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ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 

---------------------------------------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากัด ข้อ 74 (7) และ ข้อ 114 (3) 

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 11 ครั้งที่ 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2562 ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก   

พ.ศ.2562” 

 ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  27 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป   

ข้อ 3   ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด ว่าด้วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์   

พ.ศ. 2561 ถือใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 และบรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ ค าสั่ง และแนวทางปฏิบัติอ่ืนที่     

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ถือใช้ระเบียบนี้แทน”  

ข้อ 4   ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   

 ข้อ 5   ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ”์       หมายถึง  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากัด  

  “สมาชิก”        หมายถึง   สมาชิกสหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากัด 

  “คณะกรรมการ”      หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  

หาดใหญ่ จ ากัด 

“ประธานกรรมการ”    หมายถึง    ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่  

จ ากัด 

  “รองประธานกรรมการ”  หมายถึง  รองประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 

จ ากัด 

  “ผู้จัดการ”       หมายถึง   ผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากัด 
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หมวด 1 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 

 ข้อ 6   สหกรณ์ให้กู้เงินแก่สมาชิก 3 ประเภท คือ  

          (1)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

          (2)  เงินกู้สามัญ 

          (3)  เงินกู้พิเศษ 

ข้อ 7   สหกรณ์จะพิจารณาให้เงินกู้ทุกประเภทแก่สมาชิกเพ่ือเป็นสวัสดิการอันเป็นความจ าเป็นหรือเพ่ือ

เป็นประโยชน์ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะเป็นเพื่อการเก็งก าไรหรือสุรุ่ยสุร่ายมิได้ 

ข้อ 8   สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 9   สมาชิกที่ขาดส่งค่าหุ้นรายเดือน หรือค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ย สหกรณ์ไม่

รับพิจารณาค าขอกู้ของสมาชิกรายนั้น เว้นแต่จะได้ช าระหนี้ที่ค้างหรือช าระหุ้นที่ค้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

ข้อ 10  สมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงินกับสหกรณ์ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี เว้นแต่เป็นการกู้เงินไม่เกินร้อยละ 90 

ของสิทธิในมูลค่าหุ้น หรือเงินฝากของตนเอง หรือของบุคคลอ่ืนค้ าประกันที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น สามารถกู้ได้โดย

ไม่จ ากัดอาย ุ  

       หมวด  2  

         เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 

ข้อ 11. การให้เงินกู้เพ่ือการนี้ คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่

สมาชิกตามระเบียบนี้และกรณีผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ใช้อ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิกและจะต้องรายงาน

ให้คณะกรรมการทราบในคราวถัดไป 

ข้อ 12. สหกรณ์อาจจะให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกรายหนึ่งๆ โดยมีวงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของสิทธิ

ในมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว โดยให้มีคุณสมบัติตามประกาศของสหกรณ์ 

ในกรณีสมาชิกช าระค่างวดเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินมาแล้วไม่น้อยกว่าหกงวด อาจขอรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน

เพ่ิมเติมได้แต่จะมีจ านวนเงินต้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 90 ของสิทธิในมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 

 คณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิกตามระเบียบนี้และกรณีผู้ที่

ได้รับมอบหมายได้ใช้อ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกและจะต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบใน

คราวถัดไป 

ข้อ 13. สมาชิกรายหนึ่งๆ จะมีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินในเวลาใดเวลาหนึ่งได้ไม่เกินหนึ่งสัญญา 
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หมวด  3 

เงินกู้สามัญ 
 

ข้อ 14   ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกตาม

ข้อบังคับของสหกรณ์และตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ใช้อ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ

จะต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการในคราวถัดไป 

ข้อ 15   การให้เงินกู้แก่สมาชิก คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญตาม

วัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้สามัญเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 

(2) เงินกู้สามัญเพ่ือการรักษาพยาบาล 

(3) เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาสมาชิกหรือบุตรสมาชิก 

(4) เงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบภัยพิบัติ 

(5)  เงินกู้สามัญเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาทิ เช่น การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย , ระบบ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน , การซ่อมแซมยานพาหนะ , การจัดงานมงคลต่าง ๆ , การปลดเปลื้องหนี้สิน เป็นต้น 

ข้อ 16   ค าขอกู้ของสมาชิกนั้น ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกลุ่มคนใด

คนหนึ่ง 

ข้อ 17   จ านวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้รายหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรแต่

