
ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์ จ ำกดั 

ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้พเิศษโครงกำรบ้ำนสหกรณ์ (บ้ำนควนลงั) พ.ศ.2557 

................................................................................................................................................................................ 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 75 (7) และขอ้104 (3) ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ากดั ชุดท่ี 6 คร้ังท่ี 18 วนัท่ี 31 สิงหาคม 2557 ไดก้ าหนดระเบียบ

วา่ดว้ยการใหเ้งินกูพ้ิเศษโครงการบา้นสหกรณ์  (บา้นควนลงั) พ.ศ. 2557 ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ากดัวา่ดว้ยการใหเ้งินกูพ้ิเศษ

โครงการบา้นสหกรณ์ (บา้นควนลงั) พ.ศ.2557” 

ขอ้ 2. ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์ จ ากดั 

“สมาชิก”   หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ากดั ผูจ้องบา้น ตามบญัชี

รายช่ือผูจ้องบา้นโครงการสหกรณ์ 1 (บา้นควนลงั) ท่ีแนบทา้ยไม่เกิน 86 คน 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์ จ ากดั 

“ผูจ้ดัการ” หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ากดั 

“เจา้หนา้ท่ี” หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ากดั 
 

หมวดที ่1 

ข้อก ำหนดทัว่ไป 
 

ขอ้ 4. สมาชิกตอ้งยืน่ค  าขอกูต้ามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด รวมทั้งรายละเอียดและหลกัฐานต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือจ าเป็นต่อการวินิจฉยัของคณะกรรมการ 

ขอ้ 5. สมาชิกตอ้งมีทุนเรือนหุน้ในสหกรณ์อยา่งนอ้ย 10,000 บาท ในวนัขอกู ้

ขอ้ 6. ในกรณีท่ีสมาชิกเป็นสามีภรรยากนั สามารถใชสิ้ทธิกูไ้ดร้ายละ 1 สัญญา หรือ กรณีท่ีสมาชิก

มีความสามารถในการช าระหน้ีไม่เพียงพอ อาจใหบุ้ตรซ่ึงเป็นสมาชิกเป็นผูกู้ร่้วมได ้
 

 

 

 

 

 

 



หมวด 2 

สิทธิกำรกู้ วงเงินกู้ และหลกัประกนัส ำหรับเงินกู้ 
 

ขอ้ 7. สมาชิกมีสิทธิกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ วงเงินกูไ้ม่เกิน 600,000 บาท 

ขอ้ 8. หลกัประกนัส าหรับเงินกู ้ตามขอ้ 7. ใหใ้ชโ้ฉนดท่ีดินแปลงท่ีสมาชิกจองไวจ้  านองเป็น

ประกนัต่อสหกรณ์ หรืออาจจดัหาบุคคลอ่ืนเขา้ค ้าประกนัเพิ่มดว้ยก็ได ้
 

หมวด 3 

เงินงวดช ำระหนีแ้ละค่ำใช้จ่ำยกรณีผดินัดช ำระหนี้ 
 

ขอ้ 9. การส่งเงินงวดช าระหน้ี ใหถื้อวา่เงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือน

นั้นๆ เวน้แต่เงินกูส้หกรณ์จ่ายใหต้ั้งแต่วนัท่ี 16 ของเดือน ใหส่้งเงินงวดช าระหน้ีงวดแรกในส้ินเดือนของ

เดือนถดัไป 

ขอ้ 10. ก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในอายไุม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์และระยะเวลา

การช าระหน้ีตอ้งไม่เกิน 360 งวด  หรือ 30 ปี 

ขอ้ 11. การช าระหน้ีเงินกูพ้ิเศษคืนให ้แบบเงินตน้และดอกเบ้ียรวมกนัเท่ากนัทุกงวด 

ขอ้ 12. กรณีสมาชิกไม่สามารถช าระหน้ีตาม ขอ้ 9. ได ้ให้คณะกรรมการด าเนินการคิดค่าใชจ่้ายแก่

สมาชิกดงัน้ี 

(1) ค่าปรับ ใหคิ้ดอตัราร้อยละ3 ของเงินตน้ท่ีคา้ง โดยเร่ิมคิดตั้งแต่วนัท่ีคา้งช าระจนถึงวนัท่ีได้

