ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2553
********************************
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด พ.ศ.2544 ขอ 90 และ
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) ขอ 15 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 55 ครั้งที่ 14 /2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณ
ออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ.2553 ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด วาดวย การใหเงินกูแก
สมาชิก พ.ศ. 2553
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่มีมติเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด
3.1 วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2552
3.2 วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิก แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
3.3 วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิก แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
3.4 วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิก แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553
3.5 วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2553
และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“ สหกรณ”
หมายถึง
สหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด
“ สมาชิก”
หมายถึง
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา
จํากัด
“ คณะกรรมการดําเนินการ”
หมายถึง
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด
“ คณะกรรมการเงินกู”
หมายถึง
คณะกรรมการเงินกูสหกรณออมทรัพย
ครูฉะเชิงเทรา จํากัด
“ ประธานกรรมการ”
หมายถึง
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครู
ฉะเชิงเทรา จํากัด
“ ผูจัดการ”
หมายถึง
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครู
ฉะเชิงเทรา จํากัด
“ เจาหนาที”่
หมายถึง
เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครู
ฉะเชิงเทรา จํากัด
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หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 5 ในระเบียบนี้ สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ
5.1 กลุมเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
5.2 กลุมเงินกูสามัญ
5.3 กลุมเงินกูพเิ ศษ
ขอ 6 เงินกูเพือ่ เหตุฉุกเฉิน เงินกูสามัญและเงินกูพ ิเศษนัน้ สหกรณจะใหกูไดเฉพาะแกสมาชิกเทานัน้
ขอ 7 การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปน หรือมีประโยชนตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แตจะใหเงินกูเ พื่อการสุรุยสุราย หรือการเก็งกําไรไมได
การพิจารณาวงเงินกู เงินงวดชําระหนี้ ใหคํานึงถึง เงินรายได เงินบําเหน็จ เงินบํานาญ
ของผูกูดวย
หมวด 2
กลุมเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ 8 เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน อันแสดงหลักฐานพิสูจนได และประสงคจะขอกูเงินก็ใหยื่นคําขอกูตอ
สหกรณตามแบบที่กําหนดไว
ขอ 9 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการอื่น ๆ หรือผูจัดการ ตามที่เห็นสมควร เปนผูพิจารณาใหเงินกูก ลุม เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแก
สมาชิกและแจงตอคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อทราบทุกเดือน
ขอ 10 กลุมเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ มี 2 ประเภท ดังนี้
10.1 เงินกูเพือ่ เหตุฉุกเฉิน
10.2 เงินกูเพือ่ เหตุฉุกเฉินพิเศษ
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ 11 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหสมาชิกกูค นหนึ่ง ๆ นั้น ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร แตตองอยูภายในขอกําหนดตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ที่ประกาศกําหนดวงเงินกูแกสมาชิก