ต้องอยู่ภายในจ ากัดไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 

ข้อ 18   สมาชิกท่ีประสงค์ขอกู้ต้องมีสิทธิในมูลค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ หรือ 

กรณีสมาชิกมีมูลค่าหุ้นในสหกรณ์ไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้สหกรณ์หักเงินกู้เพ่ือให้ช าระค่าหุ้นในส่วนที่

ยังไม่ครบในวันที่สหกรณจ์่ายเงินกู้ 

ข้อ 19   ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้รายก่อนไม่เสร็จก็ได้แต่

จ านวนเงินกู้รวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีจ านวนเงินต้นเกินกว่าจ ากัดใน ข้อ 17 

สุดแต่กรณีไม่ได ้

ข้อ 20   หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินให้กู้สามัญ ตาม ข้อ 15 (1) (2) (5) มีดังนี ้

        (1) มีบุคคลค้ าประกัน 2 คน สามารถกู้ได้ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท  

(2) สมาชิกผู้กู้ต้องมีทุนเรือนหุ้น 5,000 บาทจึงจะยื่นกู้ได้ 

         (3) สมาชิกในกลุ่มผลัดกันกู้และผลัดกันค้ าประกัน สามารถกู้ได้รายละไม่เกิน 100,000 บาท  
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        (4) วงเงินกู้ สมาชิกที่กู้ช าระหนี้ดี และช าระหนี้หมดทั้งกลุ่มมีสิทธิเพ่ิมวงเงินกู้ ดังนี้  

             (ก)  ครั้งแรก     กู้ได้ไม่เกิน    15,000 บาท 

           (ข)  ครั้งสอง     กู้ได้ไม่เกิน    35,000 บาท 

                (ค)  ครั้งสาม     กู้ได้ไม่เกิน    50,000 บาท 

   (ง)  ครั้งสี่         กู้ได้ไม่เกิน    75,000 บาท 

   (จ)  ครั้งห้า       กู้ได้ไม่เกิน  100,000 บาท 
 

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาสมาชิกหรือบุตรสมาชิก 

ข้อ 21  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินให้กู้สามัญ ตาม ข้อ 15 (3) มีดังนี ้

(1) มีบุคคลค้ าประกัน 2 คน  
(2) สมาชิกผู้กู้ต้องมีทุนเรือนหุ้น 5,000 บาท จึงจะยื่นกู้ได้ 

                     (3) สมาชิกผู้กู้สามารถกู้ได้ตามจ านวนบุตรไม่เกิน 2 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท โดยน า
ใบเสร็จค่าบ ารุงการศึกษาหรือใบเสร็จที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาแสดง 

(4) กรณีสมาชิกเป็นบิดามารดาให้ใช้สิทธิ์กู้ได้ฝ่ายเดียว 
 

เงินกู้สามัญเพื่อการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ 

ข้อ 22  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินให้กู้สามัญ ตาม ข้อ 15 (4) มีดังนี ้

(1)  สมาชิกอาศัยอยู่ในพ้ืนทีท่ี่ทางราชการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ 

(2) มีบุคคลค้ าประกัน 2 คน 

(3) สมาชิกสามารถกู้ได้ ไม่เกินครอบครัวละ 20,000 บาท 

                     (4)  โดยมีหนังสือรับรองจากผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ก านัน พร้อมแนบภาพถ่ายบ้านที่ประสบ 

ภัยพิบัต ิ
  

หมวด 4 

เงินกู้พิเศษ 
 

 ข้อ 23  สมาชิกต้องด าเนินการให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบ

การขอกู้  การตรวจสอบหลักฐานการกู้เงินตลอดจนการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขอกู้พิเศษ  

 ข้อ 24   คณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับหมอบหมายมีอ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกตามระเบียบนี้ 

และกรณีผู้ได้รับมอบหมายได้ใช้อ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษจะต้องรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุม

คณะกรรมการด าเนินการในคราวถัดไป 
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 ข้อ 25   การให้เงินกู้แก่สมาชิก คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษตาม

แบบและวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 

(1)  เงินกู้เพ่ือการเคหะสงเคราะห์  ซ้ือบ้านพร้อมที่ดิน อาคารชุดหรือสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของ

ตนเองหรือไถ่ถอนหลักประกันเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือซื้อหรือสร้างบ้านของตนเองจากสถาบันการเงินอ่ืน เพ่ือใช้

สิทธิดอกเบี้ยพิเศษต่ ากว่าดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการอ่ืน โดยน าบ้านหรืออาคารชุดที่ซื้อ หรือสร้าง หรือไถ่ถอนนั้นมาเป็น

ประกันเงินกู ้

(2)  เงินกู้เพ่ือการจัดหาทรัพย์สิน อาทิ รถยนต์ ที่ดิน เพ่ือการลงทุนประกอบกิจการ หรือการอ่ืน ๆ  

                     (3)  เงินกู้เพ่ือการช าระหนี้บุคคลภายนอก หนี้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่หนี้ที่เกิดจากการกู้เพ่ือการ

เคหะสงเคราะห ์

(4)  เงินกู้เพ่ือการลงทุนตามโครงการ 

(5) เงินกู้เพ่ือการอ่ืน แบบหมุนเวียน สมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงินกับสหกรณ์ไม่เกินสิทธิในมูลค่าหุ้น

หรือเงินฝากของตนเองหรือเงินฝากของบุคคลอ่ืนค้ าประกันที่ที่มีอยู่ในสหกรณ์ ณ ขณะนั้น 

กรณี สมาชิกที่มีเงินกู้พิเศษที่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์และมีประวัติการผ่อนช าระค่างวด

เป็นปกติมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองงวด สหกรณ์อาจจะให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกรายหนึ่งๆ โดยมีวงเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

และในกรณีสมาชิกช าระค่างวดเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินมาแล้วไม่น้อยกว่าหกงวด อาจขอรับเงินกู้เพ่ือเหตุ

ฉุกเฉินเพ่ิมเติมได้แต่จะมีจ านวนเงินต้นรวมกันเกินก าหนดไว้ในวรรคก่อนไม่ได้ 

กรณี สมาชิกประสงค์ขอกู้เงินน าสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันก็ย่อม

กระท าได ้แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้ ข้อ 26 (2) 

ข้อ 26   จ านวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้รายหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แต่

ต้องอยู่ภายในจ ากัดไม่เกิน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน

ไปใช้ซึ่งมีวงเงินกู้ก าหนด ดังนี้ 

(1)  เงินกู้เพ่ือการเคหะสงเคราะห์ กู้ได้ไม่เกิน 4,000,000 บาท 

(2)  เงินกู้เพ่ือการหาทรัพย์สินและการอื่น ๆ กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท 

(3)  เงินกู้เพ่ือการช าระหนี้บุคคลภายนอกหรือสถาบันการเงินอ่ืน กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท 

(4)  เงินกู้เพ่ือการลงทุนตามโครงการ กู้ได้ไม่เกิน 10,000,000 บาท 

ข้อ 27  สมาชิกท่ีประสงค์ขอกู้ต้องมีสิทธิในมูลค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของวงเงินกู้ หรือ

กรณสีมาชิกมีมูลค่าหุ้นในสหกรณ์ไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้สหกรณห์ักเงินเพ่ือให้ช าระค่าหุ้นในส่วนที่ยัง

ไม่ครบในวันที่จ่ายเงินกู้  เว้นแต่สมาชิกประสงค์ขอกู้ตามข้อ 25 (5) 
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หมวด 5 

การคิดอัตราดอกเบี้ย, ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและการคิดค่าปรับ 
 

 ข้อ 28   ให้สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท, ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้กู้และค่าใช้จ่ายในการ

ติดตามทวงหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ ์

 ข้อ 29  ดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนเงินต้นคงเหลือในกรณีที่สมาชิกมาขอช าระหนี้ก่อน

ก าหนด หรือช าระหนี้ทั้งหมดสหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยวันก่อนช าระหนี้เงินกู้นั้น 

 การค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ เมื่อค านวณแล้วมีเศษสตางค์ให้ปัดเศษดอกเบี้ยเงินกู้ดังนี้ 

(1)  เศษสตางค์ตั้งแต่ 1 – 24 สตางค์ ปัดให้เป็น 25 สตางค ์

(2)  เศษสตางค์ตั้งแต่ 26 – 49 สตางค์ ปัดให้เป็น 50 สตางค ์

(3)  เศษสตางค์ตั้งแต่ 51 – 74 สตางค์ ปัดให้เป็น 75 สตางค ์

(4)  เศษสตางค์ตั้งแต่ 76 – 99 สตางค์ ปัดให้เป็น 1 บาท 

ข้อ 30   การระบุอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในสัญญาเงินกู้ให้ระบุอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามก าหนดไว้ในประกาศ

สหกรณ์และเมื่อสมาชิกผิดนัดช าระหนี้ให้คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินกว่าพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของ

สถาบันการเงินที่ถือใช้เป็นปัจจุบัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้เคยได้รับ 

ข้อ 31   กรณีเงินกู้ที่ผู้กู้ไม่ผิดนัดช าระหนี้ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  สหกรณ์ปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

ข้อ 32   กรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถส่งงวดช าระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลา คณะกรรมการให้คิดค่าปรับ  โดยให้คิด

ตามเงินต้นที่ค้างช าระในอัตราร้อยละ 3 โดยคิดตามจ านวนวันที่ค้างช าระจนถึงวันที่ช าระ โดยให้คิดค่าปรับขั้นต่ าไม่

น้อยกว่า 10 บาท 

ข้อ 33  กรณสีมาชิกผู้กู้เพ่ือการเคหะสงเคราะห์   ที่ยื่นกู้ตามการส่งเสริมนโยบายด้านสินเชื่อช่วงระยะเวลา

ใดเวลาหนึ่งนั้น เมื่อผู้กู้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ตามการส่งเสริมนโนบายด้านสินเชื่อ ให้คิด

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและค่าปรับตามประกาศสหกรณ ์
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     หมวด 6  

การส่งเงินงวดช าระหนี้ 
 

ข้อ 34  การส่งเงินงวดช าระหนี้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องช าระค่างวดต่อสหกรณ์นั้น ให้สมาชิกผู้กู้มีหน้าที่ต้อง

จัดการช าระ ณ ส านักงานสหกรณ์ หรือสถานที่ที่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป  

ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในสิ้นเดือน หรือไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป เว้นแต่

สมาชิกผู้กู้รับเงินกู้ตั้งแต่ วันที่ 16 ของเดือนให้ส่งเงินงวดช าระหนี้งวดแรกภายในสิ้นเดือนถัดไป หรือไม่เกิน        

วันที่      7 ของเดือนถัดไป 

การกู้เงินเพ่ือการลงทุนตามโครงการตามข้อ 25 (4) ซ่ึงโครงการยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ตั้งแต่ 5 ล้านบาท    

ขึ้นไป กรณีขอรับเงินเป็นรายงวดสามารถของดช าระเงินต้นได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน แต่ให้ส่งช าระดอกเบี้ยทุก

เดือน 

ข้อ 35  การช าระหนี้เงินกู้คืนให้กับสหกรณ์สามารถเลือกงวดการช าระหนี้เงินกู้ข้อใดข้อหนึ่ง 

               (1)  งวดช าระเงินกูเ้งินต้น และดอกเบี้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด 

                          (2)  งวดช าระเงินกู้เงินต้นเท่ากันทุกงวด พร้อมดอกเบี้ยลดลงตามส่วนของเงินต้นที่ลดลง 

                          (3)  สมาชิกสามารถขอเปลี่ยนแปลงการช าระหนี้เงินกู้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มี

อ านาจในการอนุมัติเงินกู้นั้น ๆ  

ข้อ 36   เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ก าหนดระยะเวลาการช าระหนี้ให้ผู้กู้คืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือนเท่า  ๆ กัน 

(เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหาก รวมไม่เกิน 12 งวด 

ข้อ 37   เงินกู้สามัญ ก าหนดให้ผู้กู้คืนต้นเงินเป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อม

ดอกเบี้ยอีกต่างหาก ดังนี้ 

(1)  เงินกู้สามัญเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ ให้ช าระไม่เกิน 96 งวด 

(2)  เงินกู้สามัญเพ่ือการรักษาพยาบาล ให้ช าระไม่เกิน 60 งวด 

(3)  เงินกู้สามัญเพ่ือการอ่ืน ให้ช าระไม่เกิน 120 งวด  

(4)  เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาสมาชิกหรือบุตรสมาชิก ให้ช าระไม่เกิน 12 งวด 

          (5)  เงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบภัยพิบัติ ให้ช าระไม่เกิน 24 งวด 

          (6)  เงินกู้สามัญตามข้อ 17 ให้ช าระเงินกู้ได้ถึงอายุ 60 ปี นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ 
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ข้อ 38   เงินกู้พิเศษ ก าหนดระยะเวลาการช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 70 ปี โดยให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดดังนี้ 

