
ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านทบัคาง จ ากดั 

ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อสวสัดิการ พ.ศ.2555 

 อาศยัความตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 10 ,ขอ้ 12 ,ขอ้ 13 และขอ้ 104(3) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุด

ท่ี 21 คร้ังท่ี3/2555 วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกขูอง สหกรณ์

ต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง  จ  ากดั ว่าดว้ยการให้เงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการ 

พ.ศ.2555”  

 ขอ้ 2 ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั ว่าดว้ยการให้เงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการ 

พ.ศ.2550 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี และให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน 

 ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี 

  สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

  สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

  ดอกเบ้ียเงินกูผ้ดินดัช าระหน้ี หมายถึง ดอกเบ้ียท่ีสมาชิกจะตอ้งจ่ายให้กบัสหกรณ์ในกรณีท่ีสมาชิกไม่

สามารถช าระดอกเบ้ียไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้และระเบียบ ว่าดว้ยเงินกูใ้นกรณีท่ีสมาชิกไม่ส่งช าระดอกเบ้ียตาม

งวดภายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน และหรือสมาชิกไม่สามารถช าระหน้ีไดเ้ม่ือครอบก าหนดช าระหน้ีตามสัญญา 

 ขอ้ 5 วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมการพฒันาบุคคล ครอบครัว และสังคมโดยทัว่ไป 

2. เพ่ือให้สมาชิกกูย้มืเงินตามความจ าเป็น หรือมีประโยชน์ 

3. เพ่ือด าเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือประโยชน์ของสมาชิก  

หมวด 1 

ข้อก าหนดทัว่ไป 

 ขอ้ 6 ในระเบียบน้ี สหกรณ์ให้เงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการแก่สมาชิก ดงัน้ี คือ 

1. เงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการโครงการเคหะ 

2. เงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการโครงการยานพาหนะ(รถยนต)์ 

ขอ้ 7 สหกรณ์จะให้เงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการเฉพาะแก่ผูท่ี้เป็นสมาชิกท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

2. สมาชิกตอ้งไม่ผดินดัการช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูเ้กิน 3 งวดติดต่อกนัในรอบ 1 ปี 

3. สมาชิกตอ้งไม่ขาดการสะสมเงินค่าหุ้นเกิน 6 งวด ติดต่อกนัในรอบ 1 ปี 

ขอ้ 8 ให้คณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาออกขอ้ก าหนดอ่ืนๆ เก่ียวกบัเงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการ ไดต้ามท่ี

เห็นสมควร 

ขอ้ 9 ให้คณะกรรมการด าเนินการ มีอ  านาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการแก่สมาชิกไดต้ามท่ี

ก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 



คณะกรรมการด าเนินการ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกูต้ามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 78,79 เพ่ือมอบ

อ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกูพิ้เศษและตรวจสอบแก่สมาชิกให้ปฏิบติัได ้เวน้แต่เงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการแก่

สมาชิกรายนั้นเฉพาะรายเดียวมีจ านวนไม่เกิน 80% ของค่าหุ้นซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ๕ระกรรมการด าเนินการอาจมอบ

อ านาจให้ประธานกรรมการหรือรองประธานหรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ  ตามท่ีเห็นสมควร เป็นผูว้ินิจฉยัแทน

คณะกรรมการเงินกูไ้ด ้

ขอ้ 10 สมาชิกผูป้ระสงคก์ูเ้งินพิเศษเพ่ือสวสัดิการ ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว  ้

ขอ้ 11 สหกรณ์ให้เงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการ ให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ

พิจารณาเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกิน แปดแสนบาท สุดแต่จ านวนไหนจะนอ้ยกว่า 

ถา้คณะกรรมการด าเนินการ เห็นสมควรจะให้เงินกูพิ้เศษเพ่ือ สวสัดิการแก่สมาชิกท่ียงัส่งช าระคืนเงินกูพิ้เศษ ราย

ก่อนไม่เสร็จก็ได ้แต่จ านวนกูทุ้กสญัญาของสมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ ในเวลาหน่ึงเวลาใด จะมีจ านวนตน้เงินเกินกว่าท่ีกล่าวใน

วรรคแรกไม่ได ้

ขอ้ 12 ผูกู้ท่ี้ไดรั้บอนุมติัเงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการโครงการการเคหะ สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ผูกู้เ้ป็นงวดๆ ดงัน้ี 

