ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูร้อยเอ็ด จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรให้ เงินกู้แก่สมำชิก พ.ศ. 2560
****************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด ข้อ. 65 (9)
และข้อ. 90 (5) ที่ประชุมของคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 55 ประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่
9 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติกาหนดระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิก พ.ศ.
2560
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับนับถัดจากวันประกาศ เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติ
หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
(1) สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด
(2) ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด
(3) คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ร้อยเอ็ด จากัด
(4) ผูจ้ ดั การ หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด
(5) สมาชิก หมายถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด
(6) สวัสดิการ หมายถึง สวัสดิการที่สหกรณ์จดั ทาขึ้น คือ ก.ส.ค. 1,2,3 และ
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
หมวด 1
ข้ อกำหนดทัว่ ไป
ข้อ 5. สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ 6. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณี เพือ่ การอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ในกรณี การให้เงินกูซ้ ่ ึงกาหนดเป็ นโครงการเฉพาะเพื่อการอันจาเป็ น หรื อเพื่อประโยชน์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กาหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกูแ้ ล้วประกาศเป็ นคราว ๆ ไป
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เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
ข้อ 7. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินมี 2 ประเภท คือ
(1) ฉุกเฉินปกติ
(2) ฉุกเฉินเพือ่ การฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้อ 8. วัตถุประสงค์เงินกู้
(1) เพื่อเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้
(2) เพื่อการอันจาเป็ นหรื อประโยชน์ดา้ นความสะดวกสบาย
(3) เพื่อชาระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้อ 9. ให้สมาชิกที่ประสงค์จะขอกูเ้ งินให้ยนื่ คาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 10. คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ กรรมการอื่น ๆ หรื อ
ผูจ้ ดั การ ตามที่เห็นสมควร เป็ นผูว้ ินิจฉัยให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการ
ดาเนินการก็ได้และให้ผรู ้ ับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่ งคืนต่อคณะกรรมการเพื่อทราบทุ
กเดือน
ข้อ 11. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น ให้กไู้ ด้ร้อยละ 90 แห่งเงินได้
รายเดือนของสมาชิกนั้นแต่ตอ้ งไม่เกิน 230,000.-บาท กรณี ตามข้อ 7. (1) และ 20,000.-บาท กรณี ตาม
ข้อ 7. (2) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่นอ้ ยกว่าที่คณะกรรมการกาหนด เว้นแต่กรณี ตามข้อ 7. (2)
หากเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด ให้เสนอคณะ
กรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
ในกรณี ที่สมาชิกนั้น ยังมีเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม่และรายก่อนรวมกันจะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้
เว้นแต่กรณี ที่มีเหตุอนั ควร
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ ทั้งนี้
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม่และรายก่อนรวมกันแล้วต้องมีจานวนเงินกูไ้ ม่เกิน 1 เท่าของจานวนตามวรรคแรก
หมวด 3
เงินกู้สำมัญ
ข้อ 12. เงินกูส้ ามัญมี 4 ประเภทคือ
(1) เงินกูห้ ุน้
(2) เงินกูส้ ามัญปกติ
(3) เงินกูเ้ พื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรื อเงินกูเ้ พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ปฏิบตั ิ
(4) เงินกูเ้ พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรื อต่างประเทศ
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(1) เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว
(2) เพื่อชาระหนี้
(3) เพื่อการศึกษาบุตร
(4) เพื่อจัดงานประเพณี
ข้อ 14. ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกได้
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และข้อบังคับของสหกรณ์กาหนด
คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตั้งกรรมการเงินกูข้ ้ ึนตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 65.
