้บริหารสถานศึกษา  
   และส านักงานให้รับรองด้วยตนเนอง (กรณีโรงเนรียนเนอกชนให้ผู้จัดการหรือผู้รับใบอนุญาตเนป็นผู้  
   ลงนามรับรอง) 
  (2) กู้ได้ไม่เนกิน 4 เนท่าของเนงินได้รายเนดือนคงเนหลือสุทธิบวกต้นเนงินกู้ฉุกเนฉินเนดิม(ถ้ามี) แต่ไม่เนกิน  
   100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ต้องไม่เนกินร้อยละ 95 ของทุนเนรือนหุ้นที่ถืออยู่กับสหกรณ์  
  (3) ให้ผู้กู้เนขียนค าขอกู้ด้วยลายมือตนเนอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
  (4) ผู้กู้สามารถส่งค าขอกู้ได้ในวันท าการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด  
  (5) ผู้กู้ต้องเนป็นสมาชิกสหกรณ์ และส่งเนงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด 
  (6) การช าระหนี้ให้ช าระเนป็นรายเนดือน โดยผู้กู้ยินยอมให้หักเนงินเนดือน ณ ที่จ่ายภายในก าหนดเนวลาไม่เนกิน  
   12 งวด ยกเนว้นสมาชิกที่จะเนกษียณอายุราชการ หรืออายุงานให้ส่งช าระหนี้ภายใน 12 งวด 
   แต่ไม่เนกินเนดือนที่เนกษียณ 
  (7) สมาชิกที่จะขอกู้ใหม่ ต้องช าระหนี้เนก่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด 

หมวด 3 
เงินกู้สามัญ 

  ข้อ 15 การให้เนงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการด าเนนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เนงินกู้สามัญแก่สมาชิก โดย
คณะกรรมการด าเนนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเนงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 68 และมอบอ านาจ
หน้าที่ ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เนงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้  เนพ่ือความคล่องตัวในการบริการเนงินกู้สามัญให้แก่สมาชิก 
คณะกรรมการด าเนนินการ อาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการเนงินกู้ หรือผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ หรือ 
รองประธานกรรมการ หรือเนหรัญญิก หรือเนลขานุการ หรือผู้จัดการ เนป็นผู้พิจารณาอนุมัติ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ
ด าเนนินการทราบ ก็ได้ 
  ข้อ 16 ค าขอกู้เนงินสามัญของสมาชิกแต่ละหน่วยงาน ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเนห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในระดับหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น 
  ข้อ 17 สมาชิกท่ีมีสิทธิ์ยื่นค าขอกู้ ต้องเนป็นสมาชิกสหกรณ์ และส่งเนงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด ทั้งนี้
ยกเนว้นสมาชิกที่โอน/ย้ายมาจากสหกรณ์อ่ืน สามารถยื่นกู้ได้เนลย 
  ข้อ 18 เนงินกู้สามัญ มี 4 ประเนภท ดังนี้ 
   (1) เงินกู้สามัญ ATM จ านวนเนงินกู้สามัญ ATM ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น 
    ให้กู้ได้ไม่เนกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยส่งช าระหนี้ไม่เนกินภายในก าหนด 50 งวด 
   (2) เงินกู้สามัญท่ัวไป จ านวนเนงินกู้สามัญท่ัวไปที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น 
    ให้กู้ได้ไม่เนกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยส่งช าระหนี้ไม่เนกินภายในก าหนด 240 งวด 



หน้าที่ 4 

   (3) เงินกู้สามัญโดยถือเกณฑ์ค่าหุ้นของตนเอง และหรือใช้เงินฝากของตนเองท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ 
    ค้ าประกันเงินกู้ จ านวนเนงินที่ ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ไม่เนกินร้อยละ 95 ของจ านวน 
    ทุนเนรือนหุ้น และหรือจ านวนเนงินในสมุดเนงินฝากของตนเนองที่มีอยู่ในสหกรณ์ 
    แต่ไม่เนกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยส่งช าระหนี้ไม่เนกินภายก าหนด 240 งวด 
   (4) เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการพิเศษ เนพ่ือน าไปช าระค่าเนบี้ยประกันชีวิต และหรือค่าเนบี้ยประกันอัคคีภัย 
    และหรือค่าสงเนคราะห์ศพล่วงหน้า ในกรณีที่เนป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเนคราะห์สมาชิกชุมนุม 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และหรือเนป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเนคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ 
    ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเนทศไทย และหรือเนป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเนคราะห์สมาชิก 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย จ านวนเนงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้มีจ านวนเนท่าที่ช าระจริง 
    แต่ไม่เนกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยส่งช าระหนี้ไม่เนกินภายในก าหนด 15 งวด 
  ข้อ 19 ในการให้เนงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเนงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้ อันมีลักษณะพึงให้กู้
นั้นๆ ทุกราย ให้ถือล าดับในการพิจารณาให้เนงินกู้ดังต่อไปนี้ 
   (1) เนงินกู้ซึ่งถือหุ้นเนป็นเนกณฑ์และหรือเนงินฝากเนป็นหลักประกัน พึงให้ในล าดับก่อนเนงินกู้ซึ่งมีหลักประกัน 
    อย่างอ่ืน 
   (2) ในระหว่างเนงินกู้ซึ่งอยู่ในล าดับเนดียวกันตาม ข้อ(1) เนงินกู้ซึ่งมีจ านวนน้อยพึงให้ก่อนเนงินกู้ 
    ซึ่งมีจ านวนมาก เนพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ จ านวนเนงินกู้ที่น ามาเนทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้งเนงินกู้สามัญ 
    และเนงินกู้เนพ่ือเนหตุฉุกเนฉิน รายก่อนของผู้กู้ท่ีคงเนหลืออยู่(ถ้ามี) ด้วย 
    ทั้งนี ้เนว้นแต่ในกรณีท่ีมีคณะกรรมการด าเนนินการ หรือคณะกรรมการเนงินกู้ เนห็นว่ามีเนหตุผลพิเนศษ  
    จะพิจารณาเนป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
  ข้อ 20 สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญทั่วไปตาม ข้อ18(2) ให้เนป็นไปตามระเนบียบและหลักเนกณฑ์ ในกรณีที่สมาชิก 
ขอกู้เนงินสามัญทั่วไปให้ใช้บุคคลค้ าประกัน โดยต้องมีสมาชิกที่มิได้เนป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการด าเนนินการหรือ
คณะกรรมการเนงินกู้เนห็นสมควรอย่างน้อย 1 คน มาท าสัญญาค้ าประกันตามจ านวนเนงินที่ระบุไว้ในสัญญาเนงินกู้  

