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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้แก่ สมาชิ ก พ.ศ. 2556
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ข้อ 79 (11) และ
ข้อ 107 (3) คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 52 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556
ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2556 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงิน
กูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2556”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด “ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
พ.ศ. 2554” และบรรดาระเบียบ ประกาศ และมติอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ข้ อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ 4. สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ 5. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้นจะให้ได้เฉพาะกรณี เพื่อการอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้ พื่อใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยหรื อการเก็งกาไรไม่ได้
สมาชิกจะได้รับเงินกูเ้ ท่าใด ขึ้นอยูก่ บั เงินเดือนเป็ นสาคัญ สมาชิกต้องมีเงินเดือนเหลือหลังจาก
หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ทุกรายการ รวมทั้งสหกรณ์หกั เงินค่าหุ น้ และต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ย
ทุกรายการแล้ว สมาชิกต้องมีเงินเดือนเหลือตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการหักเงินบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการเพื่อชาระหนี้เงินกูใ้ ห้แก่สวัสดิการภายในส่ วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 6. เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉิ นอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ และประสงค์จะขอกูเ้ งินก็ให้
ยืน่ คาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 7. สมาชิกผูป้ ระสงค์จะขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น ต้องเป็ นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกัน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
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ข้อ 8. คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการหรื อรองประธาน
กรรมการหรื อกรรมการดาเนินการ หรื อผูจ้ ดั การ ตามที่เห็นสมควรเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยและอนุมตั ิให้เงินกูเ้ พื่อ
เหตุฉุกเฉิ นแทนคณะกรรมการดาเนินการก็ได้ แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อทราบทุกเดือน
ข้อ 9. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจานวน ดังนี้
9.1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ให้กไู้ ด้สามเท่าของเงินเดือนของสมาชิกนั้น แต่สูงสุ ด
ไม่เกิน “ หนึ่งแสนบาท ” ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินต้นภายใน “ยีส่ ิ บห้ า” งวด ๆ ละเท่า ๆ กัน พร้อมดอกเบี้ยภายใน
วันสิ้ นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ส่ วนที่เหลือให้ส่งคืนภายในวันสิ้ นเดือนของแต่ละเดือนพร้อมดอกเบี้ย
โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด
9.2. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน (ATM) ให้กไู้ ด้สองเท่าของเงินเดือน
ของสมาชิกนั้น แต่สูงสุ ดไม่เกิน “ สี่ หมื่น” บาท ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินต้นภายใน “สิ บสอง” งวดนับแต่เริ่ มส่ งคืน
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้ นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ส่ วนที่เหลือให้ส่งภายในวันสิ้ นเดือนของแต่
ละเดือนพร้อมดอกเบี้ย โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด
หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้อ 10. การให้เงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญ
แก่สมาชิก คณะกรรมการดาเนินการ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ ้ ึนตามความในข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 83 โดยมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกได้ และให้แถลงรายการเงินกู้
สามัญที่ให้ไปและส่ งคืนให้คณะกรรมการดาเนิ นการทราบทุกเดือน
อนึ่ง ถ้ามีเหตุอนั สมควร คณะกรรมการดาเนิ นการอาจให้มีการทบทวนการวินิจฉัยให้เงินกู้
แก่สมาชิกเฉพาะรายที่คณะกรรมการเงินกูไ้ ด้เสนอขออนุ มตั ิไว้ก็ได้
ข้อ 11. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินสามัญต้องยืน่ คาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด
ข้อ 12. คาขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูก้ ู้
ในตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าสถานศึกษาหรื อหัวหน้าหน่วยงานของสมาชิกผูข้ อกู้
แต่ถา้ ผูข้ อกูด้ ารงตาแหน่งผูบ้ งั คับบัญชานั้นแล้ว ก็ไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาตามความเห็นดังกล่าวก็ได้
ตามระเบียบนี้ เงินกูส้ ามัญมี 2 ประเภท ได้แก่
- เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป
เงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษ
เงินกู้สามัญทัว่ ไป
ข้อ 13. สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินสามัญทัว่ ไป ต้องเป็ นสมาชิกในสหกรณ์น้ ีติดต่อกันมาเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่าสามเดือน เว้นแต่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่ งย้ายมารับราชการในท้องที่ดาเนินการของสหกรณ์น้ ี
และได้เป็ นสมาชิกตามข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 37
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ข้อ 14. จานวนเงินกูส้ ามัญทัว่ ไปที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรแต่ตอ้ งอยูภ่ ายในข้อกาหนดตามมติคณะกรรมการดาเนินการที่ประกาศกาหนดวงเงินกู้
แก่สมาชิก
ในกรณี ที่สมาชิกมีค่าหุ น้ อยูใ่ นสหกรณ์น้ ี เกินกว่าจากัด ซึ่ งอาจกูไ้ ด้ตามวรรคก่อน คณะกรรมการ
ดาเนินการอาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้นได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิ บของค่าหุ น้ ที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์
สาหรับสมาชิกที่ออกจากราชการหรื องานประจา ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 32 (3) โดยไม่มี
ความผิดและยังคงเป็ นสมาชิ กอยูต่ ามข้อบังคับ ข้อ 44 หรื อสมาชิกที่ออกจากราชการด้วยเหตุเกษียณอายุราชการ
(อายุ 60 ปี ) โดยได้รับเงินบานาญตามกฎหมายว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการและรับบานาญในท้องที่
จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีสิทธิ ได้รับเงินกูส้ ามัญทัว่ ไปในวงเงินไม่เกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ 14 แต่ตอ้ งชาระหนี้
ให้เหลือไม่เกินกว่าค่าหุ น้ รวมกับเงินสวัสดิการและเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ (100,000 บาท) เมื่ออายุครบ 70 ปี
สาหรับสมาชิกที่อายุ 65 ปี ขึ้นไป ให้พิจารณาเหตุผลและความจาเป็ น ในการขอกูเ้ ป็ นราย ๆ ไป หากสมาชิก
ต้องการกูห้ ุ ้นให้กไู้ ด้ไม่เกินกว่าค่าหุ น้ ที่สมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ โดยไม่ตอ้ งมีผคู ้ ้ าประกัน วงเงินกูท้ ี่เกินกว่าค่าหุ น้
ต้องมีผคู ้ ้ าประกันอย่างน้อย 1 คน สาหรับลูกจ้างต้องชาระหนี้เงินกูใ้ ห้เหลือเท่าเงินค่าหุ น้ ภายในอายุ 60 ปี
ข้อ 15. ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ ามัญทัว่ ไปแก่สมาชิกที่ยงั ส่ งคืนเงินกู้
สามัญทัว่ ไปหรื อเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นรายก่อนไม่เสร็ จก็ได้ แต่จานวนเงินกูส้ ามัญทัว่ ไปและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
รวมทุกรายการของสมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าวงจากัดที่กล่าว
ในข้อ 14 ไม่ได้
ข้อ 16. ในการให้เงินกูส้ ามัญทัว่ ไปนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กไู้ ด้ไม่พอแก่การ
ขอกูอ้ นั มีลกั ษณะพึงให้กนู้ ้ นั ทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกูด้ งั ต่อไปนี้
(1) เงินกูซ้ ่ ึ งถือค่าหุ น้ เป็ นหลักประกันนั้นพึงให้ในลาดับก่อนเงินกูซ้ ่ ึ งมีหลักประกัน
อย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ ่ ึ งอยูใ่ นลาดับเดียวกับที่กล่าวใน (1) นั้น เงินกูซ้ ่ ึ งมีจานวนน้อย
พึงให้ก่อนเงินกูซ้ ่ ึ งมีจานวนมาก เพือ่ ประโยชน์แห่งการนี้ จานวนเงินกูท้ ี่นามาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมกันทั้ง
เงินกูส้ ามัญและเงินกูฉ้ ุ กเฉิ นรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่ยงั คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย
ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
ข้อ 17. เงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษ สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษจะต้องใช้เพื่อ
โครงการพิเศษที่สหกรณ์จดั ขึ้นเป็ นครั้งคราวเท่านั้น ยกเว้นเงินกูต้ าม (3) โดยเงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษ
ให้เฉพาะเพื่อ
(1) เงินกูเ้ พื่อซื้ อยานพาหนะเพื่ออานวยความสะดวกในครอบครัว จานวนเงินกูซ้ ่ ึ ง
ให้แก่สมาชิกผูก้ นู้ ้ นั ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการเงินกูอ้ ย่าง
แท้จริ งและความสามารถในการชาระหนี้ของสมาชิก แต่สูงสุ ดไม่เกิน 1,200,000 บาท
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การใช้สิทธิ กเู้ พื่อซื้ อยานพาหนะ คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาให้กไู้ ด้ภายหลัง
จากสมาชิกได้ใช้สิทธิ การกูเ้ งินสามัญแล้ว และต้องเป็ นสมาชิกติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งปี

(2) เงินกูเ้ พื่อการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก คณะกรรมการดาเนินการ
อาจพิจารณาเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิกโดยคานึงถึงความต้องการเงินกูอ้ ย่างแท้จริ ง และความสามารถในการชาระหนี้
ของสมาชิก โดยวงเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ แต่สูงสุ ดไม่เกิน 100,000 บาท และต้องเป็ น
สมาชิกติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน ชาระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 50 งวด และให้มีผคู ้ ้ าประกัน 1 คน
(3) เงินกูเ้ พื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มทางการศึกษาของสมาชิก , และบุตรสมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูเ้ พื่อการศึกษาได้ ดังนี้
ก. เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก ให้กไู้ ด้ปีละหนึ่งครั้ง
ในวงเงินกูแ้ ต่ละระดับที่ให้สมาชิกกูไ้ ด้ ดังนี้
1) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กูไ้ ด้ไม่เกิน 150,000 บาท
2) ระดับปริ ญญาตรี
กูไ้ ด้ไม่เกิน 200,000 บาท
3) ระดับปริ ญญาโท
กูไ้ ด้ไม่เกิน 300,000 บาท
4) ระดับปริ ญญาเอก
กูไ้ ด้ไม่เกิน 400,000 บาท
ข. เพื่อส่ งเสริ มสมาชิกได้มีอุปกรณ์การศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาของตนเองหรื อบุตร
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกเพื่อซื้ ออุปกรณ์การศึกษาได้ในวงเงินกูไ้ ม่เกิน “ห้ าหมื่นบาท”
เงินกูต้ าม (3) ก. และ ข. ผูก้ ตู้ อ้ งส่ งหลักฐานเกี่ยวกับการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา
มาประกอบการพิจารณาขอกูต้ ามประกาศที่สหกรณ์กาหนด การชาระคืนเงินกู้ ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวด
รายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุ ดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนแรกที่คิดดอกเบี้ยเป็ นต้นไป ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 100 งวด และให้มีสมาชิกซึ่ งเป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญทัว่ ไปของผูก้ ูเ้ ป็ นผูค้ ้ าประกัน
เงินกูเ้ พื่อการศึกษาได้อีกหนึ่ งสัญญาในวงเงินกูไ้ ม่เกิน 200,000 บาท วงเงินกูเ้ กินกว่า 200,000 บาท ให้มี
ผูค้ ้ าประกันเพิม่ อีก 1 คน
หมวด 4
เงินกู้พเิ ศษ
ข้อ 18. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าสหกรณ์ มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือ
ให้เงินกูเ้ พื่อส่ งเสริ มฐานะความมัน่ คง หรื อก่อประโยชน์แก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจ
พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกได้ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้และตามข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 19. การให้เงินกูพ้ ิเศษนั้น ให้เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ตามข้อกาหนดในระเบียบนี้
ข้อ 20. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่
(ก) เงินกูเ้ พื่อต่อเติมหรื อปรับปรุ งอาคาร ซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของตนเอง
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(ข) เงินกูเ้ พื่อก่อสร้างหรื อซื้ ออาคาร หรื อที่ดินและอาคาร หรื อซื้ อที่ดินเพื่อจะได้