เพื่อมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกให้ปฏิบตั ิได้
ข้อ 15. สมาชิกผูใ้ ดประสงค์จะขอกูเ้ งินสามัญ ต้องยืน่ คาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 16. คาขอกูเ้ งินของสมาชิกนั้น ต้องเสนอผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้
(1) ผูซ้ ่ ึงรับราชการหรื อทางานประจาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องผ่านผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(2) พนักงานเทศบาลซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาหรื อลูกจ้างประจาที่ทางานในสถานศึก
ของเทศบาล ต้องผ่านนายกเทศมนตรี
(3) ผูซ้ ่ ึงรับราชการหรื อทางานประจาในโรงเรี ยน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ต้องผ่าน
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา อธิการบดี
(4) เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างประจาสหกรณ์น้ ี ต้องผ่านผูจ้ ดั การสหกรณ์
ในกรณี ที่ผขู ้ อกูด้ ารงตาแหน่งเหล่านั้นเองหรื อตาแหน่งสูงกว่าก็ไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังว่านี้ดว้ ย
ข้อ 17. จานวนเงินกูส้ ามัญที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น
ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท เว้นแต่สมาชิกรายใดมี
ความประสงค์จะขอกูย้ มื เพิ่มอีกเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
ที่ปฏิบตั ิและหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรื อต่างประเทศ ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิเป็ นราย ๆ ไป
โดยให้กยู้ มื รายละไม่เกินสี่ แสนบาทสาหรับเงินกูเ้ พื่อการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้นและหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาเพิม่ อีกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ปฏิบตั ิและหรื อรายละไม่เกิน
สองแสนบาท สาหรับกูเ้ พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรื อต่างประเทศ
แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อราย
(1) สมาชิกที่กเู้ งินโดยนาเงินค่าหุน้ มาเป็ นหลักประกัน คณะกรรมการดาเนินการอาจ
ให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนั้นได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุน้ ที่สมาชิกมีอยูใ่ นขณะกูย้ มื เงิน ซึ่งอาจกู้
ได้เกินกว่าหนึ่งล้านสองแสนบาทได้
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และยังคงเป็ นสมาชิกอยูต่ ามข้อบังคับข้อ 47. ให้มีสิทธิกเู้ งินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ที่ตนมีอยู่
ในสหกรณ์ ซึ่งอาจกูไ้ ด้เกินกว่าหนึ่งล้านสองแสนบาทได้
ข้อ 18. ถ้าคณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควรจะให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกที่ยงั ส่ งคืนเงินกูส้ ามัญหรื อเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนไม่เสร็ จก็ได้
แต่จานวนเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
ของสมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งจะมีจานวนต้นเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินรวมกันทุกรายการเกินกว่า
จากัดที่กล่าวในข้อ 17. ไม่ได้ และเมื่อรวมการส่ งเงินงวดชาระหนี้ของเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุ
ฉุกเฉินรวมกันกับเงินค่าหุน้ รายเดือนและรายการหัก ณ ที่จ่ายจากส่วนราชการแล้ว จะต้องมีเงินได้
รายเดือนคงเหลือไม่เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 19. จานวนเงินกูต้ ามสิ ทธิที่จะกูไ้ ด้ ถ้าหน่วยใดได้รับจัดสรรเงินกูพ้ อที่จะกูไ้ ด้ตามคาขอกู้
แต่ละเดือนให้ครบทุกคน สหกรณ์จะให้กไู้ ด้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 17. ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุน
ที่จะให้ได้ไม่พอแก่การขอกูข้ องสมาชิกทุกรายให้ถือลาดับการพิจารณาให้กดู้ งั นี้.
(1) เงินกูซ้ ่ ึงถือเงินค่าหุน้ เป็ นหลักประกันพึงได้ในลาดับก่อนเงินกูซ้ ่ ึงมีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ในกรณี ที่ผขู ้ อกูห้ รื อครอบครัวประสบอุบตั ิเหตุถูกฟ้ องร้อง หรื อ เจ็บป่ วยต้องรักษาตัว
เป็ นเวลานาน โดยมีหลักฐานที่เป็ นจริ งประกอบการพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
(3)
พิจารณาให้ผมู ้ ีหุน้ ในสหกรณ์จากจานวนมากไปหาจานวนน้อยในการส่ งคาขอกูแ้ ต่ละเดือนและไม่มีหนี้ประเภทเงินกูส้ ามัญผู
กพันอยูก่ ่อน
(4) จานวนเงินกูแ้ ต่ละรายต้องมีเงินค่าหุน้ ที่ชาระแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินกูย้ มื
หากมีเศษให้ปัดเศษขึ้นเป็ นหลักร้อย
ทั้งนี้ การให้เงินกูไ้ ด้เต็มสิ ทธิ์หรื อไม่น้ นั ย่อมขึ้นอยูก่ บั เงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์จะเอื้ออานวย
ข้อ 20. เงินกูเ้ พื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ปฏิบตั ิ
ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูเ้ พื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาเพิ่มอีกใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ปฏิบตั ิได้ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
นี้และข้อบังคับของสหกรณ์กาหนด
คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตั้งกรรมการเงินกูข้ ้ ึนตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 65.
เพื่อมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูเ้ พือ่ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาที่เ
กี่ยวข้องกับสายงานที่ปฏิบตั ิแก่สมาชิกให้ปฏิบตั ิได้
ข้อ 21.
