
หน้าที่ 1 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 

ว่าด้วย เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566 
******************************************************************************* 

  ด้วยภาวะเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่เกิด
วิกฤตค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะการเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ซึ่งระบาดมา
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดผลกระทบต่อสมาชิกของสหกรณ์ 
  เพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างขวัญก าลังใจให้กับสมาชิก อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของ
สหกรณอ์อมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด พ.ศ.2561 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ข้อ 11(1), ข้อ 12, ข้อ 13(3), ข้อ 14, 
ข้อ 64(8) และข้อ 95(5) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 66 ครั้งที่  2 เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ.2565 ได้มีมติให้ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วย เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้
ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566” 
  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565  เป็นต้นไป 

  ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
 “ทุนเรือนหุ้น” หมายความว่า เงินทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกได้ส่งช าระแก่สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 
 “เงินปันผล” หมายความว่า เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วแต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน 
       กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา 
 “เงินเฉลี่ยคืน” หมายความว่า เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามจ านวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้  
     ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี 

            “ฉป”           หมายความว่า อักษรย่อของเงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความ 
                                                               ช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566 
  ข้อ 4 เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566  มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่
มีความจ าเป็นในการใช้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนล่วงหน้า และเป็นการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ 
  ข้อ 5 ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ สมาชิกต้องยื่นค าขอกู้เงินภายในวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 
30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566  เท่านั้น 
  ข้อ 6 เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566 คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบ
อ านาจให้ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและเหรัญญิก หรือผู้จัดการ เป็นผู้
วินิจฉัยให้เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566 แทนคณะกรรมการด าเนินการ และให้ผู้รับ
มอบอ านาจดังกล่าวนั้น แถลงรายงานเงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566 ที่จ่ายไป 
และส่งคืนให้คณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน 
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  ข้อ 7 เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566  ที่ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ให้มีเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้ 

(1) สมาชิกท่ีผิดเงื่อนไขส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน และเงินกู้ทุกประเภททั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทุกกรณี ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้ 
เงินกูโ้ครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566    

(2) สมาชิกที่มีหนังสือแจ้งอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน จากส านักงานบังคับคดีและส านักงานสรรพากร 
ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้เงินกู้โครงการพิเศษเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน พ.ศ.2566 เว้นแต่มีหนังสือแจ้งยกเลิกการอายัด
ดังกล่าว 

  ข้อ 8 วงเงินกู้ การช าระและอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566 
(1) วงเงินกู้ให้ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่เคยได้รับจากปีก่อนล่าสุด ภายหลังหักภาระ

ผูกพันอ่ืนๆ ที่ต้องรับผิดชอบ (ค่าประกันสินเชื่อ, ค่าสสอค. ,ค่าสส.ชสอ. และภาระผูกพันอ่ืนๆ (ถ้ามี)  ทั้งนี้
ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

(2) กรณีสมาชิกรายใดที่มีภาระผูกพันได้แก่ ค่าสสอค. และค่าสส.ชสอ. หากจะกู้เงินตามระเบียบนี้จะต้องท า
หนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เพ่ือช าระ ค่าสสอค. และ ค่าสส.ชสอ. ดังกล่าว 

(3) การช าระ ผู้กู้ต้องช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกๆวันสิ้นเดือน โดยหักจากเงินได้รายเดือน และงวดสุดท้าย
ต้องช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของปีที่อนุมัติให้กู้ 

(4) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566 ให้เป็นไปตามประกาศ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์เป็นคราวๆไป 

  ข้อ 9 หลักประกันส าหรับเงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566 นอกจากหนังสือขอกู้
และหนังสือสัญญากู้  ซึ่งผู้กู้ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์แล้ว สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ที่จะได้รับในปีบัญชีที่รับ
เงินกูม้าด าเนินการช าระ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ 
          ข้อ 10 กรณีมีหนังสือแจ้งอายัดปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากส านักงานบังคับคดี และส านักงานสรรพากร ภายหลังจาก
สมาชิกได้เงินกู้โครงการพิเศษปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไปแล้ว และสหกรณ์ฯต้องน าส่งเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับส านักงาน
บังคับคดี หรือส านักงานสรรพากร ท าให้สหกรณ์ฯไม่สามารถหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เพ่ือมาช าระหนี้ได้นั้น สมาชิกต้องท า
หนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือนเพ่ือน ามาช าระหนี้จนกว่าจะครบถ้วน และหากกรณีที่สมาชิกมีเงินได้รายเดือน
คงเหลือไม่ถึงร้อยละ 30  สมาชิกต้องยินยอมให้สหกรณ์ฯหักเงินช าระหนี้ จากเงินกู้ประเภทอ่ืนในคราวถัดไปจนกว่าจะช าระหนี้
ครบถ้วน 
 ข้อ 11   กรณีสมาชิกยื่นค าขอกู้ประเภทนี้ และมีปัญหาให้วินิจฉัย ให้เสนอค าขอกู้ต่อคณะกรรมการด าเนินการในคราว
ประชุมประจ าเดือนเพื่อพิจารณา ผลเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 ข้อ 12  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 
 
 

(นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 


