ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด
ว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่ สมาชิกและดอกเบียเงินกู้
พ.ศ.
----------------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรมั ย์ จํากัด ข้อ 62 (9) ข้อ 83 (2) และ
มติทีประชุ มคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด ชุดที ครังที /
วันที
มีนาคม
ให้แก้ไขเพิมเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิ ก และดอกเบียเงินกู้ (ฉบับที )
พ.ศ.
ดังนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่
สมาชิ กและดอกเบียเงินกู้ พ.ศ. ”
ข้ อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ทีประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บรุ ี รัมย์ จํากัด

หมวดที 1
ข้อกําหนดทัวไป
ข้ อ 4 ในระเบียบนี สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 6 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ น
(2) เงินกู้สามัญ
(3) เงินกู้พเิ ศษ
(4) เงินกู้หุน้
(5) เงินกูเ้ พือพัฒนาคุณภาพชีวติ
(6) เงินกูเ้ พือการศึกษา
ข้อ 5 สหกรณ์ให้สหกรณ์อืนกูย้ ืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ทีได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
มาตรา ( )
ข้ อ 6 การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน จะให้ได้เฉพาะกรณีเพือการอันจําเป็ น หรื อมีประโยชน์ตามที
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้ พือการสุ รุ่ยสุ ร่ายหรื อการเก็งกําไรไม่ได้
ข้ อ 7 สมาชิ กผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินต้องเสนอคําขอกูต้ ่อสหกรณ์ ตามแบบทีกําหนดไว้

ข้ อ 8 การให้เงินกูท้ ุกประเภทนัน ผูก้ ตู้ อ้ งทําหนังสื อกูแ้ ละสมาชิกผูค้ าประกั
ํ
น (ถ้ามี) ต้องทํา
หนังสื อคําประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบทีกําหนดไว้
ข้ อ 9 การส่ งเงินงวดชําระหนีเงินกูท้ ุกประเภท ซึ งผูก้ ู้ตอ้ งส่ งต่อสหกรณ์นนั ให้ส่งโดยวิธีหกั
จากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ทีจ่าย และการส่ งเงินงวดชําระหนีเงินกูท้ กุ ประเภท ดอกเบียเงินกู้รวมทัง
เงินอืนๆ ของสมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกิ นเงินได้รายเดือนสุ ทธิของสมาชิกนัน ให้ถอื ว่าเงินงวดชําระ
หนีแต่ละงวดถึงกําหนดส่ งภายในวันสิ นเดือนนัน ๆ

หมวดที 2
เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน
ข้ อ 10 การให้เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิ น คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ประธานกรรมการหรื อ
รองประธานกรรมการ หรื อกรรมการดําเนิ นการ หรื อ ผู ้จดั การตามทีเห็นสมควรเป็ นผูว้ ินิจฉัยให้เงิน กู้
เพือเหตุฉุกเฉิ นแทนคณะกรรมการได้ และให้ผูไ้ ด้รับมอบดังกล่าวนัน แถลงรายการเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ น
ทีให้ไปและส่ งคืน เพือให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน
ข้ อ 11 เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิ น(ฉ. )ทีให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ งๆ นัน ให้มีจาํ นวนไม่เกิ น 3,000 บาท
หรื อครึ งหนึงของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนัน แล้วแต่จาํ นวนไหนน้อยกว่า ในกรณี ทีสมาชิ กนันยังมี
เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิ นรายก่ อ นเหลือ อยู่ เงิ นกู้เพือเหตุฉุกเฉิ น รายใหม่และรายก่ อนรวมกัน จะมีจาํ นวน
ต้นเงินเกินกว่าจํากัดทีกล่าวในวรรคก่ อนไม่ได้
หลักประกันสําหรับเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินนอกจากหนังสื อกู้ ซึ งผูก้ ู้ได้ทาํ ไว้ต่อสหกรณ์
แล้วก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอืนอีก
การส่ งเงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกูเ้ พือเหตุ ฉุก เฉิ น ให้ผู้กู้ส่ งคืน เงินกู้เพือเหตุ ฉุก เฉิ น
เต็มจํานวนพร้อมด้วยดอกเบียภายในวันสิ นเดือนทีคิดดอกเบียเดือ นแรก หรื อให้ส่ งเป็ นงวดรายเดือ น
รวมกัน งวด งวดแรกให้ ส่ งต้น เงิ น ไม่ ตากว่
ํ าครึ งหนึ งของจํา นวนเงิ น กู้พร้ อ มดอกเบี ย ภายใน
วันสิ นเดือนทีคิ ดดอกเบียเดือ นแรก ส่ วนเงิ นต้นที เหลือ พร้ อ มดอกเบียให้ส่งภายในวันสิ นเดือ นถัดไป
ทังนีโดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก
ข้อ เงินกูเ้ หตุฉุกเฉินเพือจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า (ฉ. ) ให้สมาชิกกูไ้ ด้เท่ากับ
จํานวนเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ศพล่วงหน้าทีต้องชําระแก่สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิ กทีมีสิทธิ กู้ ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า เดือน กู้เงินได้ตามปกติ และ
เป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค.และ สส.ชสอ.
หลักประกันสําหรับเงินกูเ้ หตุฉุกเฉิ นเพือจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า ให้ใช้หุน้
เป็ นหลัก ประกัน
การส่ งเงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกู้เหตุฉุกเฉิ นเพือจ่ายเงินฌาปนกิ จสงเคราะห์ล่วงหน้า
ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบียเป็ นงวดๆ ไม่เกิน งวด นับตังแต่เดือนทีคิดดอกเบียเดือนแรก