ก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ เพื่อเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองตามสมควรแก่ฐานะ
(ค) เงินกูเ้ พื่อให้ได้มาซึ่ งที่ดินและหรื ออาคารอันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของตนเอง
(ง) เงินกูเ้ พื่อซื้ อบ้านพร้อมที่ดิน หรื อการไถ่ถอนการจานองเกี่ยวกับการซื้ อบ้าน
พร้อมที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น
ข้อ 21. สมาชิกผูก้ ูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินดังกล่าวในข้อ 20. ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงสหกรณ์ตามแบบที่
กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สินรายได้และ
ค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรื อน การอยูอ่ าศัยเดิมและเหตุผลความจาเป็ นที่ตอ้ งจัดให้มีที่อยูอ่ าศัยใหม่หรื อจัด
ให้มีเพิ่มขึ้น แบบรู ปและรายการก่อสร้างหรื อต่อเติมหรื อปรับปรุ งอาคาร รายละเอียดและหลักฐานที่ดินที่จะ
ก่อสร้างต่อเติมหรื อปรับปรุ งอาคาร รายละอียดและหลักฐานแห่งที่ดินหรื ออาคารที่จะซื้ อ กาหนดเวลาสัญญาที่ทา
ไว้หรื อร่ างสัญญาที่จะทารายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จานวนเงินซึ่ งตนจะออกเอง กาหนดการใช้จ่ายเงินกู้
รายละเอียดและหลักฐานแห่ งทรัพย์สินที่เสนอเป็ นหลักประกัน
ข้อ 22. แบบรู ปและรายการก่อสร้างหรื อปรับปรุ งอาคารนั้น ต้องปฎิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการด้วย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรู ปหรื อรายการดังกล่าวในวรรคก่อน ในสาระสาคัญต้องได้รับ
ความเห็นชอบของบุคคลซึ่ งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดาเนิ นการเพื่อการนี้ และต้องรายงาน
คณะกรรมการดาเนินการด้วย
ข้อ 23. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการหรื อบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร สอบสวนและ
ทารายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นหน้าที่
ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ ความจริ งและความร่ วมมือ
ข้อ 24. จานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ซ่ ึ งให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้นย่อม
สุ ดแต่คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเห็นสมควรโดยคานึงถึงลักษณะของที่อยูอ่ าศัยตามความจาเป็ นและ
ความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกนั้น โดยให้กไู้ ด้ไม่เกิน “หกสิ บ” เท่าของเงินเดือนแต่สูงสุ ดไม่เกิน
“สองล้านห้าแสน” บาท
ข้อ 25. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์น้ นั มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกใช้จดั ให้มีที่อยู่
อาศัยของตนและครัวเรื อนตามที่กล่าวในข้อ 20 มิใช่จดั ให้มีข้ ึนสาหรับให้เช่าหรื อโอนแก่ผอู ้ ื่น
ตราบใดที่สมาชิกยังส่ งเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคระห์ไม่เสร็ จ จะขายหรื อโอนอาคาร หรื อ
ที่ดินซึ่ งใช้เงินกูน้ ้ นั ไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดแก่ผอู ้ ื่นไม่ได้ เว้นแต่กรณี ที่จาเป็ นซึ่ งได้รับอนุ ญาตเป็ นหนังสื อ
จากคณะกรรมการดาเนินการก่อน
ข้อ 26. สมาชิกที่มีหนี้เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ หากมีความจาเป็ นเดือดร้อน
คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญทัว่ ไปได้ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งมีเงินเดือนเหลือไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนด
ข้อ 27. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ที่ใช้ระยะเวลาส่ งคืนตามที่กาหนดไว้ ต้องมีจานวน
เกินกว่าจากัด ซึ่ งสมาชิกนั้นอาจกูเ้ งินสามัญทัว่ ไปจากสหกรณ์ได้
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หมวด 5
หลักประกันสาหรับเงินกู้
ข้อ 28. การให้เงินกูท้ ุกประเภทนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 29. หลักประกันสาหรับเงินกูน้ ้ นั ให้มีขอ้ กาหนดดังต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น นอกจากหนังสื อกูซ้ ่ ึ งผูก้ ไู้ ด้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็ไม่
ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
(2) เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป ถ้าเงินกูส้ ามัญทัว่ ไปที่ไม่เกินกว่าค่าหุ น้ ที่ผกู ้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์
ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่น
ถ้าเงินกูส้ ามัญทัว่ ไปครั้งนั้นโดยเฉพาะครั้งเดียวก็ดี หรื อเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญทัว่ ไป
ครั้งก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนเกินกว่าค่าหุ น้ ที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ ต้องมีหลักประกันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) มีสมาชิกที่มิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ซู้ ่ ึ งคณะกรรมการดาเนินการหรื อ
คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรค้ าประกันอย่างไม่มีจากัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญทัว่ ไปรายนั้น
สมาชิกผูค้ ้ าประกันจะมีจานวนกี่คนให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด สมาชิกผูค้ ้ าประกัน
ต้องทาหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
เมื่อผูค้ ้ าประกันรายใดตาย หรื อออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่น หรื อมีเหตุที่คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นว่าไม่สมควรหรื อไม่อาจที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไปได้ ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้สมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
การที่สมาชิกผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ ้ นั หลุดพ้นจาก
การค้ าประกัน จนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
(ข) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นหลักประกันเต็ม
จานวนเงินกูร้ ายนั้น โดยต้องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการ (ในกรณี อสังหาริ มทรัพย์ที่จานองเป็ น
หลักประกันเงินกูท้ ี่เป็ นที่ดิน สหกรณ์จะคิดราคาให้ไม่เกินร้อยละ เจ็ดสิ บของราคาที่ทางราชการกาหนด)
(ค) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์แห่งนี้ซ่ ึ งคณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรจานาเป็ นประกันเงินกู้
(3.) เงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษ เงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษตามข้อ 17(1) ให้มีหลักประกัน
เช่นเดียวกับหลักประกันทัว่ ไป
สมาชิ ก ผูก้ ู้เงิ น สามัญ ทุ ก ประเภท ต้องสมัครเป็ นสมาชิ ก สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ข อง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
(4) เงินกูพ้ ิเศษ ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองเจ้าหนี้ รายอื่น จานองเป็ นหลักประกัน
เงินกู้ แต่ตอ้ งอยูภ่ ายในร้อยละแปดสิ บแห่งมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
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การประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นที่ดินเพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูน้ ้ นั ให้ถือราคาประเมิน
ซึ่ งทางราชการกาหนดไว้ แต่หากเห็นว่าที่ดินนั้น ควรมีราคาต่ากว่าที่ทางราชการกาหนด ก็ให้ถือราคาที่ต่ากว่า
นั้นเป็ นราคาประเมิน
หากประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งมีท้ งั ที่ดินและโรงเรื อนรวมกัน โรงเรื อนนั้นจะต้องทา
ประกันภัยไว้ตามจานวนเงินและระยะเวลาที่สหกรณ์เห็นสมควร โดยระบุให้สหกรณ์เป็ นผูร้ ับประโยชน์
ในการประกันเช่นว่านั้น
(ข) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์แห่งนี้ซ่ ึ งคณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรจานาเป็ นประกันเงินกู้
หมวด 6
เงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกู้
ข้อ 30 เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูน้ ้ นั ได้กาหนดไว้ดงั นี้
(1) เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดให้ผกู ้ สู้ ่ งคืน
เงินกูส้ ามัญทัว่ ไปเป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุ ดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยหรื อส่ งคืนเงินต้นรวมกับ
ดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน ๆ ละเท่ากันเป็ นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวน
และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ โดยประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
(2) เงินกูพ้ ิเศษ คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณากาหนดให้ผกู ้ เู้ งินกูพ้ ิเศษ
ส่ งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุ ดท้าย ) พร้อมด้วยดอกเบี้ยหรื อส่ งคืนเงินต้นรวมกับดอกเบี้ย
เป็ นงวดรายเดือน ๆ ละเท่ากันเป็ นจานวนกี่งวด ก็สุดแต่จะเห็นเป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนและ
ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ โดยจะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆไป
ในกรณี ที่สมาชิกประสบปั ญหาในการชาระหนี้ เนื่ องจากต้องออกจากราชการหรื องานประจา
ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาปรับจานวนงวดการชาระหนี้ให้แตกต่างออกไป
ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 31. การส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ซึ่ งผูก้ ูต้ อ้ งส่ งต่อสหกรณ์น้ นั ให้ส่ง
โดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย เว้นแต่กรณี ผกู ้ ซู้ ่ ึ งยังคงเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ ข้อ 44 ให้นา
ส่ งเงินงวดชาระหนี้ที่สานักงานสหกรณ์
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่ งภายในวันสิ้ นเดือนนั้น ๆ
หมวด 7
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 32. ให้เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทจากสมาชิก ในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บเจ็ดต่อปี
ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณากาหนดอัตราดอกเบี้ยได้ตามความเหมาะสม ตามสภาพการเงินของ
สหกรณ์โดยออกประกาศเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 33. ดอกเบี้ยเงินกูน้ ้ นั ให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ จานวนวันที่นามา
คานวณดอกเบี้ยให้ใช้ 1 ปี มี 365 วันเท่านั้น เพื่อใช้เป็ นฐานในการคานวณดอกเบี้ยรายวัน
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หมวด 8
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 34. ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกัน
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิด
บกพร่ อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด
ข้อ 35. ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนด
ส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึ งถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ ลู้ าออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ นู้ าเงินไปใช้ผดิ ความมุ่งหมาย
ที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูบ้ กพร่ อง
และผูก้ มู้ ิได้จดั การแก้ไขคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการ กาหนด
(4) เมื่อค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย) เป็ นเวลาถึง
สองเดือนหรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ 36. ในกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันต้องรับผิดชาระหนี้ แทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชาระหนี้น้ นั
โดยสิ้ นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ าประกันเป็ น
งวดรายเดือนจนเสร็ จตามที่ผกู ้ ไู้ ด้ทาหนังสื อไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 37. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ ้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะออกหรื อย้ายหรื อโอน
ไปจากราชการหรื องานประจาตามข้อบังคับ ข้อ 32 (3) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระ
หนี้สินซึ่ งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน แล้วจึงขอออกหรื อย้ายหรื อโอนไปจากราชการหรื องานประจา
นั้นได้
ข้อ 38. ผูก้ ูต้ อ้ งทาประกันชีวติ ประกันสิ นเชื่ อ หรื อประกันอัคคีภยั ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์
กาหนด ยกเว้นการกูฉ้ ุ กเฉิ น และการกูส้ ามัญที่ใช้หุน้ ค้ าประกัน สมาชิกจะทาประกันหรื อไม่ก็ได้
ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการดาเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
กาหนดไว้ ณ วันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554

(นายนิวฒ
ั น์ วีระสุ นทร)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด
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