เนพ่ือความมั่นคงในการให้เนงินกู้สามัญทั่วไป คณะกรรมการด าเนนินการหรือคณะกรรมการเนงินกู้ มีอ านาจวินิจฉัย
เนรียกให้มีผู้ค้ าประกันมากกว่า 1 คนได้ 

เนมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเนพราะเนหตุใดๆ หรือมีเนหตุที่คณะกรรมการด าเนนินการหรือ
คณะกรรมการเนงินกู้เนห็นว่าไม่สมควรที่จะเนป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการด าเนนินการหรือ
คณะกรรมการเนงินกู้เนห็นสมควร เนข้าเนป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเนดิมให้เนสร็จภายในระยะเนวลา 30 วัน นับแต่วันที่สหกรณ์
ออกหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ทราบ 

การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเนหตุใดๆ ไม่เนป็นเนหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ าประกันจนกว่าผู้กู้ได้
จัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการด าเนนินการหรือคณะกรรมการเนงินกู้เนห็นสมควรเนข้าเนป็นผู้ค้ าประกันแทน 

อนึ่งภายหลังจากการท าหนังสือค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ าประกัน ได้เนป็นคู่สมรสของผู้กู้ จะต้องจัดให้มี
สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการด าเนนินการหรือคณะกรรมการเนงินกู้เนห็นสมควร เนป็นผู้ค้ าประกันเนงินกู้  

ในกรณีที่ผู้กู้เนกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการหรือมีเนหตุจ าเนป็น และมีค าขอผ่อนผันการช าระหนี้
เนป็นหนังสือ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ค้ าประกัน คณะกรรมการด าเนนินการเนห็นว่ามีเนหตุอันสมควรผ่อนผัน 
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เนป็นพิเนศษ คณะกรรมการด าเนนินการ ผ่อนเนวลาการส่งเนงินงวดช าระหนี้ส าหรับเนงินกู้สามัญทั่วไป ที่ก าหนดไว้ตามความ
ในวรรคก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้ไม่เนกิน 3 เนดือนตลอดสัญญา 
 

โดยเงินกู้สามัญมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
เงินกู้สามัญ สมาชิกที่มีสิทธิยื่นค าขอกู้ ต้องเนป็นสมาชิกสหกรณ์ และส่งเนงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด จึงจะ
มีสิทธิกู้สามัญได้ โดยเนงินกู้สามัญ มี 4 ประเนภท ดังนี้ 

1. เงินกู้สามัญ ATM มี 2 ประเนภท ได้แก่  1.) เนงินกู้สามัญ ATM (ฉก.) และ 2.) เนงินกู้สามัญ ATM Online (ฉอ.) 
โดยมีหลักเนกณฑ์ ดังนี้ 
  1.1 ผู้กู้ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
   พร้อมท าบัตรเนอทีเนอม (ATM) 
  1.2 สมาชิกผู้กู้เนดิมที่มีบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด หากประสงค์จะเนปลี่ยนวงเนงิน หรือเนปลี่ยนเนป็นระบบ  
   ATM Online (ฉอ.) หรือสมาชิกท่ีท าสัญญากู้ครบ 10 ปี ต้องเนปลี่ยนเนป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
   (มหาชน) เนท่านั้น พร้อมท าบัตร เนอทีเนอม (ATM) 
  1.3 ส าหรับสมาชิกที่ประสงค์จะยื่นกู้เนงินใหม่ ต้องใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) เนท่านั้น 
   พร้อมท าบัตรเนอทีเนอม (ATM) 
  1.4 ส่งใบค าร้องขอกู้เนงินตามแบบของสหกรณ์ เนขียนด้วยลายมือของผู้กู้เนอง โดยมีการลงลายมือชื่อ 
   เนจ้าหน้าที่การเนงินของหน่วยงาน และลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ยกเนว้นกรณีผู้บริหาร  
   สถานศึกษาและส านักงานให้รับรองด้วยตนเนอง (กรณีโรงเนรียนเนอกชนให้ผู้บริหารสถานศึกษา  
   หรือผู้จัดการ หรือผู้รับใบอนุญาต เนป็นผู้ลงนามรับรอง) 
  1.5 วงเนงินกู้ กู้ได้ไม่เนกิน 5 เนท่าของเนงินได้รายเนดือนของสมาชิกนั้น แต่ไม่เนกิน 200,000 บาท 
   (สองแสนบาทถ้วน) โดยกู้ได้ไม่เนกินร้อยละ 95 ของทุนเนรือนหุ้นที่ถืออยู่กับสหกรณ์ 
  1.6 การช าระหนี้ให้ช าระเนป็นรายเนดือน โดยผู้กู้ยินยอมให้หักเนงินเนดือน ณ ที่จ่าย ส่งช าระหนี้ภายใน 
   ก าหนดเนวลาไม่เนกิน 50 งวด 