หมวดที 3
เงินกู้สามัญ
ข้ อ 13 การให้เงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก
คณะกรรมการอาจแต่งตังคณะกรรมการเงินกูข้ ึนตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 62 (12) และ
มอบอํานาจหน้าทีในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้ อ 14 คําขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกนันต้องเสนอผ่านความเห็นชอบของผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงาน
ทีตนสังกัด สมาชิกนอกเหนือจากทีระบุไว้ขา้ งต้นนี ให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหน่วย
ข้ อ 15 จํานวนเงินกูส้ ามัญทีให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึงๆ นัน ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการจะ
เห็นสมควร แต่ตอ้ งอยูใ่ นจํากัดหลักเกณฑ์ทคณะกรรมการกํ
ี
าหนด ดังนี
สมาชิ กทีขอกูเ้ งินสามัญโดยใช้หลักเกณฑ์ทวไป
ั คณะกรรมการอาจพิจารณาให้กู้ได้ ดังนี
ก. ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ข. กูไ้ ด้ เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20
ของวงเงินกู้
ค. สมาชิ กทีสังกัดสถานศึกษาเอกชน
(1) ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
(2) ต้องเป็ นผูม้ สี ัญญาจ้างจากสถานศึกษาและได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
สถานศึกษา หรื อผูท้ ีเจ้าของสถานศึกษามอบอํานาจ
(3) กู้ได้ เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และต้องมีหุน้ ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 20 ของวงเงินกู้
(4) ต้องมีผคู ้ าประกั
ํ
น คน และเป็ นข้าราชการประจําอย่างน้อย 2 คน หรื อ
ข้าราชการ คน ลูกจ้างประจําส่ วนราชการ คนก็ได้
ง. สมาชิ กทีเป็ นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี
(1) พนักงานราชการทีปฏิ บตั ิงานแล้วตังแต่ ปี ขึนไป หรื อมีสัญญาจ้าง ปี
ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า เดือน
(2) พนักงานราชการทีปฏิ บตั ิงานใหม่ หรื อมีสัญญาจ้าง ปี ต้องเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า เดือน
(3) กู้ได้ เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 600,000 บาท และต้องมีหุน้ ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 20 ของวงเงินกู้
(4) ต้องมีผคู ้ าประกั
ํ
น คน และเป็ นข้าราชการประจําอย่างน้อย คน หรื อ
ข้าราชการ คน ลูกจ้างประจําส่ วนราชการ คนก็ได้
จ. สมาชิ กทีเป็ นลูกจ้างประจําส่ วนราชการ
(1) ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน

(2) กู้ได้ เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน , 00,000 บาท และต้องมีหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้ อยละ 20 ของวงเงินกู้
(3) ต้องมีผคู ้ าประกั
ํ
น คน และเป็ นข้าราชการประจําอย่างน้อย คน
ข้ อ 16 ถ้าคณะกรรมการ เห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิ กทียังส่ งคืนเงินกูส้ ามัญรายก่อน
ไม่เสร็ จก็ได้ แต่จาํ นวนเงินกูส้ ามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผูก้ คู้ นหนึงๆ ในเวลาใดเวลาหนึง จะมี
จํานวนต้นเงินเกิ นกว่าจํากัดทีกล่าวใน ข้อ 16 แล้วแต่กรณีไม่ได้
ข้ อ 17 ในการให้เงินกูส้ ามัญนัน ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนทีจะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้
อันมีลกั ษณะพึงให้กู้นนทุ
ั กราย ให้ถอื ลําดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี
(1) เงินกู้ซึงถือค่าหุ ้นเป็ นหลักประกัน พึงให้ในลําดับก่อนเงินกูซ้ ึ งมีหลักประกันอย่างอืน
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ ึ งอยู่ในลําดับเดียวกันตามทีกล่าวใน ข้อ (1) เงินกู้ซึงมีจาํ นวนน้อยพึง
ให้ก่อนเงินกูซ้ ึ งมีจาํ นวนมาก เพือประโยชน์แห่งการนีจํานวนเงินกูท้ นํี ามาเทียบกันนันให้คดิ รวมทังเงินกู้
สามัญ และเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ นรายก่อนของผูก้ ทู้ คงเหลื
ี
ออยู่ (ถ้ามี) ด้วย
ทังนี เว้นแต่ในกรณีทีคณะอนุกรรมการเงินกู้ หรื อคณะกรรมการ เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะ
วินิจฉัยเป็ นอย่างอืนก็ได้
ข้ อ 18 หลักประกันสําหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนันโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรื อ
เมือรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผูก้ ทู้ คงเหลื
ี
ออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจาํ นวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ ทีผูก้ ู้มีอยู่ใน
สหกรณ์ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอืนอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนัน โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรื อเมือรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ู้ (ถ้ามี)
ก็ดี มีจาํ นวนเกิ นกว่าค่าหุน้ ซึ งผูก้ มู้ อี ยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
(1) มีสมาชิกทีมิได้เป็ นคูส่ มรสของผูก้ ู้ ซึ งคณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรอย่างน้อย คน คําประกันอย่างไม่จาํ กัดเพือหนีสิ นเกียวกับเงินกู้สามัญรายนันในส่ วนทีเกิน
กว่าค่าหุน้ ของผูก้ ู้ แต่ถา้ ผูก้ ู้มเี งินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยูด่ ว้ ยก็ตอ้ งให้คาประกั
ํ
น เพือหนีสิ นเกียวกับ
เงินกู้สามัญรายใหม่ทงหมด
ั
เพือความมันคงในการให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้ มีอาํ นาจ
วินิจฉัยเรี ยกให้มผี ูค้ าประกั
ํ
นมากกว่าคนหนึงก็ได้
สมาชิ กคนหนึงจะคําประกันได้ไม่เกิน คน และสมาชิกคนหนึงจะมีหนีสิ นต่อสหกรณ์ใน
ฐานะผูค้ าประกั
ํ
น โดยจํานวนต้นเงินรวมกันทังหมดเกินกว่าจํานวนทีกล่าวในข้อ ไม่ได้
สมาชิ กผูก้ ู้ตอ้ งมีผคู ้ าประกั
ํ
นทีเป็ นข้าราชการอย่างน้อย คน
เมือผูค้ าประกั
ํ
นคนใดตาย หรือออกจากสหกรณ์ฯ ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ หรื อมีเหตุที
คณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่ส มควรทีจะเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นต่อไป
ผูก้ ู้ตอ้ งจัดให้สมาชิกอืน ซึงคณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เข้าเป็ น
ผูค้ าประกั
ํ
นแทนคนเดิมให้เสร็ จภายในระยะเวลาที คณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้ กําหนด

การให้สมาชิกผูค้ าประกั
ํ
นออกจากสหกรณ์ฯ ไม่วา่ เหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ นหลุ
ั ดพ้นจากการ
คําประกันจนกว่าผูก้ ู้ได้จดั ให้สมาชิกอืน ซึ งคณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรเข้า
เป็ นผูค้ าประกั
ํ
นแทน
อนึง ภายหลังการทําหนังสื อ คําประกันแล้ว ถ้าสมาชิกคําประกันได้เป็ นคูส่ มรสของผูก้ ู้
ผูก้ ู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอืน ซึงคณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้ เห็นสมควร
เป็ นผูค้ าประกั
ํ
นเงินกู้ในส่ วนทีเกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ โู้ ดยเร่ งด่วน
(2) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจํานองรายอืน จํานองเป็ นประกันเต็มจํานวน
เงินกู้รายนัน โดยต้องเป็ นทีพอใจ คณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้ ว่าจํานวนเงินกูส้ ่ วนทีเกิน
กว่าค่าหุน้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้ อยละ 60 แห่ งค่าของอสังหาริ มทรัพย์นนั (ในกรณี อสังหาริ มทรัพย์ที
จํานองเป็ นประกันเงินกู้ทีเป็ นทีดิน ให้ถือราคาประเมินไม่เกินกว่าทีทางราชการกําหนด)
(3) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรื อ ในสหกรณ์ฯ ซึ ง
คณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรจํานําเป็ นประกัน โดยจํานวนเงินกู้ส่วนทีเกินกว่า
ค่าหุน้ ของผูก้ อู้ ยูภ่ ายในร้อ ยละ 60 แห่ งค่าของหลักทรัพย์นนั
(4) มีหลักประกันชีวติ กับบริ ษทั ประกันชี วติ ผูกพัน เป็ นหลักประกันตามที
คณะกรรมการ เห็นสมควร
ข้ อ 19 การส่ งเงินงวดชําระหนีสําหรับเงิน กู้สามัญ ให้ค ณะกรรมการ หรื อ คณะอนุ กรรมการ
พิจารณากําหนดให้ผกู ้ ู้ส่งคืนต้นเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนๆ ละ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 360 ของวงเงิ นกู้
พร้ อมดอกเบียแต่ไม่เกิน 100 งวด ตังแต่เดือนทีคิดดอกเบียเดือนแรก (สมาชิกบํานาญหรื อบําเหน็จราย
เดือนให้ส่งชําระเงินได้ไม่เงิน
งวด และมีสิทธิ กูเ้ งินได้ปกติ)
การส่ งเงิ น งวดชําระหนี สํ าหรั บเงิ น กู้ส ามัญ กรณี ส มาชิ ก ขอกู้ใหม่ ให้ค ณะกรรมการ หรื อ
คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดให้ผูก้ ู้ส่งคืนต้น เงิ นกู้สามัญเป็ นงวดรายเดื อนๆ ละ ไม่น ้อยกว่า ใน
ของวงเงินกูพ้ ร้ อมดอกเบีย แต่ไม่เกิน งวด นับตังแต่เดือนทีคิดดอกเบียเดือนแรก
ให้สมาชิ กทีกู้เงินจากสหกรณ์ ตามวรรคหนึ ง ลดงวดการชําระหนี ลงครังละไม่น้อ ยกว่า งวด
จนเหลืองวดชําระหนีไม่นอ้ ยกว่า ใน งวด นับตังแต่เดือนทีคิดดอกเบียเดือนแรก
ในกรณี ทีผูก้ ู้มีคาํ ขอผ่อนผันเป็ นหนังสื อ คณะกรรมการเห็น ว่า มีเหตุอ นั สมควรผ่อนผันเป็ น
พิเศษ คณะกรรมการอาจจะผ่ อนผันเวลาการส่ งเงิ นงวดชําระหนี สํา หรั บเงินกู้ สามัญทีกําหนดไว้ตาม
ความในวรรคก่ อนนัน ให้แก่ผกู ้ ู้คราวละหนึงหรื อหลายเดือนก็ได้

หมวดที 4
เงินกู้พเิ ศษ
ข้ อ 20 เมือคณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์ มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอทีจะช่ วยเหลือให้เงินกูเ้ พือ
ส่ งเสริ มฐานะความมันคง หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจํานวนเกินกว่าจํากัดตาม ข้อ 17

วรรคแรก หรื อวรรคสอง สุ ดแต่กรณี คณะกรรมการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิก
นันได้ ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบนีและตามข้อบังคับของสหกรณ์
ข้ อ 21 การให้เงินกูพ้ เิ ศษนัน ให้เฉพาะเพือการเคหะสงเคราะห์ เพือการลงทุนประกอบอาชีพ
เพือการซือรถยนต์ ตามกําหนดในระเบียบนี
อนึง ให้ถือว่าการกูเ้ งินเพือการเคหะสงเคราะห์อยูใ่ นลําดับทีต้องพิจารณาก่อน แล้วจึงพิจารณา
เพือการลงทุนประกอบอาชีพและการซื อรถยนต์ตามลําดับ
ข้ อ 22 สมาชิ กซึ งอาจได้รับเงินกูพ้ เิ ศษ ต้องได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์นีติดต่อกันมาเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า ปี (ในกรณี ทีสมาชิกซึ งโอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อืนนัน ต้องได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์
นีและสหกรณ์ ซึ งตนเป็ นสมาชิกอยูเ่ ดิมรวมกันไม่นอ้ ยกว่า ปี )
ข้ อ 23 สมาชิ กผูส้ ่ งคืนเงินกูป้ ระเภทอืนไม่สําเร็ จไม่ให้ได้รับเงินกูพ้ เิ ศษ อนึง สมาชิกผูท้ ียังส่ งคืน
เงินกู้พเิ ศษไม่สําเร็ จ ก็ไม่ได้รับเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใดๆ อีก เว้นแต่เมือให้เงินกู้ใหม่แล้ว สมาชิ กนันจะมี
หนีสิ นต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ โู้ ดยจํานวนต้นเงินรวมกันไม่เกินจํากัดทีตนอาจกูเ้ งินสามัญจากสหกรณ์ได้
ข้ อ 24 เงินกู้ทีจะถือเป็ นเงินกู้พเิ ศษ และใช้ระยะเวลาส่ งคืนตามทีกําหนดไว้สําหรับเงินกูพ้ เิ ศษ
นันต้องมีจาํ นวนเกินกว่าจํากัด ซึงสมาชิ กนันอาจกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ได้
ข้ อ 25 การให้เงินกูพ้ เิ ศษนัน ต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า ใน ของจํานวน
กรรมการดําเนินการผูเ้ ข้าประชุมพิจารณาคําขอกูร้ ายนัน
ข้ อ 26 เมือคณะกรรมการได้วนิ ิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษ ทังหนังสื อ กูแ้ ละเอกสารทางกฎหมายอย่าง
อืนๆ เกียวกับเงินกูน้ นั ให้จดั ทําตามแบบทีกําหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผูก้ จู้ ึงรับเงินจาก
สหกรณ์ได้
เพือเป็ นทางควบคุมการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็ นไปตามความมุ่งหมาย ให้สมาชิกผูท้ ีส่ งจํานวนเงินกู้
พิเศษ ซึ งตนได้รับเข้าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์ เพือถอนไปใช้จ่ายเป็ นคราว ๆ ใน
เมือถึงกําหนดจ่ายตามความมุ่งหมายการฝากเงินดังกล่าวนี ให้เปิ ดบัญชีเฉพาะและสหกรณ์จะคิดดอกเบีย
ให้ตามยอดเงินคงเหลือน้อยทีสุ ดในแต่ละเดือนในอัตราร้อยละ ต่อปี ส่ วนข้อกําหนดอืนๆ ให้อนุโลม
ตามระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
คณะกรรมการ อาจยกเว้นข้อกําหนดดังกล่าวในวรรคสองได้ ในกรณี ทสมาชิ
ี
กผูก้ แู้ สดงให้เป็ น
ทีพอใจ และคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุผลเป็ นพิเศษ
ข้ อ 27 เมือถึงกําหนดทีสมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งใช้จา่ ยเงินกูพ้ เิ ศษตามความมุ่งหมาย ต้องเสนอรายงาน
การใช้จ่ายเงินกู้ตามแบบทีกําหนดไว้ พร้ อมทังหลักฐานทีมีต่อสหกรณ์ ทุกคราวโดยเร็ วสุ ดทีจะกระทําได้
สหกรณ์อาจมอบให้คณะกรรมการ หรื อบุคคลอืน ตามทีเห็นสมควรสอบสวนการใช้จา่ ยเงินกูต้ าม
รายงานนันๆ อีกชันหนึ งด้วย
ข้ อ 28 ตราบใดทีสมาชิกยังส่ งคืนเงินกูพ้ เิ ศษไม่เสร็ จ ตนจะต้องยินยอมและอํานวยความสะดวก
ให้กรรมการดําเนินการ หรื อบุคคลอืน ซึ งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้าง ต่อเติมหรื อ

ปรับปรุ งอาคารหรื อทรัพย์สิน หรื อการประกอบอาชีพทีใช้เงินกูน้ นั หรื อสภาพรถยนต์ ในเวลาอัน
สมควรได้เสมอ และต้องชีแจงข้อความเกี ยวกับเรื องทีตรวจให้ทราบตามความประสงค์

เงินกู้พเิ ศษเพือการเคหะสงเคราะห์
ข้ อ 29 เงินกู้พิเศษเพือการเคหะสงเคราะห์นนั ได้แก่
ก. เงินกูเ้ พือต่อเติมหรื อปรับปรุ งอาคารซึ งเป็ นกรรมสิ ทธิของตนเอง
ข. เงินกูเ้ พือก่อสร้ างอาคาร ซื ออาคาร หรื อ ซือทีดินและอาคาร หรื อซื อทีดิน
เพือจะได้ก่อสร้ างอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทังนีเพือเป็ นกรรมสิ ทธิ ของตนเองตามควรแก่ฐานะ
ค. เงินกูเ้ พือให้ได้มาซึ งทีดินและหรื ออาคาร อันเป็ นกรรมสิ ทธิ ของตนเอง
ข้อ 30 สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินดังกล่าวใน ข้อ 30 ต้องเสนอคําขอกูถ้ ึงสหกรณ์ตามแบบที
กําหนดไว้ รวมทังรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ทีเกียวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนีสิ น รายได้
และค่าใช้จา่ ย รายการบุคคลในครัวเรื อนการอยูอ่ าศัยเดิม และเหตุผลความจําเป็ นทีจัดให้มีทีอยูอ่ าศัย
ใหม่ หรื อจัดให้มีเพิมขึน แบบรู ปและรายการก่อสร้ างหรื อต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคารรายละเอียดและ
หลักฐานแห่งทีดินทีจะก่อ สร้างต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคาร รายละเอียดและหลักฐานแห่ งทีดินและหรื อ
อาคารทีจะซื อ กําหนดเวลา และราคา สัญญาทีทําไว้หรื อร่ างสัญญาทีจะทําและรายละเอียดแห่งความ
ต้องการเงินกู้ จํานวนเงินซึ งตนจะออกเอง กําหนดการใช้จา่ ยเงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่ง
ทรัพย์สินทีเสนอเป็ นหลักประกัน
ข้ อ 31 แบบรู ปและรายการก่อสร้าง หรื อต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคารนัน ต้องดําเนินการให้
ถูกต้อ งตามกฎหมายและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย
การแก้ไขเปลียนแปลงแบบรู ปและรายการในส่ วนทีเป็ นสาระสําคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากบุคคล หรื อคณะบุคคล ทีคณะกรรมการมอบหมายและต้องรายงานให้คณะกรรมการ เพือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ข้ อ 32 สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการ หรื อบุคคล หรื อคณะบุคคล ทีเห็นสมควร
ดําเนินการสอบสวนและทํารายงานเกียวกับคําขอกู้เงินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะสงเคราะห์เพือเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา โดยสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ ความจริ งและความร่ วมมือและอํานวยความสะดวก
ข้ อ 33 จํานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะสงเคราะห์ซึงจะให้แก่สมาชิกนัน คณะกรรมการจะ
พิจารณาจากความเหมาะสม และความสามารถในการชําระหนี ของสมาชิก ทังนีเมือรวมกับเงินกู้สามัญ
และเงินกูพ้ ฒั นาคุณภาพชีวติ แล้ว จะต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท
ข้ อ 34 ในกรณีสมาชิก ยังส่ งคืนเงินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็ จสิน สมาชิกดังกล่าว
จะขายหรื อโอนอาคารหรื อทีดินทีใช้เป็ นหลักประกันไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ เว้นแต่กรณีมีเหตุจาํ เป็ น
และได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากคณะกรรมการ
ในการส่ งชําระหนีเงินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะสงเคราะห์ ให้มีกาํ หนดเวลาไม่เกิน ปี หรื อไม่
เกินอายุ ปี และมีอตั ราดอกเบียเป็ นไปตามทีสหกรณ์กาํ หนด

เงินกู้พเิ ศษเพือการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้ อ 35 เงินกู้พิเศษเพือการลงทุนประกอบอาชี พนัน ให้เพือการลงทุนประกอบอาชี พของตน
และครอบครัว ซึ งคณะกรรมการเห็นสมควร และพอใจว่าจะเกิ ดประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผูก้ ู้
ข้ อ 36 สมาชิ กผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินดังกล่าวใน ข้อ 35 ต้องเสนอคําขอกูถ้ ึงสหกรณ์ตามแบบที
กําหนดไว้รวมทังรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ทีเกี ยวข้อง เช่ น รายการทรัพย์สินและหนีสิ น รายได้
และค่าใช้จา่ ย แผนงานประกอบอาชี พทีจะใช้เงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินทีจะใช้เงินกู้
รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จํานวนเงินทุนซึ งตนจะออกเอง รายได้ซึงคาดว่าจะได้รับจากการ
ลงทุนนัน กําหนดการใช้จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ของตนเกี ยวกับการประกอบอาชีพนัน รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งทรัพย์สินทีเสนอเป็ นหลักประกัน
ข้ อ 37 สมาชิ กผูข้ อกูเ้ งินพิเศษเพือการลงทุนประกอบอาชีพ ต้องแสดงหลักฐานให้เป็ นทีพอใจ
คณะกรรมการว่า ตนจะออกทุนเองเป็ นจํานวนอย่างน้อย ใน ของจํานวนทุนทังหมด ซึ งต้องการ
ในการลงทุนประกอบอาชีพทีตนจะกระทํานัน
ข้ อ 38 สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการหรื อบุคคลอืนตามทีเห็นสมควร สอบสวนและทํา
รายงานเกียวกับคําขอกู้เงินพิเศษ เพือการลงทุนประกอบอาชี พเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็ นหน้าที
ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ ความจริ งและความร่ วมมือ
ข้ อ 39 จํานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพือการลงทุนประกอบอาชีพซึงให้แก่สมาชิกผูก้ ู้คนหนึงๆ นัน ย่อม
สุ ดแต่คณะกรรมการพิจารณากําหนดตามทีเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความต้องการเงินกูแ้ ท้จริ งตามแผนงาน
ประกอบอาชีพ และความสามารถชําระหนีของสมาชิก แต่ตอ้ งไม่เกิน 500,000 บาท

เงินกู้พเิ ศษเพือซือรถยนต์
ข้ อ 40 เงินกู้พิเศษเพือซือรถยนต์นนั ให้เมือซือรถยนต์เป็ นของตน ซึ งคณะกรรมการ
เห็นสมควรและพอใจว่าจะเกิดประโยชน์ให้แก่ สมาชิกผูก้ ู้
ข้ อ 41 สมาชิ กผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินดังกล่าวใน ข้อ 41 ต้องเสนอคําขอกูถ้ ึงสหกรณ์ตามแบบที
กําหนดไว้รวมทังรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ทีเกี ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี สิ น รายได้
และค่าใช้จา่ ย รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จํานวนเงินซึ งตนจะออกเอง กําหนดการใช้จ่ายเงินกู้
รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินทีเสนอเป็ นหลักประกัน
ข้ อ 42 สมาชิ กผูข้ อกูเ้ งินพิเศษเพือซือรถยนต์ ต้องแสดงหลักฐานให้เป็ นทีพอใจของคณะกรรมการ
ว่าตนจะออกทุนเองเป็ นจํานวนอย่างน้อย ใน ของจํานวนทุนทังหมดทีจะซื อ
ข้ อ 43 สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดําเนินการ หรื อบุคคลอืนตามทีเห็นสมควรสอบสวน และ
ทํารายงานเกี ยวกับคําขอกู้เงินพิเศษเพือซือรถยนต์ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็ นหน้าทีของสมาชิกผู ้
ขอกูต้ ้องให้ขอ้ ความจริ งและความร่ วมมือ
ข้ อ 44 จํานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพือซือรถยนต์ซึงให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึงๆ นัน ย่อมสุ ดแล้วแต่
คณะกรรมการพิจารณากําหนดตามทีเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความต้องการเงินกู้แท้จริ ง แต่ตอ้ งไม่เกิน
1,000,000 บาท

เงินกู้พเิ ศษเพือสวัสดิการการครองชีพ
ข้ อ 45 สมาชิ กทีประสงค์จะขอกูเ้ งินพิเศษเพือสวัสดิการการครองชีพ ต้องเสนอคําขอกูเ้ งินตาม
แบบทีสหกรณ์กาํ หนดพร้อมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนยืนต่อสหกรณ์
ข้ อ 46 จํานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพือสวัสดิการการครองชีพนี ให้สมาชิกผูก้ คู้ นหนึงกูไ้ ด้ไม่เกิน 300,000 บาท
ข้ อ 47 หลักประกันเงินกู้ ผูก้ ู้ตอ้ งเสนอให้มีสมาชิกคําประกันอย่างน้อย คน และหรื อ
หลักประกันอืนตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร (ยกเว้นคูส่ มรสผูก้ ู้)
ข้ อ 48 การส่ งเงินงวดชําระหนีทังเงินต้นและดอกเบียให้ส่งเป็ นงวดรายเดือนตามเกณฑ์ที
คณะกรรมการกําหนด
ข้ อ 49 เกณฑ์ประกอบการพิจารณาให้เงินกู้ ให้เป็ นไปตามคณะกรรมการกําหนด

เงินกู้พเิ ศษเพือการให้ สวัสดิการแก่สมาชิก (ก.ส.ส.) โครงการ
ข้ อ 50 สมาชิ กทีประสงค์จะขอกูเ้ งินพิเศษเพือการให้สวัสดิการสมาชิก (ก.ส.ส.) โครงการ
ต้องเสนอคําขอกูเ้ งินตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด พร้อมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนยืนต่อสหกรณ์
ข้ อ 51 จํานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพือการให้สวัสดิการแก่ สมาชิก (ก.ส.ส.) โครงการ นี ให้สมาชิ กผูก้ ู้
คนหนึง กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท
ข้ อ 52 หลักประกันเงินกู้ ผูก้ ู้ตอ้ งเสนอให้มีสมาชิกคําประกันอย่างน้อย คน (ยกเว้นคู่สมรสผูก้ )ู้
และหรื อ หลักประกันอืนตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
ข้ อ 53 การส่ งเงินงวดชําระหนีทังเงินต้นและดอกเบียให้ส่งเป็ นงวดรายเดือนตามเกณฑ์ที
คณะกรรมการกําหนด
ข้ อ 54 เกณฑ์ประกอบการพิจารณาให้เงินกู้ ให้เป็ นไปตามคณะกรรมการกําหนด

เงินกู้พเิ ศษเพือการให้ สวัสดิการแก่สมาชิก (ก.ส.ส.) โครงการ
ข้ อ 55 สมาชิ กทีประสงค์จะขอกูเ้ งินพิเศษเพือการให้สวัสดิการสมาชิก (ก.ส.ส.) โครงการ
ต้องเสนอคําขอกูเ้ งินตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด พร้อมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนยืนต่อสหกรณ์
ข้ อ 56 จํานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพือการให้สวัสดิการแก่ สมาชิก (ก.ส.ส.) โครงการ นี ให้สมาชิ กผูก้ ู้
คนหนึง กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท
ข้ อ 57 หลักประกันเงินกู้ ผูก้ ู้ตอ้ งเสนอให้มีสมาชิกคําประกันอย่างน้อย คน (ยกเว้นคู่สมรสผูก้ )ู้
และหรื อ หลักประกันอืนตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
ข้ อ 58 การส่ งเงินงวดชําระหนีทังเงินต้นและดอกเบียให้ส่งเป็ นงวดรายเดือนตามเกณฑ์ที
คณะกรรมการกําหนด
ข้ อ 59 เกณฑ์ประกอบการพิจารณาให้เงินกู้ ให้เป็ นไปตามคณะกรรมการกําหนด

เงินกู้พเิ ศษเพือการรวมสัญญา
ข้ อ สมาชิ กทีประสงค์จะขอกูเ้ งินพิเศษเพือการรวมสัญญา ต้องเสนอคําขอกูเ้ งินตามแบบที
สหกรณ์กาํ หนด พร้ อมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนยืนต่อสหกรณ์ดว้ ยตนเอง

ข้ อ 61 จํานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพือการรวมสัญญาให้สมาชิ กผูก้ คู้ นหนึ งๆ กู้ได้เท่าจํานวนหนีที
สมาชิ กผูก้ เู้ ป็ นหนีเงินกูใ้ นสัญญาเงินกู้สามัญ สัญญาเงินกูพ้ ฒั นาคุณภาพชีวติ และสัญญาเงินกูเ้ พือ
การศึกษา (ให้รวมเฉพาะทีเบิกเงินตามสัญญาครบแล้ว) มารวมกัน
ข้ อ 62 หลักประกันเงินกู้ ผูก้ ู้ตอ้ งเสนอให้มีสมาชิกคําประกันอย่างน้อย คน (ยกเว้นคู่สมรส)
และหรื อ หลักประกันอืนตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
ข้ อ 63 การส่ งเงินงวดชําระหนีทังเงินต้นและดอกเบียให้ส่งชําระงวดคงทีตามเกณฑ์ทสหกรณ์
ี
กําหนด ไม่เกิ น
งวด
ข้ อ 64 เกณฑ์ประกอบการพิจารณาให้เงินกู้ ให้เป็ นไปตามคณะกรรมการกําหนด

หมวดที 5
เงินกู้หุ้น
ข้ อ 65 คณะกรรมการอาจพิจารณาให้สมาชิกกู้หุน้ ได้ร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ของสมาชิกรายนัน ๆ
ทีมีอยู่ในสหกรณ์โดยมีเงือนไขการส่ งชําระหนี ดังนี
(1) ส่ งต้นเงินและดอกเบียเป็ นรายเดือน หรื อ
(2) ส่ งดอกเบียเป็ นรายเดือนทุกเดือน
(3) กรณีสมาชิกผูก้ ู้ตดิ ภาระการคําประกันให้ใช้เงือนไขการส่ งชําระ ( )
ทังนีอัตราดอกเบียให้เป็ นไปตามทีสหกรณ์กาํ หนด หากผิดนัดการส่ งเงินชําระหนีตามเงือนไขทีระบุ
ในสัญญาเกินกว่า 6 เดือน ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ออกจากการเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ ข้อ 41

หมวดที 6
เงินกู้เพือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้ อ 66 การให้เงินกูเ้ พือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้ดงั กล่าว โดยคณะกรรมการอาจแต่งตังคณะกรรมการเงินกู้ขนตามความในข้
ึ
อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ ( ) และมอบอํานาจหน้าทีในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ดงั กล่าวแก่สมาชิกก็ได้
ข้ อ 67 จํานวนเงินกูใ้ นหมวดนีทีให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึงๆ นัน กู้ได้ไม่เกิน , , บาท
ทังนีสุ ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร แต่ตอ้ งอยู่ในจํากัดหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อ 68 หลักประกันเงินกู้ ผูก้ ู้ตอ้ งเสนอให้มีสมาชิกคําประกันอย่างน้อย คน (สมาชิกผูค้ าํ
ประกันต้องเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นเงินกูส้ ามัญ) และหรื อหลักประกันอืนตามทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อ 69 การส่ งเงินงวดชําระหนีทังเงินต้นและดอกเบียเงิ นกู้เพื อพัฒนาคุณภาพชี วติ ให้ส่งเป็ น
งวดรายเดือนๆ ละไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 360 ของวงเงินกูพ้ ร้อมดอกเบีย แต่ไม่เกิน 100 งวด ตังแต่เดื อน
ทีคิดดอกเบียเดือนแรก
กรณี สมาชิ กกูใ้ หม่ การส่ งเงินงวดชําระหนี ทังเงิน ต้นและดอกเบียเงิ นกู้เ พือพัฒนาคุ ณภาพชี วิต
ให้ส่งเป็ นงวดรายเดือนๆ ละ ไม่น้อยกว่า ใน งวด ของวงเงิ นกู้พร้ อมดอกเบี ย แต่ ไม่ เกิ น งวด

ตังแต่เดือนทีคิดดอกเบียเดือนแรก (สมาชิกบํานาญหรื อบําเหน็จรายเดื อนให้ส่งชําระเงินได้ไม่เ กิ น
งวด และมีสิทธิ กไู้ ด้ปกติ)
ให้สมาชิ กทีกู้เงินจากสหกรณ์ตามวรรคหนึง ลดงวดการชําระหนี ลงครังละไม่น้อ ยกว่า งวด
จนเหลืองวดชําระหนีไม่นอ้ ยกว่า ใน งวด
ข้ อ 70 การพิจารณาอืนๆ ให้เป็ นไปตามคณะกรรมการกําหนด

หมวดที 7
เงินกู้เพือการศึกษา
ข้ อ 71 เงินกู้เพือการศึกษา ได้แก่ เงินกูเ้ พือการศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ขึนไป เงินกูเ้ พือซื อ
อุปกรณ์การศึ กษา และหรื อเงินกู้เพือศึ กษาดูงานของสมาชิก ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดย
สมาชิ กทีประสงค์จะขอกูเ้ งินดังกล่าว ให้เสนอคําขอกู้เงินตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด พร้ อมหลักฐาน
เอกสารและรายละเอียดต่างๆ ต่อสหกรณ์
ข้ อ 72 จํานวนเงินกูใ้ นหมวดนีให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึง ๆ นัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการแต่ไม่เกิน 300,000 บาท
ข้ อ 73 หลักประกันเงินกู้
- กูไ้ ม่เกิน , บาท ให้มีสมาชิก คําประกันอย่างน้อย คน และหรื อหลักประกัน
อืนตามทีคณะกรรมการกําหนด
- กู้ , - , บาท ให้มสี มาชิกคําประกันอย่างน้อย คน และหรื อ
หลักประกันอืนตามทีคณะกรรมการกําหนด
- กู้ , - , บาท ให้มสี มาชิกคําประกันอย่างน้อย คน และหรื อ
หลักประกันอืนตามทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อ 74 การส่ งเงินงวดชําระหนีทังเงินต้นและดอกเบียให้ส่งเป็ นงวดรายเดือน เป็ นเงินต้นไม่นอ้ ยกว่า
, บาท พร้อมดอกเบียแต่ตอ้ งไม่เกิน 100 งวด นับตังแต่วนั ทีได้รับเงินกูเ้ ดือนแรกเป็ นต้นไป
ข้ อ 75 เกณฑ์ประกอบการพิจารณาให้เงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามคณะกรรมการกําหนด

หมวดที 8
ดอกเบียเงินกู้
ข้ อ 76 ให้เรี ยกดอกเบียเงินกู้ทกุ ประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้
ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้ อ ดอกเบียนันให้คิดเป็ นรายวันตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ

หมวดที 9
การให้ เงินกู้กรณีโอนสมาชิกระหว่ างสหกรณ์
ข้อ 78 ในกรณีการโอนสมาชิก ระหว่างสหกรณ์ และสมาชิกมีหนีติดตามมาด้วย สหกรณ์จะ
พิจารณาให้กยู้ ืมเงินเพือชําระหนีสหกรณ์เดิมตามระเบียบการโอนสมาชิก

หมวดที 10
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้ อ 79 ให้คณะกรรมการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามทีกําหนดไว้ใน
ระเบียบนี และเมือคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่ องผูก้ จู้ ะต้องจัดการ
แก้ไขให้คืนดี ภายในเวลาทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อ 80 ในกรณี ใดๆ ดังต่อไปนี ให้ถือว่าเงินกู้ไม่วา่ ประเภทใดๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่ งคืนโดย
สิ นเชิงพร้อมทังดอกเบียในทันที โดยมิพกั คํานึงถึงกําหนดเวลาทีให้ไว้ และให้คณะกรรมการจัดการ
เรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมือผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ฯ ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือปรากฏแก่คณะกรรมการว่าผูก้ นู้ าํ เงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายทีให้เงินกูน้ นั
(3) เมือคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ องและผูก้ มู้ ิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการกําหนด
(4) เมือค้างส่ งเงินงวดชําระหนี (ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบีย) เป็ นเวลา เดือน
ติดต่อกัน หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนีดังว่านันถึง คราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึงๆ
ข้อ ในกรณีทเงิี นกูเ้ ป็ นอันต้องส่ งคืนโดยสิ นเชิงตามทีกล่าวแล้วใน ข้อ 76 ถ้าผูค้ าประกั
ํ
น
ต้องรับผิดชําระหนีแทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชําระหนีนันโดยสิ นเชิงได้ คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้
เรี ยกเก็บจากผูค้ าประกั
ํ
นเป็ นรายเดือนจนว่าจะเสร็ จสิ นก็ได้ แล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 82 ผูก้ กู้ ด็ ี ผูค้ าประกั
ํ
นก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะย้าย หรื อออกจากราชการ
หรื องานประจําตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 40 ข้อ 43 ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และ
จัดการชําระหนี สิ นซึ งตนมีอยู่ตอ่ สหกรณ์ให้เสร็ จสิ นเสี ยก่อน แล้วจึงขอออกหรื อย้ายจากราชการหรื อ
งานประจํานันได้
ประกาศ ณ วันที 19 มีนาคม พ.ศ.
(ลงชือ)
(นายณรงค์ แผ้วพลสง)
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