ช าระ อยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 10 บาท 

(2) ค่าติดตามทวงถาม โดยใหส้หกรณ์คิดค่าติดตามทวงถามจากสมาชิกซ่ึงผดินดัช าระเกินกวา่ 

45 วนัโดยส่งเป็นจดหมายทวงถาม ฉบบัละ 50 บาท ไม่เกิน 3 ฉบบัเป็นเงิน 150 บาท และ

กรณีสมาชิกคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั สหกรณ์จะส่งใหท้นายยืน่โนทิส (Notice) แก่สมาชิก 

ฉบบัละ 500 บาท 

กรณีท่ีสมาชิกไม่สามารถช าระหน้ีได ้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแกไ้ขปัญหาหน้ีตามท่ี

เห็นสมควร 

 

 

 
 



หมวด 4 

ดอกเบีย้เงินกู้ 
 

ขอ้ 13. ใหคิ้ดดอกเบ้ียเงินกูใ้นอตัราร้อยละ 17 ต่อปี โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

ขอ้ 14. ดอกเบ้ียเงินกูใ้หคิ้ดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ 

ขอ้ 15. กรณีสมาชิกผูกู้ท่ี้ไม่ผิดนดัช าระหน้ีต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี สหกรณ์อาจปรับ

ลดอตัราดอกเบ้ียได ้โดยประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป 
 

หมวด 5 

กำรควบคุมหลกัประกนั และกำรเรียกคืนเงินกู้ 
 

ขอ้ 16. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไว้

ในระเบียบน้ี และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการ

แกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการด าหนด 

ขอ้ 17. ในกรณีใดๆดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เงินกูเ้ป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมดอกเบ้ียให้

ทนัทีโดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืนโดยไม่ชกัชา้ 

(1) เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่วา่กรณีใดๆ 

(2) เม่ือสมาชิกผูกู้ป้ระสงคจ์ะโอนกรรมสิทธ์ิหลกัประกนัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(3) กรณีผูกู้ป้ระสงคจ์ะไถ่ถอนหลกัทรัพยป์ระกนั  

ขอ้ 18. ผูกู้ต้อ้งรับผกูพนัวา่ ถา้ตนประสงคจ์ะขอลาออก ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์จะตอ้งแจง้เป็น

หนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนแลว้จึงจะขอ

ลาออกได ้
 

หมวด 6 

 กำรอนุมัติเงินให้กู้แก่สมำชิก  
 

ขอ้ 19. ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัท าขอ้มูลสรุปรายได ้ความสามารถในการช าระหน้ี  ระยะเวลาการช าระของ

สมาชิกผูข้อกูแ้ต่ละรายเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณา  

 ขอ้ 20. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก ไดต้ามท่ีก าหนดไว้

ในระเบียบน้ี 
   

 



หมวด 7 

บทเฉพำะกำล 
 

ขอ้ 21. ปัจจุบนัหลกัประกนัดงักล่าวจ านองค ้าประกนัอยูก่บัสหกรณ์ในนามของนายบุญฤทธ์ิ ฉิม

ฤทธ์ิ และไดแ้บ่งแยกโฉนดออกเป็นจ านวน 86 แปลง แต่ยงัมีโฉนดท่ีดินบางแปลงแกไ้ขช่ือของผูถื้อ

กรรมสิทธ์ิยงัไม่แลว้เสร็จ เม่ืออนุมติัเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกแลว้ สมาชิกสามารถท าสัญญาเงินกูแ้ละรับเงินกูไ้ด้

ตามจ านวน โดยตอ้งด าเนินการจ านองหลกัประกนัหลงัจากท าสัญญาเงินกูท้นัทีเม่ือแกไ้ขช่ือของผูถื้อ

กรรมสิทธ์ิแลว้เสร็จ ทั้งน้ีตอ้งจดัท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 22. กรณีสมาชิกตามบญัชีแนบทา้ย มีความประสงคจ์ะขายบา้นซ่ึงเป็นหลกัประกนัใหบุ้คคลอ่ืน

ท่ีมีรายช่ือนอกเหนือจากบญัชีรายช่ือท่ีแนบทา้ยระเบียบ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ

พิจารณาเป็นรายๆไป 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2557  

  

 

(ผูช่้วยศาสตราจารยบ์รรเจิด  พฤฒิกิตติ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์ จ ากดั 