สมาชิกผูใ้ ดประสงค์จะขอกูเ้ งินกูเ้ พื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
ที่ปฏิบตั ิ ต้องยืน่ คาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้คาขอกูเ้ งินของสมาชิกนั้น
ต้องเสนอผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม ข้อ 16.
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ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ปฏิบตั ิที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร
แต่ตอ้ งไม่เกินสี่ แสนบาท ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการดาเนินการเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 23.
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูเ้ พื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาที่เกี่ย
วข้องกับสายงานที่ปฏิบตั ิแก่สมาชิกที่ยงั ส่ งคืนเงินกูเ้ พื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาที่เกี่ย
วข้องกับสายงานที่ปฏิบตั ิหรื อเงินกูพ้ ิเศษ หรื อเงินกูส้ ามัญอื่นหรื อเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนไม่เสร็ จก็ได้
แต่จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ทั้งนี้ การให้เงินกูไ้ ด้เต็มสิ ทธิ์หรื อไม่น้ นั ย่อมขึ้นอยูก่ บั เงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์จะ
เอื้ออานวย
ข้อ 24. เงินกูเ้ พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรื อต่างประเทศ
ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูเ้ พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรื อต่างประเทศได้ตามที่กาหนด
ไว้ในระเบียบนี้ และข้อบังคับของสหกรณ์กาหนด
คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตั้งกรรมการเงินกูข้ ้ ึนตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 65.
เพื่อมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูเ้ พือ่ การศึกษาดูงานในประเทศหรื อต่างประเทศ
แก่สมาชิกให้ปฏิบตั ิได้
ข้อ 25. สมาชิกผูใ้ ดประสงค์จะขอกูเ้ งินเพือ่ การศึกษาดูงานในประเทศหรื อต่างประเทศ ต้องยืน่
คาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ คาขอกูเ้ งินของสมาชิกนั้นต้องเสนอผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม ข้อ 16.
ข้อ 26. จานวนเงินกูเ้ พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรื อต่างประเทศที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น
ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกินสองแสนบาท
ข้อ 27.
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูเ้ พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรื อต่างประเทศแก่สมาชิกที่ยงั ส่ งคืนเงินกูเ้
พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรื อต่างประเทศหรื อเงินกูพ้ ิเศษ
หรื อเงินกูส้ ามัญอื่นหรื อเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนไม่เสร็ จก็ได้ แต่จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ทั้งนี้ การให้เงินกูไ้ ด้เต็มสิ ทธิ์หรื อไม่น้ นั ย่อมขึ้นอยูก่ บั เงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์จะเอื้ออานวย
หมวด 4
เงินกู้พเิ ศษ
ข้อ 28. เงินกูพ้ ิเศษมี 2 ประเภท คือ
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(2) เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 29. วัตถุประสงค์เงินกู้
(1) เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน
(2) เพื่อสร้างบ้าน
(3) เพื่อซื้อที่ดิน
(4) เพื่อไถ่ถอน
(5) เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ
(6) เพื่อต่อเติมบ้าน
(7) เพื่อซ่อมแซม
ข้อ 30. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ เห็นว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือ
ให้เงินกูเ้ พื่อส่งเสริ มฐานะความมัน่ คง หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้โดยจานวนเกินกว่าจากัด
ตามข้อ 17. , 17(1) , 17 (2) สุ ดแต่กรณี คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้
แก่สมาชิกนั้นได้ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบและตามข้อบังคับของสหกรณ์กาหนด
ข้อ 31. การให้เงินกูพ้ ิเศษนั้น ให้เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ตามกาหนดในระเบียบนี้
อนึ่ง ให้ถือว่าการกูเ้ งินเพื่อการเคหะสงเคราะห์อยูใ่ นลาดับก่อนเงินกูเ้ พือ่ การลงทุน ประกอบอาชีพ
ข้อ 32. สมาชิกอาจได้รับเงินกูพ้ ิเศษต้องเป็ นสมาชิกในสหกรณ์น้ ีเป็ นเวลาติดต่อกันมาไม่นอ้ ย
กว่า 3 ปี (ในกรณี ซ่ ึงสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อื่นต้องเป็ นสมาชิกในสหกรณ์น้ ีและสหกรณ์ซ่ ึงตน
เป็ นสมาชิกอยูเ่ ดิมรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี )
คณะกรรมการดาเนินการอาจยกเว้นข้อกาหนดดังกล่าวในวรรคแรกนั้นได้
ในกรณี ที่สมาชิกผูก้ แู้ สดงเหตุผลเป็ นที่เชื่อถือได้ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 33. สมาชิกผูส้ ่ งคืนเงินกูพ้ ิเศษไม่เสร็ จ หากมีความจาเป็ นเกิดขึ้น
ก็ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาให้สมาชิกผูน้ ้ นั กูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้
โดยเมื่อรวมเงินที่จะต้องส่ งกับสหกรณ์ไม่วา่ เงินค่าหุน้
รายเดือน เงินงวดชาระหนี้เงินกูพ้ ิเศษและเงินงวดชาระหนี้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินและรายการหัก ณ
ที่จ่ายจากส่ วนราชการแล้วจะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 34. ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกได้
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และข้อบังคับของสหกรณ์กาหนด
คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตั้งกรรมการเงินกูข้ ้ ึนตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 65.