ขอ 12 ใหสมาชิกผูกูเลือกสงชําระคืนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินได 2 วิธี ดังนี้
12.1 ใหสงชําระคืนตนเงิน พรอมดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณกําหนดไดไมเกิน 12 งวด หรือ
12.2 ใหสงชําระดอกเบีย้ ในอัตราที่สหกรณกําหนดทุกงวดรายเดือน สวนตนเงินนัน้ ใหชําระ
โดยการหักกลบกับเงินกูสามัญครั้งตอไป
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ
ขอ 13 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ ที่ใหสมาชิกกูคนหนึง่ ๆ นั้น ใหกูไดภายในวงเงินที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด

ขอ 14 ใหผูกสู งชําระคืนดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณกําหนดทุกงวดรายเดือน สวนเงินตนนั้น
ใหชําระโดยการหักกลบกับเงินปนผล เฉลี่ยคืน ในปการเงินนั้น
หมวด 3
กลุมเงินกูสามัญ
ขอ 15 กลุมเงินกูสามัญ ที่ใหสมาชิกกูคนหนึ่ง ๆ มี 3 ประเภท ดังนี้
15.1 เงินกูสามัญ
15.2 เงินกูสามัญโครงการอยูดีมีสุข
15.3 เงินกูสามัญเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ขอ 16 ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินจิ ฉัยใหเงินกูสามัญทุกประเภทแกสมาชิกได
ตามกําหนดไวในระเบียบ
คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งคณะกรรมการเงินกูขนึ้ ตามความในขอบังคับ ขอ 71
เพื่อมอบอํานาจหนาทีใ่ นการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญทุกประเภทแกสมาชิกได
ในกรณีที่สมาชิกขอกูเงินสามัญ ไมเกินคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ คณะกรรมการอาจ
มอบอํานาจหนาที่ใหผูจดั การพิจารณา วินจิ ฉัย ใหเงินกูส ามัญแกสมาชิกได
ขอ 17 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินสามัญทุกประเภทนัน้ ตองไดสงคาหุนรายเดือนมาแลวไมนอยกวา
หกงวด ยกเวนสมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณออมทรัพยอื่น ตามขอบังคับขอ 40
ถาคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุผล หรือความจําเปนพิเศษคณะกรรมการอาจ
พิจารณาผอนผันจํานวนงวด คาหุนรายเดือนไดตามความเหมาะสม
ขอ 18 คําขอกูเงินสามัญทุกประเภท ของสมาชิกตองเสนอผานการพิจารณาใหความเห็นชอบและ
รับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตน สําหรับผูดํารงตําแหนงผูบ ังคับบัญชาใหรับรองตนเอง
เงินกูสามัญ
ขอ 19 จํานวนเงินกูสามัญ ที่ใหสมาชิกกูค นหนึ่ง ๆ นั้น ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร แตตองอยูภายในขอกําหนดตามมติคณะกรรมการดําเนินการที่ประกาศกําหนดวงเงินกูแกสมาชิก
ในกรณีที่สมาชิกมีความจําเปนเดือดรอนและมีหลักฐานเปนที่เชื่อถือแสดงตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญเกินกวาที่กําหนดเงินกูของสมาชิกนั้นไดตาม
ความเหมาะสม
ขอ 20 ถาคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร จะใหเงินกูสามัญแกสมาชิกที่ยังสงคืนเงินกูสามัญ
สัญญากอนไมเสร็จก็ได แตจํานวนเงินกูสามัญ ตองมีจํานวนตนเงินเกินกวาจํากัดทีก่ ลาวในขอ 19 ไมได
ขอ 21 ในการใหเงินกูสามัญนั้น ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนที่จะใหไดไมพอแกการขอกูอันมี
ลักษณะพึงใหกูนั้นทุกราย ใหถือตามลําดับการพิจารณาใหเงินกูดังตอไปนี้
21.1 เงินกูซึ่งถือคาหุนหรือเงินฝากเปนหลักประกันนั้น พึงใหอยูในลําดับกอนเงินกูซ ึ่งใช
หลักประกันอยางอื่น

21.2 ในระหวางเงินกูซึ่งอยูในลําดับเดียวกัน ตามที่กลาวใน ขอ 21.1 เงินกูซงึ่ มีจํานวนนอย
พึงใหกอนเงินกูซึ่งมีจํานวนมาก เพื่อประโยชนแหงการนี้ จํานวนเงินกูที่นํามาเปรียบเทียบกันนั้น ใหรวมทั้ง
เงินกูสามัญและเงินกูเ พื่อเหตุฉุกเฉินสัญญากอนของผูกูทคี่ งเหลือ (ถามี) ดวย ทั้งนี้เวนแตในกรณีที่
คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเห็นวามีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉัยเปนอยางอื่นก็ได
เงินกูสามัญโครงการอยูดีมีสขุ
ขอ 22 เงินกูสามัญโครงการอยูดีมีสุข หมายถึง เงินกูสามัญเพื่อใหสมาชิกดํารงชีวิตอยางมีความสุข
หรือสมาชิกนําไปชําระหนีจ้ ากสถาบันการเงินอื่น หนี้บัตรเครดิต สินธนวัตร หนี้สวัสดิการของหนวยราชการ
หนี้ที่มีการหัก ณ ที่จาย
ขอ 23 จํานวนเงินกูสามัญโครงการอยูดีมสี ุข ที่ใหสมาชิกกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ยอมสุดแตคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร แตเมื่อรวมตนเงินกูทุกประเภทแลว ตองไมเกิน 2,500,000. บาท
ขอ 24 สมาชิกผูกูเงินสามัญโครงการอยูดมี ีสุข จะกูเงินครั้งใหมไมไดอีก นอกจากไดสงคืนตนเงินกู
สามัญโครงการอยูดีมีสุขเสร็จสิ้นแลว
เงินกูสามัญเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ขอ 25 เงินกูสามัญเพื่อพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง เงินกูสามัญเพื่อใหสมาชิกบริหารจัดการใหวิชาชีพมี
คุณภาพดีขึ้น รวมทั้งปลดภาระหนี้สินที่มีตอ บุคคล องคกรภายนอก
ขอ 26 จํานวนเงินกูสามัญเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ที่ใหสมาชิกกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ยอมสุดแตคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร แตตองอยูภายในขอกําหนดตามมติคณะกรรมการดําเนินการที่ประกาศกําหนดวงเงินกู
แกสมาชิก
ขอ 27 สมาชิกผูกูเงินสามัญเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ตองมีคุณสมบัติ ตามประกาศของคณะกรรมการ
หมวด 4
กลุมเงินกูพิเศษ
ขอ 28 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา สหกรณมฐี านะการเงินกาวหนา พอทีจ่ ะชวยเหลือให
เงินกูเพื่อสงเสริมฐานะความมั่นคง หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูพ ิเศษแกสมาชิกนั้นได ตามทีก่ ําหนดในระเบียบนี้ และตามขอบังคับของสหกรณ
ขอ 29 กลุมเงินกูพิเศษที่ใหสมาชิกกูคนหนึ่ง ๆ นั้น มี 2 ประเภท ดังนี้
29.1 เงินกูพิเศษเพื่อปรับโครงสรางหนี้
29.2 เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะ
เงินกูพิเศษเพื่อปรับโครงสรางหนี้
ขอ 30 เงินกูพ ิเศษเพื่อปรับโครงสรางหนี้ หมายถึง การรวมหนี้ที่สมาชิกพึงมีอยูใ นสหกรณออม
ทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด ซึ่งไดแกเงินกูส ามัญ เงินกูสามัญเพื่อพัฒนาวิชาชีพ และเงินกูเพื่อเหตุฉกุ เฉิน

ขอ 31 สมาชิกผูกูเงินพิเศษเพื่อปรับโครงสรางหนี้ ตามขอ 30 ไมมีสิทธิไดรับเงินกูส ามัญและเงินกู
สามัญเพื่อพัฒนาวิชาชีพ นอกจากเงินกูเพือ่ เหตุฉุกเฉิน ซึ่งเมื่อรวมกับเงินกูพิเศษเพื่อปรับโครงสรางหนี้แลว
ตองไมเกินวงเงินที่อนุมัติใหกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้
ขอ 32 สมาชิกกูเงินพิเศษเพือ่ ปรับโครงสรางหนี้ ตามระเบียบนี้ สงคืนเงินกูพิเศษเพื่อปรับโครงสราง
หนี้ไมแลวเสร็จ หรือชําระไปแลวไมถึง 12 งวด ไมใหไดสิทธิกูเงินพิเศษเพื่อปรับโครงสรางหนี้ ยกเวนมี
เหตุผลและความจําเปนอาจไดรับสิทธิกูเงินพิเศษเพื่อปรับโครงสรางหนี้อีกในวงเงินกูไ มเกินสิทธิที่เคยไดรับ
เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะ
ขอ 33 เงินกูพเิ ศษเพื่อการเคหะ หมายถึง การกูเงินเพื่อซื้อบานพรอมที่ดิน หรือการไถถอนการ
จํานอง เกีย่ วกับการซื้อบานพรอมที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น
ขอ 34 การกูพเิ ศษเพื่อการเคหะ มีเงื่อนไข ดังนี้
34.1 สมาชิกผูกู ตองเปนสมาชิกติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน
34.2 บานพรอมที่ดิน ที่นํามาจํานองเปนหลักประกัน จะตองเปนกรรมสิทธิ์ของสมาชิกผูกู
ขอ 35 คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหสมาชิกกูพิเศษไดไมเกิน 2,500,000.00.- บาท
โดยตองไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมินที่ดินที่ทางราชการกําหนดรวมกับราคาประเมินสิ่งปลูกสราง ซึ่ง
คณะอนุกรรมการที่กรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูประเมิน หรือไมเกินวงเงินที่ใชไถถอนการจํานองจาก
สถาบันการเงินอื่น
ขอ 36 สมาชิกผูประสงคขอกูเงิน ตองเสนอคําขอกูเงินพิเศษเพื่อการเคหะกับคณะกรรมการตาม
แบบที่กําหนด รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตางๆ ที่เกีย่ วของ ตามทีส่ หกรณกําหนด
ขอ 37 สหกรณจะมอบหมายใหกรรมการดําเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรเปน
คณะอนุกรรมการทําหนาทีส่ อบสวน ประเมินราคา และทํารายงานเกีย่ วกับคําขอกูเงินพิเศษเพื่อการเคหะ
ขึ้นเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณา สมาชิกผูกูมีหนาที่ตองใหขอเท็จจริงและความรวมมือ
ตลอดจนอํานวยความสะดวกแกคณะอนุกรรมการหรือบุคคลที่สหกรณมอบหมาย
ขอ 38 การใหเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะนั้น ตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวา สองในสาม
ของจํานวนคณะกรรมการดําเนินการที่เขาประชุมพิจารณาคําขอกูรายนั้น
ขอ 39 เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกูพ ิเศษเพื่อการเคหะแลว สมาชิกผูกูตองทําสัญญากูใหไวตอ
สหกรณตามแบบที่กําหนด
ขอ 40 สมาชิกผูกูตองนําบานพรอมที่ดินซึง่ ปลอดภาระจากการจํานองรายอื่น จํานองเปนหลักประกัน
เต็มจํานวนเงินกูนั้น
สมาชิกผูกูจะตองทําประกันภัยสิ่งปลูกสรางไวตอบริษทั ประกันภัยทีส่ หกรณกําหนด เทากับจํานวน
เงินที่คณะกรรมการดําเนินการอนุมัติไว สมาชิกผูกูที่ทําประกันชีวิตเทากับจํานวนเงินที่อนุมัติจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ

ขอ 41 ในขณะที่สมาชิกผูกยู ังสงคืนเงินกูพ ิเศษเพื่อการเคหะไมเสร็จ สมาชิกผูกูจะตองยินยอมและ
อํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการดําเนินการหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณเขาตรวจการ
กอสราง การตอเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือทรัพยสินในเวลาอันสมควรไดเสมอ
ขอ 42 ในขณะที่ สมาชิกผูกยู ังสงคืนเงินกูพ ิเศษเพื่อการเคหะไมเสร็จ สมาชิกผูกูจะขายหรือโอนบาน
หรือที่ดิน ซึ่งใชค้ําประกันเงินกูนั้น ไมวาบางสวนหรือทั้งหมดแกผูอื่นไมได เวนแตกรณีจําเปนซึ่งไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการกอน
ขอ 43 สมาชิกผูกูจะตองมีหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกู โดยจํานวนเงินตนของเงินกูทุกประเภท
รวมกัน ไมเกิน 2,500,000. บาท
หมวด 5
หลักประกันสําหรับเงินกู
ขอ 44 การใหเงินกูทุกประเภท ผูกูจะตองทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณตามแบบทีก่ าํ หนด
ขอ 45 หลักประกันสําหรับเงินกูนั้น ใหมขี อกําหนด ดังตอไปนี้
45.1 กลุมเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกูซึ่งผูกูไดทําใหไวตอ สหกรณแลว ก็มิตอง
มีหลักประกันอยางอื่นอีก
45.2 กลุมเงินกูสามัญ ถาเงินกูสามัญทุกประเภทรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวม
กับสัญญาเงินกูสามัญรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ก็ดี มีจํานวนไมเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีอยูใ นสหกรณ
ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก ถาเงินกูสามัญทุกประเภทรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับ
เงินกูสามัญรายกอนของผูกทู ี่คงเหลืออยู (ก็ดี) จํานวนเกินกวาคาหุน ซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณก็ตองมีหลักประกัน
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) มีสมาชิกที่มิไดเปนคูสมรสของผูกู ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ค้าํ ประกัน