2. เงินกู้สามัญทั่วไป 
  2.1 เงินกู้สามัญทั่วไป (ยกเว้นการกู้สามัญทั่วไปของสมาชิกสังกัดเอกชน) 
   2.1.1 จ านวนเนงินกู้สามัญทั่วไปที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้ไม่เนกิน  3,000,000 บาท 
    (สามล้านบาทถ้วน) และถือเนกณฑ์หุ้นร้อยละ 10 ของวงเนงินกู้ และไม่น าเนงินค่าหุ้น 
    มาเนป็นหลักประกันของเนงินกู้ 
   2.1.2 ในกรณีสมาชิกรายใดขอกู้เนงินเนกิน 500,000 บาท ต้องท าประกันชีวิต เนพ่ิมทุนประกัน 
    ของจ านวนเนงินกู้ที่เนกิน 500,000 บาท หรือจะท าเนต็มวงเนงินกู้ก็ได้ และต้องระบุให้ 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด เนป็นผู้รับประโยชน์ ส่วนที่เนกินหลังจากหักช าระหนี้แล้ว 
    ให้สหกรณ์คืนแก่ทายาทที่ระบุต่อท้ายในกรมธรรม์  ทั้งนี้หากสมาชิกไม่ช าระเนบี้ยประกันชีวิต 
    สหกรณ์ฯ จะเนรียกเนงินต้นคงเนหลือ พร้อมดอกเนบี้ยคืนทันที 
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     การช าระเนบี้ยประกันชีวิต สมาชิกต้องช าระเนบี้ยประกันชีวิตต่อเนนื่องตลอดสัญญา  
    จนกว่าจะช าระหนี ้เนสร ็จสิ ้น  หากสมาชิกรายใดประสงค์จะปรับลดทุนประกันลง 
    สามารถปรับลดลงได้ตาม จ านวนหนี้คงเนหลือส่วนที่เนกินกว่า 500,000 บาท โดยให้สมาชิก 
    ยื่นค าขอปรับลดทุนประกันเนป็นหนังสือต่อสหกรณ์ 
     กรณีสมาชิกรายใดไม่สามารถท าประกันชีว ิตได้ เนนื ่องจากถูกจ ากัดด้วยเนกณฑ์อายุ 
    สามารถกู ้เนงินกับสหกรณ์ตามระเนบียบนี ้ได้ หากสิทธิ อันพึงมีพึงได้กรณีเนสียชีว ิตที ่มีต่อ 
    สหกรณ์ ทั้งหมด ครอบคลุมวงเนงินกู้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนนินการ  
    ทั้งนี้ ต้องมีมติเนป็นเนอกฉันท์ 
   2.1.3 หลักเนกณฑ์การให้เนงินกู้ ให้สมาชิกที่กู้สามัญทั่วไป กู้ได้ไม่เนกิน 100 เนท่าของเนงินได้ รายเนดือน 
    แต่ต้องไม่เนกินวงเนงินกู้ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
     ส าหรับสมาชิกที่เนป็นพนักงานราชการ และ ลูกจ้างตามภารกิจขององค์การปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น มีสิทธิ์ยื่นกู้สามัญทั่วไปแต่วงเนงินกู้ไม่เนกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 
    กรณี สมาชิกกู ้เน ง ินเนกินกว่า  400,000 บาท (สี ่แสนบาทถ้วน)  ต้องปฏิบัต ิงานมาแล้ว 
    ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
   2.1.4 การส่งเนงินงวดช าระหนี้ส าหรับเนงินกู้สามัญทั่วไป  
     (1) ลูกจ้างชั่วคราว กู้ได้ไม่เนกินร้อยละ 95 ของทุนเนรือนหุ้น ส่งช าระหนี้ไม่เนกิน 
      150 งวด แต่งวดการผ่อนช าระหนี้ต้องอายุไม่เนกิน 60 ปี 
     (2) พนักงานราชการ,ลูกจ้างตามภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
      ลูกจ้างประจ าที่ไม่มีสิทธิรับบ าเนหน็จรายเนดือน ส่งช าระหนี้ไม่เนกิน 180 งวด 
      แต่งวดการผ่อนช าระหนี้ ต้องอายุไม่เนกิน 60 ปี 
     (3) ลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิรับบ าเนหน็จรายเนดือน ส่งช าระหนี้ ไม่เนกิน 180 งวด 
      แต่งวดการผ่อนช าระหนี้ต้องอายุไม่เนกิน 80 ปี 
     (4) ข้าราชการ ทุกสังกัด ส่งช าระหนี้ไม่เนกิน 240 งวด แต่งวดการผ่อนช าระหนี้ 
      ต้องอายุไม่เนกิน 80 ปี ยกเว้น วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งช าระหนี้ 
      ไม่เกิน 180 งวด 
     (5) พนักงานมหาวิทยาลัยของรัา / เนจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด / 
      เนจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเนคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
      ส่งช าระหนี้ไม่เนกิน 240 งวด แต่งวดการผ่อนช าระหนี้ต้องอายุไม่เนกิน 60 ปี  
      ยกเว้นวงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งช าระหนี้ ไม่เกิน 180 งวด 
   2.1.5 ส าหรับสมาชิกที่กู้อยู่แล้ว จะขอกู้ใหม่ (กู้รวมสัญญาเนดิม) ต้องส่งช าระหนี้เนก่าแล้ว 
    ไม่น้อยกว่า 6 งวด  หรือช าระ 1 ใน 4 ของวงเนงินกู้เนดิม 
   2.1.6 กรณีวงเนงินกู้เนกินกว่า 1,500,000 บาท สมาชิกผู้กู้ต้องยื่นเนอกสารเนปิดเนผยข้อมูลกับ 
    บริษัท ข้อมูลเนครดิตแห่งชาติ (เนครดิตบูโร) 
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  2.2 การกู้สามัญท่ัวไปของสมาชิกสังกัดสถานศึกษาเอกชน 
   2.2.1 สมาชิกท่ีมีสิทธิ์ยื่นค าขอกู้ ต้องเนป็นสมาชิกสหกรณ์ และส่งเนงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด 
    จึงจะมีสิทธิกู้สามัญได้ 
   2.2.2 จ านวนเนงินกู้สามัญที่ให้สมาชิกผู้กู้ เนอกชนคนหนึ่งๆนั้น ให้กู้ได้ไม่เนกิน 450,000 บาท (สี่แสน 
    ห้าหมื่นบาทถ้วน) และถือเนกณฑ์หุ้นร้อยละ 10 ของวงเนงินกู้ และไม่น าเนงินค่าหุ้นมาเนป็น 
    หลักประกันของเนงินกู้ 
   2.2.3 สมาชิกสังกัดสถานศึกษาเนอกชนที่กู้สามัญกู้ได้ไม่เนกิน 50 เนท่า ของเนงินได้รายเนดือนแต่ต้องไม่เนกิน 
    วงเนงินกู้ 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
   2.2.4 การส่งเนงินงวดช าระหนี้ ส าหรับเนงินกู้สามัญของสมาชิกสังกัดสถานศึกษาเนอกชน ส่งช าระหนี้ 
    ไม่เนกิน 150 งวด แต่งวดการผ่อนช าระหนี้ต้องอายุไม่เนกิน 60 ปี 
      ยกเนว้น สถานศึกษาเนอกชน ที่มีตราสารจัดตั้งระบุให้เนกษียณอายุงาน เนกินอายุ 60 ปี 
      ให้ส่งช าระหนี้อายุไม่เนกิน 65 ปี 
   2.2.5 ส าหรับสมาชิกที่กู้อยู่แล้ว จะขอกู้ใหม่(กู้รวมสัญญาเนดิม) ต้องส่งช าระหนี้เนก่าแล้วไม่น้อยกว่า 
    6 งวด หรือช าระ 1 ใน 4 ของวงเนงินกู้เนดิม 
  2.3 การค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 
   2.3.1 อสังหาริมทรัพย์จดทะเนบียนจ านองเนป็นประกันเนงินกู้ และหรือ 
   2.3.2 จ านวนเนงินในบัญชีเนงินฝากสหกรณ์ฯของผู้กู้ เนป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเนงินกู้ โดยผู้กู้ต้องท า 
    หนังสือสละสิทธิการถอนเนงินฝาก และหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ถอนเนงินฝากเนพื่อช าระหนี้  
    ของผู้กู้ด้วย หรือ 
   2.3.3 กรณีที่ใช้บุคคลค้ าประกัน ให้เนป็นไปตามหลักเนกณฑ์ดังนี้  
     (1) ข้าราชการทุกสังกัดค้ าประกันได้ไม่เนกิน 6 สัญญา (ทั้งนี้ต้องไม่ซ้ าผู้กู้รายเนดิม)  
      สิทธิการค้ าประกันสัญญาละ 400,000  บาท 
     (2) พนักงานราชการ, ลูกจ้างตามภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,  
      ลูกจ้างประจ า ค้ าประกันได้ไม่เนกิน 4 สัญญา (ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ าผู้กู้รายเนดิม) 
      สิทธิการค้ าประกัน สัญญาละ 200,000 บาท 
     (3) พนักงานมหาวิทยาลัยค้ าประกันได้ไม่เนกิน 5 สัญญา (ทั้งนี้ต้องไม่ซ้ าผู้กู้รายเนดิม) 
      สิทธิการค้ าประกันสัญญาละ 200,000 บาท โดยสมาชิกที่ประสงค์จะค้ าประกัน 
      สัญญาที่ 5 จะต้องต่อสัญญาจ้างต่อเนนื่องในรอบที่ 4 เนรียบร้อยแล้ว 
     (4) เนจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด, เนจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจ 
      สงเนคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ค้ าประกันได้ไม่เนกิน 5 สัญญา  
      (ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ าผู้กู้รายเนดิม) สิทธิการค้ าประกันสัญญาละ 200,000 บาท  
     (5) สมาชิกสังกัดสถานศึกษาเนอกชนต้องมีอายุการท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
      ค้ าประกันได้ไม่เนกิน 3 สัญญา (ท้ังนี้ต้องไม่ซ้ าผู้กู้รายเนดิม) สิทธิการค้ าประกัน 
      สัญญาละ 150,000 บาท 
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     ในกรณีที่กู ้เนงินสามัญทั่วไปเนกิน 1,500,000 บาท ให้ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันร่วมกับ 
    บุคคล  เนต ็มวง เน ง ิน  โดยหล ักทร ัพย ์นั ้นต ้องมีม ูลค ่า ไม ่น ้อยกว ่า  1  ใน 3  ของวง เนง ินกู้  
    ส่วนที่เนหลือ ให้ใช้บุคคลค้ าประกันได้ หรือเนงินในบัญชีเนงินฝากของสหกรณ์ เนป็นหลักทรัพย์ 
    ค้ าประกันได้ 

