
ระเบียบกองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561 

  
อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับกองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยา

คาร ข้อ 10,11,12,13,14 และข้อ 15  ที่ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งกองทุน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561 

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยา
คาร ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ และบรรดาประกาศหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งมี
ข้อก าหนดขัดแย้งกับระเบียบฉบับนี้ทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 
  ข้อ 4 กองทุนให้เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ 

      (1) เงินกู้สามัญ 
      (2) เงินกู้ฉุกเฉิน 
ข้อ 5 กองทุนจะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
ข้อ 6 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น   จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ี

คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพ่ือการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได้ 
ข้อ 7 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอค าขอกู้ต่อกองทุนตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
ข้อ 8 การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้และหนังสือค้ าประกัน  ให้ไว้ต่อกองทุน

ตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
ข้อ 9 การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อกองทุนนั้น ให้ส่งโดยวิธีการส่ง

เงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกัน และจะต้องมีเงินได้ราย
เดือนคงเหลือจากการหัก ณ ที่จ่ายทุกประเภทรายการ ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน 

ข้อ 10 ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ 
 

หมวด 2 
เงินกู้สามัญ 

 
 ข้อ 10 การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ

แก่สมาชิก 
 ข้อ 11 สมาชิกซ่ึงอาจได้รับเงินกู้สามัญ ต้องได้เป็นสมาชิกในกองทุนนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่

น้อยกว่าสามเดือน มีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของวงเงินกู้ ยกเว้นการกู้เงินของสมาชิกสมทบ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของกองทุน 



 ข้อ 12 จ านวนเงินกู้สามัญท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจ ากัดไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน 

 ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้เงินสามัญไม่เกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการอาจ
พิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกรายนั้นโดยไม่ต้องมีหลักประกันก็ได้ ทั้งนี้ ให้กู้ได้ภายในจ านวนไม่เกินร้อยละ 100 
ของค่าหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ 

 ข้อ 13 ถ้าคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกท่ียังส่งคืนเงินกู้
สามัญรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่สมาชิกต้องช าระเงินกู้สามัญรายก่อนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  และสมาชิกผู้กู้
จะต้องไม่มีจ านวนต้นเงินเกินกว่าจ ากัดที่กล่าวในข้อ 12 

 ข้อ 14 ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้
อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกรายให้ถือล าดับในการพิจารณาให้เงินกู้ โดยพิจารณาตามล าดับการเสนอค าขอกู้
ก่อน - หลัง 

ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนก็
ได้ 

 
หมวด 3 

เงินกู้ฉุกเฉิน 
 

 ข้อ 15 การให้เงินกู้ฉุกเฉิน  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ฉุกเฉิน
แก่สมาชิก 

 ข้อ 16 สมาชิกซ่ึงอาจได้รับเงินกู้ฉุกเฉิน ต้องเป็นสมาชิกในกองทุนนี้และช าระค่าธรรมเนียม
แรกเข้า และค่าหุ้นแล้วอย่างน้อย 1 งวด  

 ข้อ 17 จ านวนเงินกู้สามัญท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจ ากัดไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 5 พัน
บาท 

 ข้อ 18 ถ้าคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้
ฉุกเฉินรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่สมาชิกต้องช าระเงินกู้ฉุกเฉินรายก่อนมาไม่น้อยกว่า 3 งวด และสมาชิกผู้กู้
จะต้องไม่มีจ านวนต้นเงินเกินกว่าจ ากัดที่กล่าวในข้อ 17 

 ข้อ 19 ในการให้เงินกู้ฉุกเฉินนั้น ถ้าปรากฏว่ากองทุนมีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้
อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกรายให้ถือล าดับในการพิจารณาให้เงินกู้ โดยพิจารณาตามล าดับการเสนอค าขอกู้
ก่อน - หลัง 

ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนก็
ได้ 
 

หมวด 4 
หลักประกันส าหรับเงินกู้ 

 



ข้อ 20 หลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อ
รวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่
ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 

ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของ ผู้กู้ 
(ถ้ามี) ก็ดี มีจ านวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันดังนี้ 

มีสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยสองคนค้ าประกัน เพื่อหนี้สิน
เกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้นในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องให้
ค้ าประกันเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่ทั้งหมด 

เพ่ือความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้
ค้ าประกันมากกว่าสองคนก็ได้ 

สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าสองคนในเวลาเดียวกันได้ และสมาชิก
คนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ าประกัน โดยจ านวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่าจ ากัดที่กล่าวในข้อ 
12 วรรคแรกไม่ได้ 

เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตายหรือออกจากกองทุนไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 

 การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากกองทุนไม่ว่าเหตุใดฯ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการ
ค้ าประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน 
   

หมวด 5 
เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้ 

 
 ข้อ 21 การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการ หรือ

คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็น
จ านวนกี่งวดก็สุดแต่เห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จ านวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 48
งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก 

         ในกรณีที่ผู้กู้มีค าขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อน
ผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญที่ก าหนดไว้ตาม
ความในวรรคก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ ในการผ่อนผันการช าระหนี้ของสมาชิก สมาชิก
จะต้องช าระดอกเบี้ยตามต้นเงินคงเหลือทุกเดือน ห้ามงดการช าระดอกเบี้ยให้กับกองทุน แต่การผ่อนเวลา
เช่นนี้รวมกันทั้งหมดส าหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน 

 
หมวด 6 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 

 ข้อ 22 ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้
ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

 ข้อ 23 ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 



 
หมวด 7 

การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
 

 ข้อ 24 ให้คณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 ข้อ 25 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะ กรรมการด าเนินการจัดการ
เรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1)  เมื่อผู้กู้ออกจากกองทุนไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการว่า    ผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความ         

มุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลักประกันส าหรับเงินกู้บกพร่อง และผู้กู้

มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือน

ติดต่อกัน 
ข้อ 26  ในกรณีท่ีเงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้ว ถ้าผู้ค้ าประกันต้องรับผิด

ช าระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการด าเนินการ
อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อกองทุนก็ได้  
สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร  

 
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

 

                       (นายเจริญศักดิ์  วรแสน) 
                        ประธานกรรมการจัดตั้ง 
     กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
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