(1)  เงินกู้เพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ให้ช าระภายใน 360 งวด หรือ 30 ปี 

(2)  เงินกู้เพ่ือการจัดหาทรัพย์สินและการอ่ืน ๆ ให้ช าระภายใน 240 งวด หรือ 20 ปี  

(3)  เงินกู้เพ่ือการช าระหนี้บุคคลภายนอก ให้ช าระภายใน 240 งวด หรือ 20 ปี 

(4)  เงินกู้เพ่ือการลงทุนตามโครงการช าระภายใน 180 งวด หรือ 15 ปี 

           (5)  เงินกู้เพ่ือการอ่ืน แบบหมุนเวียน ข้อ 25 (5) ให้ช าระภายใน 240 งวด หรือ 20 ปี โดยค่างวด

ต้องไม่ต่ ากว่า 500 บาทต่องวด 

กรณีเงินกู้พิเศษเพ่ือการอ่ืน แบบหมุนเวียนที่น าสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน เช่น ฉลากออมสิน หรือ 

พันธบัตรรัฐบาล ให้ครบก าหนดช าระหนี้ ก่อนครบก าหนดระยะเวลาฉลากออมสิน หรือ พันธบัตรรัฐบาล อย่างน้อย 

6 เดือน 

ข้อ 39   ในกรณีที่ผู้กู้ได้ท าการช าระมาแล้ว และผู้กู้มีค าขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการเห็นว่าเหตุอัน

สมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการจะผ่อนผันเวลาการส่งงวดเงินต้นช าระหนี้ส าหรับเงินกู้ที่ก าหนดไว้ตามวรรค

ก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งเดือนหรือหลายเดือนก็ได้ แต่ผ่อนผันเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 

ต้องไม่เกินหกเดือน โดยยังคงไว้ซึ่งการช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 

ข้อ 40  การกู้เงินเพ่ือการลงทุนตามโครงการตามข้อ 25(4) ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งโครงการยังไม่

ก่อให้เกิดรายได้  โดยขอผ่อนผันการช าระเงินต้นจากสัญญาเดิมได้แต่ไม่เกิน 1 ปีส าหรับผู้กู้โครงการรายหนึ่งๆ  แต่

ยังคงช าระดอกเบี้ยรายเดือน  

          ข้อ 41  แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติอ่ืน และรายละเอียดในการกู้ที่ก าหนดไว้ในระเบียบหรือนอกเหนือที่

ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดเป็นประกาศของสหกรณ์ 

 

หมวด 7 

หลกัประกัน การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
 

 ข้อ 42  การกู้เงินประเภทเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน หรือ เงินกู้พิเศษ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของสิทธิในมูลค่าหุ้น 

ซึ่งมีอยู่ในสหกรณ์ไม่ต้องมีหลักประกันใด ๆ อีก เว้นแต่กู้ไม่เกินอัตราร้อยละ 90 ของเงินรับฝากของสมาชิก หรือของ

บุคคลอื่นที่อยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น ให้สหกรณอ์ายัดจ านวนเงินฝากท่ีใช้ค้ าประกันเงินกู้จากบัญชีเงินฝาก 
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ข้อ 43  หลักประกันเงินกู้ประเภทสามัญ มีดังนี้ 

(1) ให้ใช้บุคคลค้ าประกัน 

                     (2)  สมาชิกสหกรณ์เท่านั้นที่ค้ าประกันเงินกู้ของสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรอย่างน้อย

สองคนค้ าประกันอย่างมีจ ากัดเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้รายนั้นในส่วนที่เกินกว่าสิทธิในมูลค่าหุ้นของผู้กู้ 

(3)  สมาชิกผู้ค้ าประกันต้องท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 

                     (4)  สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่า 5 คนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และสมาชิก

คนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ าประกันโดยจ านวนเงินต้นรวมกันทั้ งหมดเกินกว่าจ ากัดที่กล่าวในข้อ 17 

ไม่ได ้

(5)  เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตายหรือออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยเหตุอ่ืน หรือมีเหตุที่

คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าไม่ควรหรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่ง

คณะกรรมการเห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จก่อนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 

(6)  การที่สมาชิกค้ าประกันออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้

นั้นหลุดพ้นจากการค้ าประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน 

                     (7)  ในกรณีสมาชิกผู้กู้ยังคงมีภาระหนี้เหลือและถูกให้ออกจากสหกรณ์ สหกรณ์จะมีหนังสือแจ้งไป

ยังผู้ค้ าประกันที่เหลืออยู่ให้เข้ามารับทราบภาระหนี้ 

ข้อ 44  กรณีการกู้เงินสามัญกลุ่ม ถ้าสมาชิกผู้กู้มีความประสงค์ขอเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน จะท าได้ก็ต่อเมื่อผู้ค้ า

ประกันรายนั้นไม่มีภาระหนี้สามัญกลุ่มต่อสหกรณ์และได้รับการยินยอมจากสมาชิกในกลุ่มทุกคนโดยท าหนังสือขอ

เปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเงินกู้แล้วจึงสามารถ

เปลี่ยนผู้ค้ าประกันได้ 

การเพ่ิมผู้ค้ าประกัน เมื่อสมาชิกในกลุ่มต้องการเพ่ิมผู้ค้ าประกัน จะท าได้ก็เม่ือ ผู้ค้ าประกันรายนั้นไม่มีภาระ

ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันหนี้สามัญกลุ่มต่อสหกรณ์ และได้รับการยินยอมจากสมาชิกในกลุ่มทุกคนโดยท าหนังสือ

ขอเพ่ิมผู้ค้ าประกันตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเงินกู้แล้วจึงสามารถเพ่ิมผู้ค้ า

ประกันได้  

ข้อ 45  เงินกู้ประเภทพิเศษ ให้มีหลักประกัน ดังนี้ 

                    (1)  อสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่มีสิ่งปลูกสร้างอันปลอดจ านองรายอ่ืนจ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้

รายนั้นไม่เกิน ร้อยละ 60 แห่งมูลค่าราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ 

(2)  อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างอันปลอดจ านองรายอ่ืนจ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้

รายนั้นไม่เกิน ร้อยละ 80 แห่งมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น 

 



- 10 - 

 
 

                    (3)  อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างอันปลอดจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้

รายนั้น ตามมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น เฉพาะกรณีกู้เพ่ือซื้อ บ้านพร้อมที่ดิน  หรือสร้างบ้านบนที่ดิน  หรือซื้อ

ที่ดินที่สหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการจัดหาเพ่ือการจัดสรร หรือจัดสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรืออาคารชุดให้สมาชิกซื้อ

หรือเช่าซื้อหรือวิธีการอ่ืนใด 

                    (4)  เงินกู้พิเศษ ข้อ 25 (5) เป็นสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ ฉลากออมสินหรือพันธบัตรรัฐบาล          

อันปลอดจ าน ารายอื่นจ าน าเป็นหลักประกันเต็มจ านวนเงินกู้รายนั้นไม่เกินร้อยละ 90 แห่งมูลค่าสังหาริมทรัพย์ นั้น 

          กรณีอสังหาริมทรัพย์ อันปลอดจ านองรายอ่ืนเป็นหลักประกันเต็มจ านวนเงินกู้รายนั้นไม่เกินร้อยละ 50 แห่ง

มูลค่าสังหาริมทรัพย์หรือราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์         

                     (5)  ส าหรับหลักประกันเงินกู้ตาม ข้อ 26 (4) เป็นอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจ านองรายอ่ืนจ านอง
เป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้รายนั้นไม่เกิน ร้อยละ 60 แห่งมูลค่าราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ 

           (6)  หลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถน ามาเป็นหลักประกันนั้น ต้องเป็น โฉนด หรือ 

น.ส.3ก. ที่ตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ยกเว้น อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัด

สตูล จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช         

     (7)  อสังหาริมทรัพย์ที่จะน ามาเป็นหลักประกัน จะต้องเป็นของผู้กู้ หรือของบุพการี หรือผู้สืบสันดาน 

และหรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือของคู่สมรสซึ่งจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ได้ หรือบุพการีของคู่สมรสมา

เป็นประกันเงินกู้ 

           (8)  ส าหรับหลักประกันเงินกู้ตามข้อ 25(5) สมาชิกที่กู้โดยไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากของ

ตนเองหรือเงินฝากของบุคคลอ่ืนที่มีอยู่ในสหกรณ์ ให้สหกรณ์อายัดจ านวนเงินฝากที่ใช้ค้ าประกันเงินกู้จากบัญชี     

เงินฝาก 

ข้อ 46  การประเมินราคาหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

                     (1)  กรณีสมาชิกผู้กู้ประสงค์กู้เงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้คณะกรรมการประเมินหลักทรัพย์เป็นผู้
ประเมินราคาโดยพิจารณาจากราคาตลาดเป็นส าคัญ หรือน าส่งผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประเมินค่าทรัพย์สินจาก
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นผู้ประเมินราคาแล้วแต่ดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน
หลักทรัพย ์
                     (2)  กรณีสมาชิกผู้กู้ประสงค์กู้เงินเกินกว่า 500,000 บาท ขึ้นไป ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมิน
ค่าทรัพย์สินจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นผู้ประเมินราคา 
                     (3)  อสังหาริมทรัพย์ที่จะน ามาเป็นหลักประกันต้องติดทางสาธารณะประโยชน์หรือมีทางเชื่อมไปสู่
ทางสาธารณะประโยชน์ 

ข้อ 47  ให้คณะกรรมการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายให้มีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
และเม่ือคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด 
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ข้อ 48   ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมดอกเบี้ยในทันทีโดย
มิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1)  เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้กู้น าเงินมาใช้ผิดวัตถุประสงค์แห่งการกู้คราวนั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดข้อบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้

คืนดีภายในระยะเวลาคณะกรรมการก าหนด 
(4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน หรือผิดนัดการ

ส่งเงินงวดช าระหนี้ ดังกล่าวนั้นถึง 3 คราว ส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ  
ข้อ 49   ผู้กู้ ผู้ค้ าประกัน ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอลาออกจากสหกรณ์ ตามข้อบังคับของ

สหกรณ์จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สิน  ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

แล้วจึงขอลาออก 

ข้อ 50   ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืน โดยสิ้นเชิงตามข้อ 46  ถ้าผู้ค้ าประกันต้องรับผิดชอบแทนผู้กู้และ

ไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ ให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือนจนช าระหนี้เสร็จสิ้น 

 

หมวด 8 

การอนุมัติเงินกู้ 
 

 ข้อ 51   ในการให้เงินกู้นั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อันมีลักษณะถึงให้กู้

นั้นทุกราย ให้ถือล าดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้ซึ่งกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของสิทธิในมูลค่าหุ้น หรือ เงินฝากของตนเองหรือบุคคลอ่ืนที่มีอยู่

ในสหกรณข์ณะนั้น พึงใหก้่อนในล าดับเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอ่ืน 

                     (2)  ในระหว่างเงินกู้ซึ่งในล าดับเดียวกันตามที่กล่าวใน (1) นั้น เงินกู้ซึ่งมีจ านวนน้อยพึงให้ก่อเงินกู้

ซึ่งมีจ านวนมาก  

ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนให้กู้ได้แต่มติต้องเป็น     

เอกฉันท์ 

ข้อ 52  อ านาจในการอนุมัติเงินกู ้

(1) ผู้จัดการ มีอ านาจอนุมัติ 

(ก)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ตามข้อ 12 และ ข้อ 25 

(ข)  เงินกู้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของสิทธิในมูลค่าหุ้น หรือเงินฝากของตนเองหรือเงินฝาก

ของบุคคคลอ่ืนมาค้ าประกันที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น 



- 12 - 

 
 

                         (ค)  เงินกู้พิเศษเพ่ือการอ่ืน แบบหมุนเวียนให้ผู้จัดการมีอ านาจในการอนุมัติเฉพาะหลักประกัน

ตามข้อ (ข) และ หลักประกันที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นพันธบัตรรัฐบาล หรือฉลากออมสิน 

               (2)  คณะกรรมการเงินกู้ มีอ านาจอนุมัติ 

    (ก)  เงินกู้สามัญ ไม่เกิน 500,000 บาท 

                         (ข)  เงินกู้พิเศษเพ่ืออสังหาริมทรัพย์หรือเงินกู้พิเศษเพ่ือการอ่ืน แบบหมุนเวียน วงเงินกู้ไม่เกิน 

500,000 บาท                    

                    (3)  คณะกรรมการ มีอ านาจอนุมัติเงินกู้พิเศษเพ่ืออสังหาริมทรัพย์วงเงินกู้เกินกว่า 500,000 บาท

ขึ้นไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

 

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด  พฤฒิกิตติ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากัด 
           
 
 
 

 

 
 

 