3. เงินกู้สามัญ (ทุกสังกัด) โดยถือเกณฑ์ค่าหุ้นของตนเอง และหรือใช้เงินฝากของตนเอง ที่มีอยู่ในสหกรณ์ 
ค้ าประกันเงินกู้   
  จ านวนเนงินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ไม่เนกินร้อยละ 95 ของจ านวนทุนเนรือนหุ้นและหรือ จ านวน
เนงิน ในสมุดเนงินฝากของตนเนองแต่ไม่เนกิน  6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยส่งช าระหนี้ไม่เนกิน 240 งวด 
ถ้ากู้ไม่เนกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ส่งช าระหนี้ไม่เนกิน 180 งวด ทั้งนี้ ไม่น าอายุของผู้กู้
มาค านวณ 
  กรณีสมาชิกกู้เนงินโดยใช้เนงินฝากของตนเนองที่มีอยู่ในสหกรณ์ค้ าประกันเนงินกู้  ผู้กู ้ต้องท าหนังสือสละสิทธิ
การถอนเนงินฝาก และหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ถอนเนงินฝากเนพื่อช าระหนี้ของผู ้กู ้ด้วย โดยในระหว่างการ  
ใช้สิทธิเนป็นหลักประกัน สหกรณ์อาจอนุญาตให้ผู ้กู ้ถอนเนงินฝากได้ แต่จ านวนเนงินที ่เนหลือในสมุดเนงินฝาก  
ต้องไม่น้อยกว่าหนี้ที่สมาชิกยังคงค้างช าระอยู่ 

4. เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการพิเศษ 
  4.1. เนงินกู้สามัญเนพ่ือสวัสดิการพิเนศษ เนป็นการกู้เนงินเนพื่อดังต่อไปนี้  
   - ช าระค่าเนบี้ยประกันชีวิต 
   - ช าระค่าเนบี้ยประกันอัคคีภัย 
   - ช าระค่าสงเนคราะห์ศพล่วงหน้าในกรณีที่เนป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเนคราะห์  
   - ช าระค่าสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และหรือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเนคราะห์ 
    สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเนทศไทย และหรือเนป็นสมาชิกสมาคม 
    ฌาปนกิจสงเนคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 
   กรณีนอกเนหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนนินการ 
  4.2. จ านวนเนงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้มีจ านวนเนท่าที่ช าระจริง แต่ไม่เนกิน 50,000 บาท 
   (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยส่งช าระหนี้ไม่เนกินภายในก าหนด 15 งวด 

หมวด 4 
เงินกู้พิเศษ 

  ข้อ 21 การให้เนงินกู้พิเนศษ ให้คณะกรรมการด าเนนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เนงินกู้พิเนศษตามข้อก าหนด
ในระเนบียบนี้ โดยคณะกรรมการด าเนนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเนงินกู้ขึ้ นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ 
ข้อ 68 และมอบอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เนงินกู้พิเนศษแก่สมาชิกก็ได้ 
  ข้อ 22 การให้เนงินกู้พิเนศษนั้น ให้เนฉพาะเนพ่ือการเนคหะสงเนคราะห์ และหรือเนพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ และ
หรือเนพ่ือช าระหนี้ และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนนินการเนห็นสมควร 
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  ข้อ 23 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเนงินกู้พิเนศษ ต้องเนป็นสมาชิกในสหกรณ์ และส่งเนงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 งวด 
เนว้นแต่สมาชิกท่ีโอน/ย้ายมาจากสหกรณ์อ่ืน หรือคณะกรรมการเนงินกู้ หรือคณะกรรมการด าเนนินการเนห็นสมควรให้กู้ 
เนป็นการเนฉพาะราย 
  ข้อ 24 เนงินกู้พิเนศษรายใด ผู้กู้ไม่มาท านิติกรรมภายในก าหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กู้ ให้ถือว่า
สละสิทธิ์ขอกู้ในคราวนั้น 
  ข้อ 25 การให้เนงินกู้พิเนศษต้องได้รับคะแนนเนสียงเนห็นชอบเนกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการด าเนนินการ 
ที่เนข้าร่วมประชุมพิจารณาค าขอกู้รายนั้น 
  ข้อ 26 เนมื่อคณะกรรมการด าเนนินการ ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้เนงินกู้พิเนศษ ทั้งได้จัดท าหนังสือสัญญากู้และ
เนอกสารทางกฎหมายอย่างอ่ืนๆ เนกี่ยวกับเนงินกู้นั้น ตามแบบที่ก าหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผู้กู้จึงรับเนงินกู้จาก
สหกรณ์ได้ 
  ข้อ 27 ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเนงินกู้พิเนศษไม่เนสร็จ จะต้องยินยอมและอ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการ
ด าเนนินการหรือบุคคลอ่ืนซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เนข้าตรวจการก่อสร้าง ต่อเนติม หรือปรับปรุง ตรวจทรัพย์สิน หรือ
การประกอบอาชีพที่ใช้เนงินกู้นั้นในเนวลาอันสมควรได้เนสมอ และต้องชี้แจงข้อความเนกี่ยวกับเนรื่องท่ีตรวจให้ทราบตาม
ความประสงค์ 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
  ข้อ 28 เนงินกู้พิเนศษเนพ่ือการเนคหะสงเนคราะห์ หมายถึง การกู้พิเนศษเนพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
   (1) เนงินกู้เนพ่ือซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ส าหรับใช้เนป็นที่อยู่อาศัยของตนเนอง 
   (2) เนงินกู้เนพ่ือซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารบนที่ดิน ส าหรับใช้เนป็นที่อยู่อาศัยของตนเนอง 
    โดยผู้กู้ต้องมีชื่อเนป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน หรือมีชื่อเนป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน 
    ที่มีชื่อบุคคลอ่ืนเนป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วย 
 ข้อ 29 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เนงินดังกล่าวในข้อ 28 ต้องเนสนอค าขอถึงคณะกรรมการด าเนนินการ ตามแบบที่
ก าหนดไว้ รวมทั้งรายละเนอียดและหลักาานต่างๆ ที่เนกี่ยวข้อง เนช่น รายการสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย 
รายการบุคคลในครัวเนรือน ที่อยู่อาศัยเนดิม และเนหตุผลความจ าเนป็นที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่และในกรณีที่จ าเนป็น
คณะกรรมการด าเนนินการอาจจะให้ผู้ขอกู้เนสนอแบบรูปรายการก่อสร้างหรือต่อเนติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเนอียด
และหลักาานแห่งที่ดินที่จะก่อสร้าง ต่อเนติม หรือปรับปรุงรายละเนอียดและหลักาานแห่งที่ดินและหรืออาคารที่จะซื้อ 
ก าหนดเนวลาและราคาสัญญาที่ท าไว้หรือร่างสัญญาที่จะท ารายละเนอียดแห่งความต้องการเนงินกู้จ านวนหนึ่ง ซึ่งตน  
จะออกเนอง ก าหนดการใช้จ่ายเนงินกู้ รายละเนอียดการใช้จ่ายเนงินกู้ รายละเนอียดหลักาานแห่งทรัพย์สินที่เนสนอ  
เนป็นหลักประกัน 