อยางไมมีจํากัดเพื่อหนี้เกีย่ วกับเงินกูรายนัน้ สมาชิกผูค้ําประกันจะมีจาํ นวนกี่คนใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด โดยสมาชิกผูค้ําประกันทุกรายตองทําหนังสือค้ําประกันใหไวกับสหกรณ
ตามแบบที่กําหนดไว
เมื่อผูค้ําประกันรายใดตาย หรือออกจากสหกรณโดยเหตุอ่นื หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นวาไมสมควร หรือไมอาจทีจ่ ะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองจัดหาใหสมาชิกอื่นซึ่ง
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเขาไปเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
การที่สมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหหลุดพนจาก
การค้ําประกันจนกวาผูกูไดจดั ใหสมาชิกอืน่ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน
(ข) มีหลักทรัพยรฐั บาลหรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณของสมาชิกผูกูนี้
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจํานําเปนประกัน

สมาชิกผูกูเงินสามัญโครงการอยูดีมีสุข ตองทําประกันสินเชื่อกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณ
กําหนด โดยทําประกันสินเชื่อ มีทุนประกันเทากับจํานวนเงินที่คณะกรรมการดําเนินการอนุมัติใหกูได โดยมี
เวลาคุมครองเทากับ ระยะเวลาที่สงชําระหนี้และมอบใหสหกรณเปนผูรับผลประโยชน
สมาชิกผูกูเงินสามัญทุกประเภท ตองสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด หรือสวัสดิการอื่นใดที่สหกรณจดั ขึน้ โดยสมบูรณแลว
45.3 เงินกูพิเศษ สมาชิกผูกูเงินกูพ ิเศษ ตองมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
45.3.1 เงินกูพิเศษ เพือ่ ปรับโครงสรางหนี้ จะตองมีหลักประกันเชนเดียวกับเงินกู
สามัญ ตามขอ 45.2 (ก) หรือ ขอ 45.2 (ข)
45.3.2 เงินกูเพื่อการเคหะ จะตองมีหลักประกันเชนเดียวกับเงินกูสามัญ ตาม
ขอ 45.2 (ข) หรือ มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกู
รายนั้น โดยตองเปนที่พอใจของคณะกรรมการดําเนินการ วาจํานวนเงินกูสวนทีเ่ กินกวาคาหุน ของผูกูตองอยู
ภายในรอยละ 80 แหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น
เมื่อผูกูนาํ หลักทรัพยเขาจํานองตามวรรคแรกมาเปนประกันเงินกู หากหลักทรัพย
มีสิ่งปลูกสรางรวมอยูดว ย เมื่อประเมินหลักทรัพยที่นํามาประกันไมเพียงพอตอวงเงินที่ขอกู คณะกรรมการ
ดําเนินการใหผูกูนําสิ่งปลูกสรางเขาจํานองรวมกับหลักทรัพยที่นํามาเปนหลักประกันนั้น ทั้งนีใ้ ห
คณะกรรมการตรวจสอบ ที่สหกรณแตงตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุม ใหตรวจสอบเปนคราว ๆ ไปและสมาชิกผูกู
ตองทําประกันภัยสิ่งปลูกสรางไวตอบริษทั ประกันภัยโดยใหสหกรณเปนผูรับประโยชนเทากับจํานวนเงินที่
คณะกรรมการดําเนินการอนุมัติใหกไู ด โดยประกันในวงเงินรอยละ 70 ของวงเงินกู
หมวด 6
เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู
ขอ 46 เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูน ั้น ใหกําหนดใช ดังนี้
46.1 กลุมเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหผูกูสงคืนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เต็มจํานวน พรอมดวย
ดอกเบี้ยภายในระยะเวลาวันที่ ทางราชการจายเงินเดือน เดือนแรกหรือใหสงเปนงวดรายเดือน ไมเกิน 12 งวด
พรอมดอกเบี้ย หรือใหสงชําระคืนดอกเบีย้ ในอัตราที่สหกรณกําหนดทุกงวดรายเดือน สวนเงินตนนั้น ให
ชําระโดยการหักกลบกับเงินกูสามัญครั้งตอไป สําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ใหผูกูสงชําระคืนดอกเบีย้ ในอัตราที่สหกรณกําหนดทุกงวดรายเดือน สวนเงินตนนัน้
ใหชําระโดยการหักกลบกับเงินปนผล เฉลี่ยคืน ในปการเงินนั้น สําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ
46.2 กลุมเงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญ
ทุกประเภทเปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบี้ยเปนจํานวนกี่งวดก็สดุ แตจะเปน
การสมควรตามฐานะของผูกู จํานวนและความมุงหมายแหงเงินกู โดยประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป
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46.3 กลุมเงินกูพิเศษ
46.3.1 เงินกูพ ิเศษเพื่อปรับโครงสรางหนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
กําหนดใหผกู สู งคืนเงินกูพิเศษเพื่อปรับโครงสรางหนี้ เปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย)
พรอมดอกเบี้ยเปนจํานวนกี่งวดก็สุดแตจะเปนการสมควรตามฐานะของผูกู จํานวนและความมุงหมายแหง
เงินกู โดยประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป
46.3.2 เงินกูพ ิเศษเพื่อการเคหะ คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณากําหนดใหผกู ู
สงคืนเงินกูพิเศษเปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบีย้ เปนจํานวน กีง่ วดก็สุดแตจะ
เห็นสมควรตามฐานะของผูกู จํานวนและความมุงหมายแหงเงินกูน ั้น โดยจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
หมวด 7
ดอกเบี้ยเงินกู
ขอ 47 ใหเรียกดอกเบีย้ เงินกูแกสมาชิกทุกประเภท ในอัตราไมเกินรอยละ สิบเกา ตอป โดย
ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
ขอ 48 ดอกเบีย้ เงินกู ใหคดิ เปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ
หมวด 8
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู
ขอ 49 ใหคณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่ไดกําหนด
ไวในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูรายใด
บกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหถกู ตองภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ 50 ในกรณีใด ๆ ดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง
พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยไมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักชา
50.1 เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
50.2 เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวา ผูกูนําเงินไปใชผิดความมุงหมายที่ให
เงินกูนนั้
50.3 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรองและผูกูมิได
จัดการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
50.4 เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี(้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย) เปนเวลาสองเดือนหรือผิดนัด
การสงเงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
ขอ 51 ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชอบแทนผูกู และไมสามารถชําระหนี้นนั้ โดย
สิ้นเชิงได เมือ่ ผูค้ําประกันรองขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผัน ใหเรียกเก็บจากผูค้ําประกันเปนงวด
รายเดือนจนเสร็จตามที่ผูกูไดทําสัญญาใหไวตอสหกรณกไ็ ด สุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร

ขอ 52 ผูกูก็ดี ผูค้ําประกันก็ดีตองรับผูกพันวาตนประสงคจะขอลาออกหรือยายราชการ หรืองาน
ประจําตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 34(3) เวนแตยังเปนสมาชิกอยูตามขอบังคับของสหกรณ
ขอ 47 จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหนี้สิน ซึ่งตนมีอยูตอสหกรณให
เสร็จสิ้นเสียกอนแลวจึงจะขอลาออกหรือยายราชการหรืองานประจําได
ขอ 53 สัญญาเงินกู สัญญาค้ําประกัน และนิติกรรมอื่นใดที่สมาชิกผูกู ผูค้ําประกันไดดําเนินการไป
กอนระเบียบนีบ้ ังคับใช ใหคงมีผลบังคับใชตามสัญญาและนิติกรรมนัน้ ๆ ตอไป จนกวาการดําเนินการจะ
เสร็จสิ้นตามสัญญานั้นๆ
ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
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ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด

