
หน้าที่ 1 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 

ว่าด้วย โครงการเงินกู้พิเศษการรวมหนี้เพื่อชีวิตที่ดีของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566 
***************************** 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด พ.ศ.2565 ข้อ13(1), ข้อ14, ข้อ15(3), 
ข้อ16, ข้อ67(8) และข้อ105(5) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 66 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
พ.ศ.2566 ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครรูาชบุรี จ ากัด ว่าด้วย โครงการเงินกู้พิเศษการรวมหนี้เพื่อชีวิตที่ดี
ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วย โครงการเงินกู้พิเศษการรวม
หนี้เพื่อชีวิตที่ดีของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566” 
  ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วย โครงการเงินกู้พิเศษการรวมหนี้เพื่อ
ชีวิตที่ดีของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565 ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565   โดยให้ใช้ข้อความในระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 3 ระเบยีบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566 เป็นต้นไป 
  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
   “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
   “ลูกหนี้” หมายถึง สมาชิกท่ีมีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์และสถาบันการเงินอ่ืน 
   “สถาบันการเงินอ่ืน” หมายถึง สถาบันการเงินตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
   “เบี้ยประกันภัย” หมายถึง ค่าเบี้ยประกันภัยสิ่งปลูกสร้างที่สมาชิกน ามาเป็นหลักประกัน 
   “เบี้ยประกันชีวิต” หมายถึง ค่าเบี้ยประกันชีวิตของผู้กู้ 
  ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของการรวมหนี้สมาชิกสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
   (1) เพ่ือแบ่งเบาภาระในการช าระหนี้ของสมาชิก 
   (2) เพ่ือให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
   (3) เพ่ือช่วยเหลือเพ่ิมขีดความสามารถในการช าระหนี้ของสมาชิก และเป็นการพัฒนาคุณภาพหนี้ 
    ของสหกรณ์ 
 ข้อ 6 ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ สมาชิกต้องยื่นค าขอกู้เงิน ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 เท่านั้น 
  ข้อ 7 การรวมหนี้ สหกรณ์จะรวมหนี้ตามความหมายที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้เท่านั้น 
  ข้อ 8 ลักษณะหนี้ที่จะน ามารวมหนี้มีดังนี้ 
   (1) เป็นหนี้ที่สมาชิกเป็นลูกหนี้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ 
   (2) เป็นหนี้ที่สมาชิกเป็นลูกหนี้กับสถาบันการเงินอ่ืนตามที่สหกรณ์ก าหนด 
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  ข้อ 9 การรวมหนี้ คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณารวมหนี้ให้แก่ลูกหนี้  โดยวิธีการรวมหนี้ สถาบัน
การเงินอ่ืน ได้แก่ บัตรเครดิต(ยกเลิกบัตร), เงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย, ชพค, วิทยฐานะ, พัฒนาชีวิตครู, ธนวัฎ(ยกเลิก
วงเงิน), เงินกู้บ าเหน็จค้ าประกัน บัตรเครดิตหรือบัตรเงินสดเฉพาะที่ถูกด าเนินคดี หรือหนี้อ่ืนๆ ที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควร และหนี้ในสหกรณ์ทุกสัญญาเป็นสัญญาเดียว เพ่ือน าไปช าระหนี้สิน ดังต่อไปนี้ 
   9.1 หนี้เงินกู้ทุกประเภทในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
   9.2 หนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินอ่ืนตามที่สหกรณ์ก าหนดข้างต้น 
  ข้อ 10 วงเงินกู้ มูลหนี้รวมกันแล้ว ไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยขึ้นอยู่กับศักยภาพ ของ
แต่ละบุคคล แตต่้องไม่เกินหนี้ที่มีอยู่ ทั้งนี ้
   - สมาชิกสังกัดเอกชน ไม่เกิน 450,000 บาท 
   - พนักงานราชการและลูกจ้างตามภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกิน 800,000 บาท 
    กรณีสมาชิกกู้เงินเกินกว่า 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ต้องปฏิบัติงานมาแล้ว  
    ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
   ยกเว้น เงินกู้สามัญเพ่ือสวัสดิการพิเศษ (สพ.) และ เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ.) ไม่น ามาค านวณรวม 
   และเงินกู้ที่น ามารวมหนี้จะเกินมูลหนี้เดิมที่คงเหลือไม่ได้ 
  ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้กู้ 
   11.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด โดยสมบูรณ์และมีอายุสมาชิกติดต่อกันไม่ 
    น้อยกว่า 5 ปี  ส าหรับสมาชิกโอนย้ายมาจากสหกรณ์อ่ืนให้นับเวลาต่อเนื่องได้ 
   11.2 สมาชิกต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ ตามระเบียบนี้ 
   11.3 ไม่เป็นผู้ที่ถูกส านักงานบังคับคดีอายัดเงินและทรัพย์สินต่างๆ ยกเว้น กู้เงินตามระเบียบนี้ 
    เพ่ือน าไปใช้หนี้ตามค าพิพากษา เพ่ือให้ถอนการอายัดเงิน หรือถอนการยึดทรัพย์สินดังกล่าว 
   11.4 สมาชิกจะต้องท าประกันสินเชื่อ และ/หรือ ประกันชีวิต ตามระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู ้
    แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ ของสหกรณ์ฯ 
   11.5 เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด (สส.รบ.) และ 
    ควรเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  
    จ ากัด (สค.รบ.) นอกจากนี ้สมาชิกยังต้องท าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ 
    ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) / สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
    ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) อย่างใดอย่างหนึ่งด้วย 
   11.6 หากสมาชิกรายใดที่ไม่สามารถท า สสอค./สส.ชสอ. ได้ เนื่องจากถูกจ ากัดด้วยเกณฑ์อายุ 
    สามารถกู้เงินกับสหกรณ์ตามระเบียบนี้ได้ หากสิทธิ อันพึงมีพึงได้กรณีเสียชีวิต และ 
    หลักทรัพย์อันเป็นประกันหนี้เงินกู้ที่มีต่อสหกรณ์ทั้งหมด ครอบคลุมวงเงินกู้ โดยให้อยู่ใน 
    ดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ ทั้งนี้ ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ 
  ข้อ 12 การส่งช าระหนี้ ส่งช าระหนี้แล้วต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือนและส่ง
ช าระหนี้ไม่เกิน 360 งวด โดยงวดการผ่อนช าระหนี้ต้องอายุไม่เกิน 90 ปี เว้นแต่ กรณีมีเหตุจ าเป็น ให้เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาเป็นรายๆไป โดยสมาชิกผู้กู้สามารถเลือกส่งแบบคงต้นหรือแบบคงยอดก็ได้ 
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  ข้อ 13 หลักประกันการรวมหนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   13.1 ในกรณีที่สมาชิกขอรวมหนี้ในสหกรณ์ ให้ใช้หลักประกันตามสัญญาเดิมมาค้ าประกัน 
    หรือหลักทรัพย์ใหม่ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าเดิม 
   13.2 ในกรณีที่สมาชิกขอน าหนี้จากสถาบันการเงินอ่ืนรวมหนี้สหกรณ์ ให้ใช้หลักประกันตามสัญญา 
    เดิม ของสหกรณ์และหรือสถาบันการเงินอ่ืน หากมีวงเงินกู้ยืมเกินอยู่ ให้ใช้บุคคลค้ าประกันเพิ่ม 
    ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด เว้นแต่ กรณีมีเหตุจ าเป็น ให้เสนอคณะกรรมการ 
    ด าเนินการ เพ่ือพิจารณาเป็นรายๆไป 
  ข้อ 14 หลักประกันเงินกู้ที่ใช้พิจารณา มีดังนี้ 
   14.1 เงินฝากสหกรณ์ 
   14.2 ใช้อสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนจ านองเพ่ือเป็นประกันเงินกู้ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    (1) อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากการจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกันเต็มจ านวนวงเงินกู ้
     โดยต้องเปน็ที่เห็นชอบ ของคณะกรรมการด าเนินการ โดยราคาที่ดิน ให้ถือจากราคาประเมิน 
     ของกรมที่ดิน ทั้งนี ้สหกรณ์ฯ ไม่รับจ านองที่ดินเฉพาะส่วน และราคาประเมินดังกล่าว 
     ให้ใช้อ้างอิงได้ไม่เกิน 6 เดือน 
    (2) ที่ดินติดทางสาธารณประโยชน์ประเมินให้เต็มจ านวนของราคาประเมินจากกรมที่ดิน 
    (3) สิ่งปลูกสร้างประเมินราคาตามสภาพจริง และต้องท าประกันอัคคีภัย ตามวงเงินที่ 
     ประเมินสิ่งปลูกสร้างทุกปี จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น  
    (4) ใช้หลักทรัพย์ของบุคคลอ่ืนเป็นหลักประกันได้โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของ 
     หลักทรัพย์ 
    (5) ผู้กู้ต้องเตรียมตรวจและชี้หมุดหลักเขต 
    (6) ผู้กู้ที่ซื้อที่ดินร่วมกันต้องแบ่งแยกที่ดินให้เรียบร้อยก่อนยื่นค าขอกู้  
    (7) ที่ดินต้องตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีหรือที่ดินที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด โดยห่างจากสหกรณ์ 
     ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ไม่เกิน 300 กิโลเมตร (กรณีหลักทรัพย์ที่อยู่ต่างจังหวัด  
     สมาชิกผู้กู้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง) 
   14.3 ใช้บุคคลค้ าประกัน ท าสัญญาค้ าประกันเต็ม ตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยให้เป็นไป 
    ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
    (1) ข้าราชการทุกสังกัดค้ าประกันได้ไม่เกิน 6 สัญญา (ทั้งนี้ต้องไม่ซ้ าผู้กู้รายเดิม) 
     สิทธิการค้ าประกันสัญญาละ 400,000 บาท 
    (2) พนักงานราชการ, ลูกจ้างตามภารกิจขององค์การปกครองท้องถิ่น, ลูกจ้างประจ า 
     ค้ าประกันได้ไม่เกิน 4 สัญญา (ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ าผู้กู้รายเดิม) 
     สิทธิการค้ าประกันสัญญาละ 200,000 บาท 
    (3) พนักงานมหาวิทยาลัยค้ าประกันได้ไม่เกิน 5 สัญญา (ทั้งนี้ต้องไม่ซ้ าผู้กู้รายเดิม) 
     สิทธิการค้ าประกันสัญญาละ 200,000 บาท โดยสมาชิกที่ประสงค์จะค้ าประกันสัญญาที่ 5 
     จะต้องต่อสัญญาจ้างต่อเนื่องในรอบที่ 4 เรียบร้อยแล้ว 
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    (4) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด, เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ค้ าประกันได้ไม่เกิน 5 สัญญา (ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ าผู้กู้ 
     รายเดิม) สิทธิการค้ าประกันสัญญาละ 200,000 บาท  
    (5) สมาชิกสังกัดสถานศึกษาเอกชนต้องมีอายุการท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
     ค้ าประกันได้ไม่เกิน 3 สัญญา (ท้ังนี้ต้องไม่ซ้ าผู้กู้รายเดิม) สิทธิการค้ าประกันสัญญาละ  
     150,000 บาท 
 ข้อ 15 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ให้เรียกดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี โดยจะประกาศให้ทราบ 
เป็นคราวๆไป     
 ข้อ 16 เงื่อนไขอ่ืนๆ 
   16.1 สมาชิกต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินกู้ท่ีได้รับเพ่ือช าระหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ และหรือหนี้เงินกู้จาก 
    สถาบันการเงินอ่ืน 
   16.2 กรณีผู้กู้ไม่อาจช าระหนี้เงินกู้ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องยินยอมให้สหกรณ์น าเงินปันผล 
    และเงินเฉลี่ยคืน ที่ได้รับหักช าระหนี้เงินกู้ หรือด าเนินการตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการ 
    เห็นสมควร 
   16.3 เมื่อสมาชิกกู้เงินรวมหนี้แล้ว สามารถใช้สิทธิกู้เงิน ได้แก่ 1.เงินกู้สามัญเพ่ือสวัสดิการพิเศษ  
    (สพ.) และ 2.เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ.) เท่านั้น 
   16.4 ถ้าต้องการออกจากโครงการนี้จะต้องเหลือหนี้ให้เป็นไปตามสิทธิของเงินกู้แต่ละประเภท 
    ตามระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ 
   16.5 กรณีท่ีสมาชิกได้กู้เงินตามระเบียบ ว่าด้วย โครงการเงินกู้พิเศษการรวมหนี้เพ่ือชีวิตที่ดี 
    ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566 แล้วสมาชิกต้องห้ามก่อภาระหนี้สิน กับสถาบันการเงินอ่ืนอีก  
    พร้อมทั้งต้องท าข้อตกลงกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ว่าจะไม่ก่อหนี้ผูกพันใดๆกับสถาบันการเงินอ่ืน  
    และหลังจากท าบันทึกข้อตกลงแล้ว หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตาม หรือก่อภาระหนี้สินกับสถาบัน 
    การเงินอ่ืน ภายหลังการกู้เงิน ตามระเบียบนี้ หรือให้ถ้อยความอันเป็นเท็จต่อสหกรณ์ จะถือว่า 
    ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ ในระเบียบนี้ ให้ถือว่าสัญญากู้เงิน เป็นอันสิ้นสุดลง 
    สหกรณ์ฯ จะด าเนินการเรียกต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดคืนทันที 
   16.6 ในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 16.5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด จะตัดสิทธิ 
    การกู้เงินประเภทอ่ืน และสิทธิอันพึงได้รับจากสหกรณ์ 
   16.7 ผู้กู้ต้องยินยอมให้สหกรณ์ตรวจสอบสถานภาพการเงินเมื่อสหกรณ์ต้องการ 
   16.8 กรณีวงเงินกู้เกินกว่า 1,500,000 บาท สมาชิกผู้กู้ต้องยื่นเอกสารเปิดเผยข้อมูล กับบริษัทข้อมูล 
    เครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) 
   16.9 เมื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุงานก่อนก าหนด หรือออกจากราชการ 
    ต้องน าเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ที่สมาชิกพึงได้รับมาช าระหนี้ เพ่ือให้ต้นเงิน 
    ลดลงและสหกรณ์สามารถเรียกเก็บเงินจากต้นสังกัดได้ 
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   16.10 คณะกรรมการด าเนินการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกรายใด 
    รายหนึ่ง ได้โดยค านึงถึงความมั่นคงของสหกรณ์ 
   16.11 หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการกู้ต้องถูกต้องตามความเป็นจริง หากสหกรณ์ 
    ตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลง หรือแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จต่อสหกรณ์ สมาชิกจะถูกตัดสิทธิ 
    ในสวัสดิการ และการให้กู้ทุกประเภท หรือให้ออกจากการเป็นสมาชิก พร้อมทั้งด าเนินการ 
    ทางกฎหมาย 
   16.12 สมาชิกผู้เข้าโครงการนี้จะต้องมีภาระหนี้ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด และหรือหนี้ 
    เงินกู้สถาบันการเงินอ่ืน (ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้) 
  ข้อ 17 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
 
 
 

(นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 