ข้อ 30 แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเนติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
และต้องได้รับความเนห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนนินการด้วย การแก้ไขเนปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือรายการดังกล่าวใน
วรรคก่อนในสาระส าคัญต้องได้รับความเนห็นชอบของบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนนินการเนพ่ือการนี้ 
และต้องรายงานคณะกรรมการด าเนนินการทราบด้วย 
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ข้อ 31 สหกรณ์อาจมอบหมายให้คณะกรรมการด าเนนินการหรือบุคคลอ่ืนตามที่เนห็นสมควรสอบสวนและท า
รายงานเนกี่ยวกับค าขอกู้เนงินพิเนศษเนพ่ือการเนคหะสงเนคราะห์ เนสนอคณะกรรมการด าเนนินการพิจารณา ซึ่งเนป็นหน้าที่ของ
สมาชิกผู้ขอกู้ ต้องให้ข้อความเนป็นจริงและความร่วมมือ 

ข้อ 32 เนงินกู้พิเนศษเนพ่ือการเนคหะสงเนคราะห์ มีความมุ่งหมายเนพ่ือให้สมาชิกได้จัดให้มีที่อยู่อาศัยของตนเนอง  
ที่กล่าวในข้อ 28 มิใช่จัดให้มีขึ้นส าหรับให้เนช่าหรือจ าหน่ายแก่ผู้อื่น 

ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเนงินกู้เนพ่ือการเนคหะสงเนคราะห์ไม่เนสร็จ จะโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินซึ่งให้
เนงินกู้นั้น ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้ อ่ืนไม่ได้ เนว้นแต่ในกรณีที่จ าเนป็ น ต้องได้รับอนุญาตเนป็นหนังสือจาก
คณะกรรมการด าเนนินการก่อน 

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
  ข้อ 33 เนงินกู้พิเนศษเนพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให้เนพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพของสมาชิกซึ่ง
คณะกรรมการด าเนนินการเนห็นสมควร 
  ข้อ 34 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เนงินดังกล่าวในข้อ33 ต้องเนสนอค าขอถึงคณะกรรมการด าเนนินการตามแบบที่
ก าหนดไว้ 
  ข้อ 35 สหกรณ์อาจมอบหมายให้คณะกรรมการด าเนนินการหรือบุคคลอ่ืนตามที่เนห็นสมควรสอบสวนและท า
รายงานเนกี่ยวกับค าขอกู้เนงินพิเนศษเนพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพเนสนอคณะกรรมการด าเนนินการพิจารณา ซึ่งเนป็นหน้าที่
ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อเนท็จจริงและความร่วมมือ 

วงเงินที่ให้กู้และจ านวนงวดการช าระ 
  ข้อ 36 จ านวนเนงินกู้พิเนศษซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนนินการ
พิจารณาก าหนดตามที่เนห็นสมควร โดยค านึงถึงความต้องการเนงินกู้และความสามารถช าระหนี้ของสมาชิกนั้น ให้กู้ได้ 
ไม่เนกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยส่งช าระหนี้ไม่เนกินภายในก าหนด 360 งวด ดังนี้ 
  1. สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเนงินบ านาญ หรือเนงินบ าเนหน็จรายเนดือน รวมอายุผู้กู้กับระยะเนวลาผ่อนช าระไม่เนกิน 85 ปี 
  2. สมาชิกผู้กู้รายใดที่ไม่มีสิทธิได้รับเนงินบ านาญ หรือบ าเนหน็จรายเนดือน รวมอายุผู้กู้กับระยะเนวลาผ่อนช าระไม่เนกนิ 
   60 ปี 
  3. สมาชิกสังกัดสถานศึกษาเนอกชนที่มีหนังสือการบรรจุแต่งตั้ง รวมอายุผู้กู้กับระยะเนวลาผ่อนช าระไม่เนกิน 60 ปี 
   ยกเนว้น สถานศึกษาเนอกชนที่มีตราสารจัดตั้งระบุให้เนกษียณอายุงานเนกินอายุ 60 ปี 
    ให้ส่งช าระหนี้อายุไม่เนกิน 65 ปี 

หลักประกันส าหรับเงินกู้ 
  ข้อ 37 การให้เนงินกู้ทุกประเนภทนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด 
  ข้อ 38 การกู้พิเนศษต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
   (1) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากการจ านองรายอ่ืน และภาระผูกพันตามกฎหมายอ่ืน จ านองเนป็นประกัน 
    เนต็มจ านวนวงเนงินกู้ โดยต้องเนปน็ที่เนห็นชอบของคณะกรรมการด าเนนินการ โดยราคาที่ดิน ให้ถือจาก 
    ราคาประเนมินของกรมที่ดิน ทั้งนี้ สหกรณ์ฯไม่รับจ านองที่ดินเนฉพาะส่วน 
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  (2) มีเนอกสาร และจ านวนเนงินฝากในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการด าเนนินการเนห็นสมควร 
    ค้ าประกันเนต็มตามจ านวนเนงินกู้ โดยจ านวนเนงินกู้ส่วนที่เนกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ ต้องไม่เนกินร้อยละ 95 
    แห่งค่าของเนอกสารการฝากเนงินของตนเนอง 
  ข้อ 39 ในกรณีใดๆ หากสมาชิกต้องขาดจากสมาชิกภาพ ตามท่ีก าหนดตามข้อบังคับข้อ 40 ให้ถือว่าเนงินกู้
พิเนศษ เนป็นอันถึงก าหนดส่งคืนเนงินต้นคงเนหลือพร้อมดอกเนบี้ยโดยสิ้นเนชิงในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเนวลาที่ให้ไว้ 

โดยเงินกู้พิเศษมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  1. กู้ได้ไม่เนกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 
  2. ผู้กู้ต้องเนป็นสมาชิกและส่งเนงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 งวด ทั้งนี้ ยกเนว้นสมาชิกที่โอน/ย้าย 
   มาจากสหกรณ์อ่ืนให้สมัครพร้อมยื่นกู้ได้ 
  3. การส่งเนงินงวดช าระหนี้ ให้ผู้กู้ส่งคืนเนงินกู้เนป็นงวดรายเนดือนพร้อมดอกเนบี้ยโดยส่งช าระหนี้ไม่เนกิน 
   ภายในก าหนด 360 งวด ดังนี้ 
   - สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเนงินบ านาญ หรือเนงินบ าเนหน็จรายเนดือน รวมอายุผู้กู้กับระยะเนวลาผ่อนช าระ 
    ไม่เนกิน 85 ปี 
   - สมาชิกผู้กู้รายใด ที่ไม่มีสิทธิได้รับเนงินบ านาญ หรือบ าเนหน็จรายเนดือน 
    รวมอายุผู้กู้กับระยะเนวลาผ่อนช าระไม่เนกิน 60 ปี 
   - ส าหรับสมาชิกสังกัดสถานศึกษาเนอกชนที่มีหนังสือการบรรจุแต่งตั้ง รวมอายุผู้กู้กับระยะเนวลาผ่อนช าระ 
    ไม่เนกิน 60 ปี ยกเนว้น สถานศึกษาเนอกชน ที่มีตราสารจัดตั้งระบุให้เนกษียณอายุงาน เนกินอายุ 60 ปี 
    ให้ส่งช าระหนี้อายุไม่เนกิน 65 ปี 
  4. ส าหรับสมาชิกที่กู้อยู่แล้ว จะขอกู้ใหม่(กู้รวมสัญญาเนดิม)ต้องส่งช าระหนี้เนก่าแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด 
  5. เนงินกู้พิเนศษใช้อสังหาริมทรัพย์ และหรือเนงินในบัญชีเนงินฝากสหกรณ์ของตนเนองเนป็นหลักทรัพย์  
   ค้ าประกันเนงินกู้ 
  6. กรณีวงเนงินกู้เนกินกว่า 1,500,000 บาท สมาชิกผู้กู้ต้องยื่นเนอกสารเนปิดเนผยข้อมูลกับบริษัท ข้อมูลเนครดิต 
   แห่งชาติ (เนครดิตบูโร) 
  7. หลักเนกณฑ์การประเนมินหลักทรัพย์ในการกู้พิเนศษ 
    7.1 ที่ดินติดทางสาธารณประโยชน์ ประเนมินให้เนต็มจ านวนของราคาประเนมินจากกรมที่ดิน หรือ 
     ตามหลักเนกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด 
    7.2 สิ่งปลูกสร้าง ประเนมินราคาตามสภาพจริง ทั้งนี้ ให้เนป็นไปตามหลักเนกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด 
     และต้องท าประกันอัคคีภัย ตามวงเนงินที่ประเนมินสิ่งปลูกสร้างทุกปี จนกว่าจะช าระหนี้  
     เนสร็จสิ้น 
    7.3 ใช้หลักทรัพย์ของบุคคลอ่ืนเนป็นหลักประกันได้โดยได้รับความยินยอมจากเนจ้าของหลักทรัพย์ 
    7.4 ผู้กู้ต้องเนตรียมตรวจและชี้หมุดหลักเนขต 
    7.5 ผู้กู้ที่ซื้อที่ดินร่วมกันต้องแบ่งแยกที่ดินให้เนรียบร้อยก่อนยื่นค าขอกู้  
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   7.6 ที่ดินต้องตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือที่ดินที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด โดยห่างจากสหกรณ์  
     ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ไม่เนกิน 300 กิโลเนมตร (กรณีหลักทรัพย์ที่อยู่ต่างจังหวัด 
     สมาชิกผู้กู้ ต้องเนสียค่าใช้จ่ายเนอง) 

หมวด 5 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

  ข้อ 40 ให้เนรียกดอกเนบี้ยเนงินกู้ทุกประเนภทในอัตราไม่เนกินร้อยละสิบต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบ เนป็น
คราวๆ ไป 

ข้อ 41 ดอกเนบี้ยนั้นให้คิดเนป็นรายวันตามจ านวนต้นเนงินคงเนหลือ 

หมวด 6 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

ข้อ 42 ให้คณะกรรมการด าเนนินการตรวจตราควบคุมให้เนงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเนบียบ
นี้ และเนมื่อคณะกรรมการด าเนนินการเนห็นว่า หลักประกันส าหรับเนงินกู้รายใดเนกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องรีบแก้ไขให้คืนดี
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ออกหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ทราบ หากไม่ด าเนนินการแก้ไขให้เนสร็จสิ้นตามเนวลาที่ก าหนด 
ให้ถือว่าหนี้ เนป็นอันถึงก าหนดส่งคืนเนงินต้นคงเนหลือพร้อมดอกเนบี้ยโดยสิ้นเนชิงในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเนวลา  
ที่ให้ไว้ 
  ข้อ 43 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ถือว่าเนงินกู้ไม่ว่าประเนภทใดๆ เนป็นอันถึงก าหนดส่งคืนเนงินต้นคงเนหลือพร้อม
ดอกเนบี้ยโดยสิ้นเนชิงในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเนวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนนินการเนรียกคืนโดยมิชักช้า 
  (1) เนมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเนพราะเนหตุใดๆ 
  (2) เนมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนนินการว่าผู้กู้น าเนงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เนงินกู้นั้น 
  (3) เนมื่อคณะกรรมการด าเนนินการเนห็นว่าหลักประกันส าหรับเนงินกู้รายใดเนกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการ 
   แก้ไขให้คืนดีภายในระยะ 30 วัน 
  (4) เนมื่อค้างส่งงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเนงินหรือดอกเนบี้ยเนป็นเนวลาสองเนดือนติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่งเนงินงวด 
   ช าระหนี้ดังว่านั้นถึง 3 คราวส าหรับเนงินกู้รายหนึ่งๆ 
  ข้อ 44 ในกรณีที่เนงินกู้เนป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเนชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 43 และสหกรณ์ ได้แจ้งให้ผู้ค้ า
ประกันทราบแล้ว ถ้าผู้ค้ าประกันต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเนชิงได้ ผู้ค้ าประกัน
สามารถร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนนินการ เนพ่ือขอช าระหนี้แทนผู้กู้ เนป็นงวดรายเนดือน ตามเนงื่อนไขและวิธีการในการ
ช าระหนี้จนเนสร็จตามที่ผู้กู้ได้ท าหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ 
  ข้อ 45 ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะลาออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจ า 
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 44 ต้องแจ้งเนป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้ หรือภาระอ่ืนใด ซึ่งตนมีอยู่ 
ต่อสหกรณฯ์ให้เนสร็จสิ้นเนสียก่อน 
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หมวด 7 
บทเฉพาะกาล 

  ข้อ 46 สมาชิกท่ียื่นค าขอกู้ไว้ก่อนวันที่ระเนบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ระเนบียบเนดิม 
  ข้อ 47 สมาชิกที่ท าสัญญากู้เนงินกับสหกรณ์ทุกประเนภทอยู่ก่อนวันระเนบียบนี้ใช้บังคับ และยังช าระหนี้ไม่เนสร็จ
สิ้นตามสัญญา ในเนรื่องเนกี่ยวกับวงเนงินที่ให้กู้ หลักประกันส าหรับเนงินกู้ งวดการช าระหนี้ อายุผู้กู้ให้เนป็นไปตามสัญญากู้
เนงินที่ได้ท าไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนว้นแต่อัตราดอกเนบี้ยเนงินกู้ให้เนป็นไปตามประกาศอัตราดอกเนบี้ย
เนงินกู้ของสหกรณ์ฯ 
  ข้อ 48 กรณีสมาชิกรายใด ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ให้น าค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ 
ในขณะนั้น หักช าระหนี้เนงินกู้ทุกประเนภทที่ไม่มีหลักประกัน ก่อนช าระหนี้อ่ืนๆ 
  ข้อ 49 หากสมาชิกรายใด ประสงค์ขอกู้เนงินสามัญ หรือเนงินกู้พิเนศษ ถ้าสมาชิกมีหนี้เนงินกู้สามัญระบบวงเนงิน
(สม.) อยู่ก่อนแล้ว ให้สมาชิกด าเนนินการเนปลี่ยนสัญญาจากเนงินกู้สามัญระบบวงเนงิน (สม.) เนป็นเนงินกู้สามัญ (สส.) ก่อน 
  ข้อ 50 ให้ประธานกรรมการเนป็นผู้รักษาการตามระเนบียบนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 1 เนดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

 
 
 

(นายสุริยะ  ชมศรีเนมฆ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 