เพื่อมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกให้ปฏิบตั ิได้
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ซึ่งสมาชิกนั้นอาจกูเ้ งินสามัญจากสหกรณ์ได้
ข้อ 36. การให้เงินกูพ้ ิเศษนั้น ต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวน
กรรมการดาเนินการผูเ้ ข้าร่ วมประชุมพิจารณาคาขอกูร้ ายนั้น
ข้อ 37. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้วนิ ิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษ ทั้งหนังสื อกูแ้ ละเอกสารทางกฎหมายอย่างอื่น ๆ
เกี่ยวกับเงินกูน้ ้ นั ซึ่งจัดทาตามแบบที่กาหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผูก้ จู้ ึงรับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้
เพื่อเป็ นการควบคุมการใช้จ่ายเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามความมุ่งหมาย
ให้สมาชิกผูก้ สู้ ่ งจานวนเงินกูพ้ ิเศษซึ่งตนได้รับเข้าฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์ของตนในสหกรณ์
กาหนดจ่ายตามความมุ่งหมาย
คณะกรรมการดาเนินการอาจยกเว้นข้อกาหนดดังกล่าวในวรรคสองนั้นได้
ในกรณี ที่สมาชิกผูก้ แู้ สดงเหตุผลเป็ นที่เชื่อถือได้ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 38. ในเมื่อถึงกาหนดที่สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งใช้จ่ายเงินกูพ้ ิเศษตามความมุ่งหมายต้องเสนอรายการ
ใช้จ่ายเงินกูต้ ามแบบที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งหลักฐานที่มีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วที่สุด ที่จะทาได้
สหกรณ์อาจมอบให้กรรมการดาเนินการ หรื อบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนการใช้เงินกูต้ ามรายการงานนั้น ๆ
อีกชั้นหนึ่งด้วย
ข้อ 39. ตราบใดที่สมาชิกยังส่ งคืนเงินกูพ้ ิเศษไม่เสร็ จ สมาชิกจะต้องยินยอมและอานวยความสะดวก
ให้กรรมการดาเนินการ หรื อบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้าง
ต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคาร หรื อทรัพย์สิน หรื อการประกอบอาชีพที่ใช้เงินกูน้ ้ นั ในเวลาอันสมควร
ได้เสมอและต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่ องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์
ข้อ 40. เงินกูพ้ เิ ศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์น้ นั ได้แก่
(1) เงินกูเ้ พื่อต่อเติมหรื อปรับปรุ งอาคาร ซึ่งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของตนเอง
(2) เงินกูเ้ พื่อก่อสร้างหรื อซื้ออาคาร หรื อซื้อที่ดินและอาคาร
หรื อซื้อที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้เพือ่ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของตนเองตามควรแก่ฐานะ
(3) เงินกูเ้ พื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรื ออาคารอันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของตนเอง
(4) เงินกูเ้ พื่อการไถ่ถอนการจานองจากสถาบันการเงินอื่น
ข้อ 41. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินดังกล่าวในข้อ 40. ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงสหกรณ์ตามแบบที่
กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย
รายการบุคคลในครัวเรื อน การอยูอ่ าศัยเดิมและเหตุผลความจาเป็ นที่ตอ้ งจัดให้มีที่อยูอ่ าศัยใหม่ หรื อจัดให้มีเพิ่มขึ้น
แบบรู ปและรายการก่อสร้างหรื อต่อเติมหรื อปรับปรุ งอาคาร รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินที่จะก่อสร้างต่อเติม
หรื อปรับปรุ งอาคาร รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินและอาคารที่จะจัดซื้อ กาหนดเวลา
และราคาสัญญาที่ทาไว้หรื อร่ างสัญญาที่จะทารายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้
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ข้อ 42. แบบรู ปและรายการก่อสร้างหรื อต่อเติมหรื อปรับปรุ งอาคารนั้น
ต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมายและต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบรู ป
หรื อรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสาคัญต้องได้รับความเห็นชอบของบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดาเ
นินการเพื่อการนี้ ต้องรายงานคณะกรรมการดาเนินการทราบด้วย
ข้อ 43. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการหรื อบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวน
และทารายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษเพือ่ การเคหะสงเคราะห์
เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นหน้าที่ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ ความจริ งและความร่ วมมือ
ข้อ 44. จานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ซ่ ึงให้สมาชิกกูค้ นหนึ่ง ๆ นั้น
ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยคานึงถึงลักษณะของที่อยูอ่ าศัย ความจาเป็ น
และความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกนั้น ให้มีหลักเกณฑ์การกูย้ มื ตามที่คณะกรรมการกาหนดและเกณฑ์
ตามข้อ 45.