งวดท่ี 1 จ  านวน 20 % ของวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติั เม่ือไดรั้บการตรวจงาน จากคณะอนุกรรมการ หรือ

คณะกรรมการเงินกู ้หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

งวดท่ี 2 จ  านวน 30 % ของวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติั เม่ือไดรั้บการตรวจงาน จากคณะอนุกรรมการ หรือ

คณะกรรมการเงินกู ้หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

งวดท่ี 3 จ  านวน 40 % ของวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติั เม่ือไดรั้บการตรวจงาน จากคณะอนุกรรมการ หรือ

คณะกรรมการเงินกู ้หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

ผูกู้จ้ะตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานการก่อสร้างหรือหนงัสือรับรองจากคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู ้

หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ทุกคร้ังท่ีมายืน่ขอเบิกเงินกู ้ยกเวน้กรณีผูกู้ไ้ดรั้บอนุมติัเงินกูพิ้เศษเพ่ือ สวสัดิการโดครงการการ

เคหะและด าเนินการจดัซ้ือบา้น ,คอนโด ท่ีไดก่้อสร้างเสร็จแลว้ให้ยืน่หลกัฐานการซ้ือขาย หรือหนงัสือจะซ้ือจะขาย ต่อ

คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกูห้รือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย มายืน่ขอเบิกเงินกู้ 

หมวด 2 

อตัราดอกเบีย้เงินกู้และดอกเบีย้เงินกู้ผดินัดช าระหนี ้

ขอ้ 13 ดอกเบ้ียเงินกู ้ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัรา ไม่เกินร้อยละ 17 บาทต่อปีโดยค านวณ

ตามตน้เงินคงเหลือเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัถดัจากวนัรับเงินกูจ้นถึงวนัช าระเงินกูเ้สร็จส้ิน เวน้แต่เงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการ

โครงการการเคหะ สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียในส่วนท่ีเบิกรับเงินไปแลว้เท่านั้น โดยค านวณตามตน้เงินคงเหลือเป็นรายวนั 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการ อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยให้คณะกรรมการด าเนินการ

พิจารณาตามท่ีเห็นสมควรและประกาศให้สมาชิกทราบเป็นคราวๆ ไป 

ขอ้ 14 ในกรณีท่ีผูกู้ผ้ดิสัญญาเงินกูไ้ม่ส่งช าระเงินกูห้รือดอกเบ้ียตามงวด ภายในวนัท่ี 10 ของงวดนั้น ให้คิด

ดอกเบ้ียเงินกูใ้นอตัราลูกหน้ีผดิช าระหน้ี ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดและประกาศให้สมาชิกทราบเป็นคราวๆ 

ไป 



สมาชิกท่ีผดินดัช าระหน้ีเงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการ ตามท่ีก าหนดในสัญญาเงินกูส้หกรณ์จะคิด อตัราดอกเบ้ียใน

อตัราดอกเบ้ียลกูหน้ีผดินดัช าระหน้ี ตามประกาศของสหกรณ์นบัแต่วนัท่ีผดิสัญญาจนถึงวนัท่ีช าระเสร็จส้ินและจะไม่ไดรั้บ

การพิจารณาในการขอรับเงินกูด้งักล่าวในคร้ังต่อไป 

หมวด 3 

เงินงวดช าระเงินกู้ 

ขอ้ 158 ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดให้ผูกู้ ้ส่งคืนเงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการเป็นงวด หรือรายเดือน

จ านวนเท่าๆ กนั พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย เป็นจ านวนก่ีงวดกสุ็ดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้จ  านวนและความมุ่ง

หมายแห่งเงินกู ้ไดต้ามความเหมาะสมดงัน้ี 

1. เงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการโครงการการเคหะ ช าระคืนภายใน 150 เดือน 

2. เงินกูส้ามญัเพ่ือสวสัดิการโครงการยานพาหนะ ช าระคืนภายใน 150 เดือน 

ในกรณีผูกู้ข้อเป็นหนงัสือ และคณะกรรมการด าเนินการ เห็นว่ามีเหตุอนัสมควรผอ่นผนัเป็นพิเศษคณะกรรมการด าเนินการ

จะผอ่นเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ี ส าหรับเงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการท่ีก าหนดไวต้ามวรรคก่อนนั้น ให้แก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึง

หรือหลายเดือนก็ได ้แต่การผอ่นเวลาเช่นน้ีรวมกนัทั้งหมดส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ ตอ้งไม่เกินหกเดือน 

 ขอ้ 16 การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่ง ณ ท่ีท  าการของสหกรณ์ตาม

ก าหนดเวลาเปิดท าการ 

หมวด 4 

หลกัประกนัเงินกู้ 

 ขอ้ 17 หลกัประกนัเงินกูใ้ห้มีขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

1. เงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการทุกรายการตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งตามท่ี

คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

ถา้เงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการ รายนั้นโดยเฉพาะรายเดียว หรือเม่ือรวมกบัเงินกูพิ้เศษรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู่

(ถา้มี) มีจ  านวนไม่เกินกว่าร้อยละแปดสิบของค่าหุ้นท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 

ถา้เงินกูพิ้เศษเพ่ือสวสัดิการรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียว หรือเม่ือรวมกบัเงินกูพิ้เศษรายก่อนของผูกู้ท่ี้เหลืออยู ่(ถา้

มี) มีจ  านวนเกินกว่าร้อยละแปดสิบของค่าหุ้นซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ีดว้ย 

1. มีอสังหาริมทรัพย ์อนัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกนัเต็มจ านวนเงินกูร้ายนั้น โดยตอ้ง

เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการด าเนินการ ว่าจ  านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ ้ตอ้งอยูภ่ายใน 

ร้อยละเจ็ดสิบ แห่งค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 

2. มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรือในสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ 

เห็นสมควรจ าน าเป็นประกนั โดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละแปดสิบ

แห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 

สมาชิกผูค้  ้าประกนัตอ้งท าหนงัสือค ้าประกนั ให้ไวต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้

การให้สมาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผูน้ั้นหลุดพน้จากการค ้าประกนัจนกว่าผูกู้้

ไดจ้ดัหาสมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 

 



หมวด 5 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคนืเงิน 

 ขอ้ 18 ให้คณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 

และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 ขอ้ 19 ในกรณีใดๆ ดงัต่อไปน้ีให้ถือว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้ง

ดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไวแ้ละให้คณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชา้ 

1. เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 

2. เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการว่า ผูกู้น้  าเงินไปใชผ้ดิความมัง่หมายท่ีให้เงินกูน้ั้น 

3. เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้กิดบกพร่องและผูกู้มิ้ไดจ้ดัการแกไ้ขให้

คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

4. เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี (ไม่ว่าเงินกูห้รือดอกเบ้ีย) เป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกนัหรือผดินดัการส่ง

เงินงวดช าระหน้ีดงัว่านั้นถึง 2 คราว ส าหรับเงินกูร้ายๆ หน่ึง 

ขอ้ 20 ในกรณีท่ีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิง ตามท่ีกล่าวแลว้ในขอ้ 19 ถา้ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผดิช าระหน้ี

แทนผูกู้แ้ละไม่สามารถช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้เม่ือผูค้  ้าประกนั ร้องขอคณะกรรมการอาจผอ่นผนัให้เรียกเกบ็จากผูค้  ้า

ประกนัเป็นรายงวดหรือรายเดือนจนเสร็จตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือกูใ้ห้ไวต่้อสหกรณ์ก็ได ้สุดแต่จะพิจาณาเห็นสมควร 

หมวด 6 

การตรวจสอบการให้เงินกู้ 

 ขอ้ 21 การตรวจสอบการให้เงินกู ้

1. สหกรณ์อาจมอบให้ประธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่ม หรือกรรมการด าเนินการ หรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกผูกู้ ้

อน่ึง กรรมการด าเนินการ หรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ จะใหค้ าแนะน าแก่สมาชิกผูกู้เ้พ่ือให้ปฏิบติัตามวตัถุประสงคข์อง

การกู ้ทั้งน้ี เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกผูกู้ร่้วมมือและปฏิบติัตาม 

2. ในกรณีท่ีปรากฏว่าสมาชิกผูน้ าเงินกูท่ี้เบิกไปใชผ้ดิวตัถุประสงคห์รือ ไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าแห่งการ

ใชเ้งินกูน้ั้น แสดงว่าจะไดผ้ลไม่ดี หรือมีเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นว่าไม่

สมควรให้เงินกูเ้ต็มวงเงินท่ีก าหนดไว ้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจให้ลดหรือระงบัการจ่ายเงินกู้

งวดต่อๆ ไป ส าหรับรายนั้นได ้

ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 

 

 

(นายถาวร บวัชู) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 