ข้อ 45. ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาและยึดเกณฑ์ต่อไปนี้เป็ นเกณฑ์พิจารณาให้เงินกู้
ก. กรณี กไู้ ม่เกิน หนึ่งล้านสี่ แสนบาท
(1) เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป กูไ้ ด้ไม่เกิน 700,000 บาท
(2) เป็ นสมาชิก
5 ปี ขึ้นไป กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
(3) เป็ นสมาชิก
7 ปี ขึ้นไป กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,400,000 บาท
ข. กรณี สมาชิกกูเ้ งินตามข้อ 45. ก. และมีความประสงค์จะขอกูย้ มื เงินเพิ่มเพื่อการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้นและหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ปฏิบตั ิให้กเู้ พิ่มได้ราย
ละไม่เกินสี่ แสนบาทและหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรื อต่างประเทศให้กเู้ พิ่มได้รายละไม่เกินสองแสนบาท
แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินสองล้านบาท
ค.กรณี กเู้ กินหนึ่งล้านสี่ แสนบาทแต่ไม่เกินสี่ ลา้ นห้าแสนบาท สาหรับเพื่อการเคหะ
สงเคราะห์ จะต้องมีอายุการเป็ นสมาชิกดังนี้
(1) เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป กูไ้ ด้ไม่เกิน 2,500,000 บาท
(2) เป็ นสมาชิก 12 ปี ขึ้นไป
กูไ้ ด้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
(3) เป็ นสมาชิก 15 ปี ขึ้นไป
กูไ้ ด้ไม่เกิน 3,500,000 บาท
(4) เป็ นสมาชิก 20 ปี ขึ้นไป
กูไ้ ด้ไม่เกิน 4,500,000 บาท
เว้นแต่สมาชิกรายใดมีความประสงค์จะขอกูย้ มื เพิ่มเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสา
ขาที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ปฏิบตั ิและหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรื อต่างประเทศ
ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิเป็ นราย ๆ ไป
โดยให้กยู้ มื รายละไม่เกินสี่ แสนบาทสาหรับเงินกูเ้ พื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาที่เกี่ย
วข้องกับสายงานที่ปฏิบตั ิ
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แต่เมื่อรามกันแล้วต้องไม่เกินห้าล้านหนึ่งแสนบาทต่อราย หลักเกณฑ์การกูย้ มื เพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
และหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาเพิม่ อีกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ปฏิบตั ิและหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาดูงานใน
ประเทศหรื อต่างประเทศ ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนด
คณะกรรมการดาเนินการอาจยกเว้นข้อ ก. และหรื อ ข้อ ค. ดังกล่าวนั้นได้
ในกรณี ที่สมาชิกผูก้ แู้ สดงเหตุผลเป็ นที่เชื่อถือได้ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 46. ตราบใดที่สมาชิกยังส่ งเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็ จ สมาชิกจะขายหรื อ
โอนอาคารที่ดินซึ่งใช้เงินกูน้ ้ นั ไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดแก่ผอู ้ ื่นไม่ได้
เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นซึ่งได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน
ข้อ 47. เงินกูพ้ เิ ศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให้เพือ่ การลงทุนประกอบอาชีพของตน
และครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรและพอใจว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่
สมาชิกผูก้ ู้
ข้อ 48. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินดังกล่าวในข้อ 47. ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงสหกรณ์ตามแบบที่
กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้
และค่าใช้จ่ายแผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จานวนเงินทุน
ซึ่งตนจะออกเอง รายการรายได้ซ่ ึงคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนั้น
กาหนดการใช้จ่ายเงินกูป้ ระสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น
รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็ นหลักประกัน
ข้อ 49. สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ต้องแสดงหลักฐานให้เป็ นที่เชื่อถือได้ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ว่าตนจะออกทุนเองเป็ นจานวนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ ของจานวนเงินทุนทั้งหมดซึ่งต้องการมาลงทุนประกอบอาชีพที่ตนจะกระ
ทานั้น
ข้อ 50. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการหรื อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
สอบสวนและทารายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
เป็ นหน้าที่ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ ความเป็ นจริ งและให้ความร่ วมมือ
ข้อ 51. จานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซึ่งให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้นย่อม
สุ ดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการเงินกู้
แท้จริ ง ตามแผนงานประกอบอาชีพและความสามารถชาระหนี้ของสมาชิก แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งล้าน
สี่ แสนบาท ให้มีหลักเกณฑ์การกูย้ มื ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด และเกณฑ์การกูต้ ามข้อ 45.
ข้อ 52. ค่าใช้จ่ายในการจัดทานิติกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นสาหรับเงินกูพ้ ิเศษให้เป็ นไปตามคณะกรรมการกาหนด
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หลักประกันสำหรับเงินกู้
ข้อ 53. การให้เงินกูท้ ุกประเภทนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาหลักประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสื อกูซ้ ่ ึงผูก้ ไู้ ด้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
(2) เงินกูส้ ามัญ เงินกูเ้ พื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและหรื อเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา
อีกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ปฏิบตั ิและหรื อเงินกูเ้ พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรื อต่างประเทศ
ถ้าเงินกูร้ ายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรื อเมื่อรวมกับเงินกูร้ ายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) มีจานวน
ไม่เกินกว่าค่าหุน้ ที่ผกู ้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์กไ็ ม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก เพียงแต่สมาชิกผูก้ มู้ ีเงินทุนหุน้
เป็ นหลักประกันเท่านั้น
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรื อเมื่อรวมกับเงินกูร้ ายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่
(ถ้ามี) มีจานวนเกินกว่าทุนเรื อนหุน้ ที่ผขู ้ อกูม้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ต้องมีทุนเรื อนหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินกู้
(ข) สมาชิกตามที่คณะกรรมการกาหนดอย่างน้อยสองคนค้ าประกัน
สมาชิกผูค้ ้ าประกันต้องทาหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ ไู้ ม่เกินสี่ คน
เมื่อผูค้ ้ าประกันคนใดตายหรื อออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่น ๆ
หรื อมีเหตุที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรื อไม่อาจที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้สมาชิกอื่น
ซึ่งคณะ
กรรมการดาเนินการเห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมค
วรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
(3) เงินกูพ้ ิเศษ ให้กไู้ ด้รายละไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยให้มีหลักประกัน ดังต่อไปนี้
1. ต้องมีเงินทุนเรื อนหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 22 ของวงเงินกู้
2. ต้องมีหลักทรัพย์เป็ นที่ดินหรื อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ร้อยละ 100 ของวงเงินกู้
ตามราคาประเมินของทางราชการ กรณี เป็ นเคหะ อาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้างอื่นใด
สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งทาประกันภัยหลักทรัพย์ทุกปี จนกว่าจะชาระหนี้หมด
โดยกาหนดให้สหกรณ์เป็ นผูร้ ับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยนั้น
3. ต้องมีสมาชิกตามที่คณะกรรมการกาหนดเป็ นคนค้ าประกัน
3.1 กรณี หลักประกันข้อ 1 และข้อ 2 เพียงพอกับวงเงินกูไ้ ม่ตอ้ งใช้คนค้ าประกัน
3.2 กรณี หลักประกันข้อ 1 และข้อ 2 น้อยกว่าวงเงินกูแ้ ต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท
ให้มีผคู ้ ้ าประกัน 2 คน
3.3 กรณี หลักประกันข้อ 1 และข้อ 2 น้อยกว่าวงเงินกูต้ ้งั แต่ 1,500,001 บาท แต่
ไม่เกิน 2,500,000 ให้มีผคู ้ ้ าประกัน 3 คน

-113.4 กรณี หลักประกันข้อ 1 และข้อ 2 น้อยกว่าวงเงินกูต้ ้งั แต่ 2,500,001 บาท ขึ้นไปให้มีผคู ้ ้ าประกัน 4
คน
4. ต้องทาประกันชีวิตเต็มวงเงินกู้ หรื อหักส่ วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 และสวัสดิการ
ที่สมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ และสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์
หมวด 6
เงินงวดชำระหนีส้ ำหรับเงินกู้
ข้อ 54. เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูน้ ้ นั ให้กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
กรณี ข้อ 7. (1) เงินกูฉ้ ุกเฉินปกติ ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจานวน
พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้ นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรื อส่ งเป็ นงวดรายเดือนรวม สำมสิบหกงวด
เท่า ๆ กัน หากมีเศษให้รวมชาระหนี้ในงวดแรกภายในวันสิ้ นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
กรณี ข้อ 7. (2) เงินกูฉ้ ุกเฉินเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ พื่อเหตุ
ฉุกเฉินเต็มจานวน พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้ นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรื อส่ งเป็ นงวดรายเดือนรวมสิ บสองงวดเท่า
ๆ กัน หากมีเศษให้รวมชาระหนี้ในงวดแรกภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
(2) เงินกูส้ ามัญ
เงินกูเ้ พื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรื อเงินกูเ้ พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ปฏิบตั ิและเงินกูเ้ พื่อการ
ศึกษาดูงานในประเทศหรื อต่างประเทศ ให้คณะ
กรรมการดาเนินการพิจารณาให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกู้
(2).1 แบบสหกรณ์ ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุ ดท้าย)
พร้อมด้วยดอกเบี้ย หรื อ
(2).2 แบบธนาคาร ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากันทุกเดือน (ที่มีตน้ เงิน
และดอกเบี้ยรวมกัน) ก็ได้ ภายในกาหนดระยะเวลาในการส่ งชาระที่ระบุไว้ในข้อ 54. (2) ข้อ (ก) หรื อ (ข)
แต่ท้ งั นี้เงื่อนเวลาใดถึงกาหนดชาระหนี้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุน้ หมดก่อน ให้ถือเอาตามเงื่อนเวลานั้น
เป็ นจานวนงวดที่ตอ้ งชาระ
(ก) เงินกูส้ ามัญตามข้อ 17. เงินกูเ้ พื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรื อกูเ้ พื่อการศึกษา
เพิ่มอีกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ปฏิบตั ิตามข้อ 22. และเงินกูเ้ พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรื อต่างประเทศตามข้อ
26. ให้มีกาหนดส่ งไม่เกิน หนึ่งร้ อยยีส่ ิบงวด หรื อไม่เกินอายุ แปดสิ บห้ ำปี ของผูก้ ู้
(ข) เงินกูส้ ามัญตามข้อ 17.(1) หรื อข้อ 17.(2)
ให้มีกาหนดส่ งชาระได้ตามความต้องการของผูก้ แู้ ต่ท้ งั นี้ตอ้ งชาระเงินต้นไม่นอ้ ยกว่างวดละ หนึ่งร้ อยบำท
(3) เงินกูพ้ ิเศษ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกู้
(3).1 แบบสหกรณ์ ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุ ดท้าย)
พร้อมด้วยดอกเบี้ย

-12(3).2 แบบธนาคาร ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากันทุกเดือน (ที่มีตน้ เงิน
และดอกเบี้ยรวมกัน) ก็ได้ เงินงวดชาระหนี้น้ นั ให้ส่งชาระตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ให้ชาระหนี้
เงินกูพ้ ิเศษ ส่ วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ไม่เกินจานวน สามร้อยหกสิ บงวด เว้นแต่เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ให้มีงวดส่ งชาระไม่เกิน หนึ่งร้อยงวด หรื อไม่เกินอายุ แปดสิ บห้าปี ของผูก้ ใู้ ห้แล้วเสร็ จ แต่ท้ งั นี้
จานวนงวดใดถึงกาหนดชาระหนี้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุน้ หมดก่อน ให้ถือเอาจานวนนั้นเป็ นงวดชาระหนี้ของเงินกูพ้ ิเศษรายนั้น
ๆ
เงินงวดชาระหนี้น้ นั ให้ส่งชาระตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
แต่เมื่อรวมเงินส่ งงวดชาระหนี้ของเงินกูพ้ เิ ศษและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน รวมกับเงินค่าหุน้ รายเดือนและรายการหัก ณ
ที่จ่ายจากส่ วนราชการแล้วจะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 55. การส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ซึ่งผูก้ ตู้ อ้ งส่ งต่อสหกรณ์น้ นั ให้ส่งโดยวิธีหกั จาก
เงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย เว้นแต่ในกรณี สมาชิกผูก้ ไู้ ม่มีเงินได้รายเดือนหัก ณ ที่จ่าย
ให้นาส่ งเงินงวดชาระหนี้ที่สานักงานของสหกรณ์ ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่ งภายในวันสิ้ นเดือนนั้น ๆ
ในกรณี ที่สมาชิกกูส้ ามัญหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาเพิ่มอีกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาย
งานที่ปฏิบตั ิหรื อกูเ้ พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรื อต่างประเทศหรื อกูพ้ ิเศษ มีคาขอเป็ นหนังสื อ ของด
หรื อขอผ่อนผันการชาระหนี้ และ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุ
อันสมควรผ่อนผันเป็ นพิเศษ คณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนผันเวลาการส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับ
เงินกูส้ ามัญหรื อเงินกูเ้ พื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรื อกูย้ มื เพิ่มอีกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
ที่ปฏิบตั ิหรื อเงินกูเ้ พื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรื อต่างประเทศหรื อเงินกูพ้ ิเศษที่กาหนดไว้ตาม
ข้อ 54. (2) หรื อ (3) ให้แก่ผกู ้ คู้ ราวละหนึ่งหรื อหลายเดือนก็ได้
แต่ถา้ มีเหตุจาเป็ นเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอุปสรรคในการดาเนินชีวิตของบรรดาสมาชิก
คณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาในการส่ งงวด ชาระหนี้ของสมาชิกที่กยู้ มื เงินแต่ละประเภทออกไปอีก
เท่าใดก็ได้ โดยให้พิจารณาเป็ นคราว ๆ ไป แต่ท้ งั นี้ตอ้ งพิจารณาด้วยความรอบคอบไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสหกรณ์
หมวด 7
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 56. ให้เรี ยกเก็บดอกเบี้ยเงินกูจ้ ากสมาชิกทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี
โดยจะประกาศให้สมาชิกทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 57. ดอกเบี้ยนั้น ให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 8
กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 58. ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมเงินกูท้ ุกรายให้มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง
ผูก้ ตู้ อ้ งจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด

-13ข้อ 59. ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
คือ
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อมีหลักฐานปรากฏว่าคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า ผูก้ นู้ าเงินไปใช้ผดิ ความ
มุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ องและผูก้ ู้
มิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างเงินงวดชาระหนี้ (ไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบี้ย) เป็ นเวลาติดต่อกันถึงสองเดือน
หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง
ข้อ 60. ในกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชอบชาระหนี้แทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชาระหนี้น้ นั
โดยสิ้ นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอ
คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ าประกันเป็ นงวดรายเดือนจนเสร็ จตามที่ผกู ้ ไู้ ด้ทาหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อส
หกรณ์กไ็ ด้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 61. ผูก้ กู้ ด็ ี ผูค้ ้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออกหรื อย้ายจากราชการ
หรื องานประจาตามข้อบังคับ 33(3)
จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี้สินซึ่งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน
แล้วจึงขอออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจานั้นได้
หมวด 9
กำรโอนสมำชิกระหว่ ำงสหกรณ์
ข้อ 62. ในกรณี การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ และสมาชิกมีหนี้ติดตามมาด้วย
สหกรณ์จะต้องพิจารณาให้กยู้ มื เงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์เดิม
แต่ท้ งั นี้ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิให้กยู้ มื เป็ นราย ๆ ไป
หมวด 10
บทเฉพำะกำล
ข้อ 63. เงินกูท้ ุกประเภทที่สมาชิกได้รับอนุมตั ิให้กไู้ ว้แล้ว ก่อนระเบียบนี้ใช้บงั คับให้ถือเป็ นการ
กูเ้ งินตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้ถือเอาความที่ปรากฏในหนังสื อกู้ หนังสื อค้ าประกัน สัญญาจานา
หนังสื อสัญญาจานองที่ดินและหนังสื อแจ้งของสมาชิกเกี่ยวกับเงินกูท้ ุกประเภทแล้วแต่กรณี ที่มีอยูใ่ นวันที่ระเบียบนี้ใช้บงั คับ
ให้คงมีผลผูกพันตามสัญญาและหรื อหนังสื อแจ้งของสมาชิกเกี่ยวกับเงินกูท้ ุกประเภทนั้นต่อไป
ข้อ 64. สาหรับสมาชิกผูก้ ทู้ ี่ได้ดาเนินการว่าด้วยหลักประกันเงินกู้ โดยการทาประกันภัยผูค้ ้ าประกัน
ไว้แล้วตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด ว่าด้วยเงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2559 และมีผลคุม้ ครองแล้วนั้น
ให้คงใช้หลักประกันเงินกูต้ ามเดิมต่อไปจนกว่าจะสิ้ นสุดความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น (31 มกราคม 2561)
ข้อ 65. บรรดาประกาศ คาสัง่ มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดของสหกรณ์ที่ออกตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
ที่มีอยูใ่ นวันที่ระเบียบนี้ใช้บงั คับ ให้มีผลใช้บงั คับเท่าที่ไม่ขดั ต่อระเบียบนี้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ให้คณะกรรมการดาเนินการ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

(นายธงชัย พุทธมอญ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด

