ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
วาดวยการใหเงินกู พ.ศ. 2557
…………………..
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 78(9) และขอ 106(7) และมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 53 ในการประชุมครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 จึงมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออม
ทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด วาดวยการใหเงินกู พ.ศ. 2557 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด วาดวยการให
เงินกู พ.ศ. 2557"
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแต วันที่ 24 มกราคม 2557 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด วาดวยการใหเงินกู พ.ศ. 2552
และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้แลวใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบ
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
อุบลราชธานี จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
อุบลราชธานี จํากัด
“ผูจัดการ”
หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด ประเภทสามัญ
“เงินไดรายเดือน”
หมายถึง เงินเดือน หรือคาจางกอนหักภาษีเงินได โดยรวมถึง
เงินเพิ่มที่จายควบกับเงินเดือน หรือคาจางที่จายควบกับเงินเดือน
หมวดที่ 1
ขอกําหนดทัว่ ไป
ขอ 6 สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูสามัญ
(3) เงินกูพิเศษ
ขอ 7 การใหเ งินกูแกสมาชิกนั้น จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปน หรือมีประโยชนตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แตจะใหเงินกูเพื่อการสุรุยสุรายหรือการเก็งกําไรไมได
ขอ 8 สมาชิกรายหนึ่งๆ จะกูเงินสามัญ หรือเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ไดอยางใดอยางหนึ่ง
ยกเวน เงินกูฉุกเฉิน และเงินกูตามโครงการสวัสดิการที่สหกรณจัดขึ้นเพื่อประโยชนของสมาชิก
ขอ 9 สมาชิกที่ยังสงคืนเงินกูสามัญ หรือเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกูพิเศษครั้งกอนไมเสร็จอาจกูเงิน
ครั้งใหมไดแตจํานวนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหเปนไปตามกําหนดในขอ 13 เงินกูสามัญใหเปนไปตามกําหนดในขอ 17
และเงินกูพิเศษใหเปนไปตามกําหนดในขอ 19
สมาชิกที่กูเงินไปแลวมีความประสงคจะขอกูใหม ตองผอนชําระหนี้มาแลวตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ขอ 10 วงเงินกูรวมทุกประเภทของสมาชิกผูกูคนหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีจํานวนเงินตนรวมเกิน
กวา 80 เทาของเงินไดรายเดือนของสมาชิก มิได
หมวดที่ 2
เงินกูเ พื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ 11 เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจนได และประสงคจะขอกูเงินก็ใหยื่นคําขอกูตอ
สหกรณตามแบบที่กําหนดไว
ขอ 12 คณะกรรมการดําเนินการ อาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
และหรือกรรมการดําเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการก็ได และใหผูรับมอบดังกลาวนั้น แถลงรายงานการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหไปตอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อพิจารณาทุกเดือน
ขอ 13 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ใหมีจํานวนไมเกิน 250,000 บาท(สองแสน
หาหมื่นบาทถวน) หรือไมเกินเจ็ดเทาแหงเงินไดรายเดือนของสมาชิกนั้นสุดแตจํานวนไหนจะนอยกวาและสมาชิก
นั้นตองมีเงินคาหุนไมต่ํากวาหาเทาของเงินไดรายเดือน จึงจะมีสิทธิกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได
ขอ 14 สําหรับสมาชิกที่ออกจากราชการหรืองานประจําตามขอบังคับ ขอ 32(5) โดยไมมีความผิดและ
ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอบังคับ ขอ 46 และเปนสมาชิกโครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคง(กสค.) ใหมีสิทธิกู
ฉุกเฉินได 10 เทาของเงินไดรายเดือน ไมเกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)
กรณีที่มีหุนไมถึงเจ็ดเทาของเงินเดือน ใหมีสิทธิกูเงินฉุกเฉินไดไมเกินคาหุนที่มีอยู
ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งกอนเหลืออยู แตมีความจําเปนที่จะกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ครั้งใหมก็ใหมีสิทธิ์กูได แตจํานวนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิ นของสมาชิกเมื่อรวมกันแลว จะมีจํานวนเงินตนเกินกวาที่
กําหนดในวรรคแรกไมได
ระยะเวลาการชําระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหเปนไปตามมติคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
หมวด 3
เงินกูสามัญ
ขอ 15 ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย ใหเงินกูสามัญแกสมาชิกไดตามกําหนดไว
ในระเบียบนี้ และในขอบังคับของสหกรณ
คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งคณะกรรมการเงินกูขึ้น ตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 80
เพื่อมอบอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกได
ขอ 16 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินกูสามัญ ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
ขอ 17 คําขอกูเงินสามัญของสมาชิกนั้น ตองเสนอโดยผานการพิจารณาใหความเห็นดังตอไปนี้ดวยคือ
คณะกรรมการดําเนินการ หรือผูบังคับบัญชาหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ เวนแตผูขอกูดํารงตําแหนง
ดังกลาวนั้นเอง ก็ไมตองผานการพิจารณาความเห็นเชนวานี้ ใหผูพิจารณาใหความเห็นดังกลาวในวรรคแรกเปนผู
รวมคําขอกูทั้งหมดสงตอสหกรณภายในวันที่ 5 ของเดือนที่ยื่นคําขอกู
ขอ 18 จํานวนเงินกูสามัญที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
เห็นสมควร แตตอ งอยูภายในวงจํากัดไมเกิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) หรือจํานวนเงินไดราย
เดือนรวม 40 เดือนของสมาชิกนั้น สุดแตจํานวนไหนจะนอยกวากัน โดยสมาชิกผูกูจะตองมีทุนเรือนหุนอยูใน
สหกรณไมนอยกวารอยละ 20 ของวงเงินกู ยกเวนสมาชิกที่ปรับโครงสรางหนี้จะตองมีทุนเรือนหุนไมนอยกวารอย
ละ 10 ของวงเงินกูปรับโครงสรางหนี้

ขอ 19 ในกรณีที่สมาชิกประสงคจะขอกูเงินสามัญตามโครงการสวัสดิการที่สหกรณจัดขึ้นเพื่อประโยชน
ของสมาชิก ใหกูไดเพิ่มอีกภายในวงเงินไมเกินที่กําหนดไวของโครงการนั้นๆ เชน กูเพื่อการศึกษาตนเอง, กูเพื่อ
การศึ ก ษาบุ ต ร, กู ส วั ส ดิ ก ารเจ า หน า ที่ , กู ส วั ส ดิ ก ารประกั น ภั ย ยานพาหนะ, กู ป น ผล, กู วิ ท ยะฐานะ,
กูส วั ส ดิ ก ารโครงการเพื่ อ นชว ยเพื่อ น, กู ส วั ส ดิ ก ารเพื่ อการสมรส, กู ร ม เกล าไทรทอง หรื อ สวัส ดิ ก ารอื่ น ๆ
ที่สหกรณจัดขึ้น
ขอ 20 ในกรณีที่สมาชิกมีคาหุนอยูในสหกรณนี้เกินกวาจํากัด คณะกรรมการดําเนินการอาจใหสมาชิกกู
สามัญโดยใชหุนเปนหลักประกัน สามารถกูได 96% ของคาหุนที่มี โดยไมรวมกับเงินกูสัญญาอื่น
สมาชิกที่กูหุนค้ําแลวสามารถกูเงินฉุกเฉินได 7 เทาของเงินรายไดแตไมเกิน 250,000 บาท (สองแสนหา
หมื่นบาทถวน) สุดแลวแตจํานวนไหนจะนอยกวา ใหไดสวนนั้น
ขอ 21 วงเงินกูสามัญของสมาชิกรวมทุกสัญญาตาม ขอ 18 และขอ 19 และวงเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ตามขอ 13 รวมแลวเงินตนตองไมเกิน 80 เทาของเงินไดรายเดือน และไมเกิน 6,000,000 บาท(หกลานบาท
ถวน)
ขอ 22 สําหรับสมาชิกที่ออกจากราชการหรืองานประจําตามขอบังคับ ขอ 32(5) โดยไมมีความผิดและ
ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอบังคับ ขอ 46 และเปนสมาชิกโครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคง(กสค.) ใหมีสิทธิไดรับ
เงินกูไดไมเกิน 2 เทาของคาหุนที่ตนมีอยูในสหกรณ และวงเงินกูตองไมเกิน 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถวน)
สุดแตจํานวนไหนจะนอยกวา โดยใหมีผูค้ํา ประกัน ซึ่งเปนสมาชิก ไมนอยกวา 2 คน โดยผูค้ําประกัน 1 คน ตองเปน
ขาราชการประจํา หรือมีผูค้ําประกันที่เปน ขาราชการบํานาญทั้ง 2 คน หรือมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกันแทนผู
ค้ําประกันคนใดคนหนึ่งได
ขอ 23 ในการใหเงินกูสามัญนั้น ถาปรากฎวาสหกรณมีเงินทุนที่จะใหกูไดไมพอแกการขอกูอันมีลักษณะ
พึงใหกูนั้นทุกราย ใหถือลําดับการพิจารณาใหเงินกูดังตอไปนี้
(1) เงินกูซึ่งถือคาหุนเปนหลักประกันนั้น พึงใหในลําดับกอนเงินกูซึ่งมีหลักประกันอยางอื่น
(2) ในระหวางเงินกูซึ่งอยูในลําดับเดียวกันตามที่กลาวใน(1) นั้นเงินกูซึ่งจํานวนนอยพึงใหกอน
เงินกูซึ่งมีจํานวนมาก เพื่อประโยชนแหงการนี้ จํานวนเงินกูที่นํามาเทียบกันนั้นใหคิดรวมทั้ง
เงินกูสามัญ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี)ดวย
(3) คําขอกูที่เหลือจากเดือนหนึ่งๆ ใหจัดเปนอันดับแรกของเดือนถัดไป ทั้งนี้เวนแตในกรณีที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเ หตุผลพิเศษ จะวินิจฉัยเปนอยางอื่นก็ไดแตตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการไมนอยกวา 2 ใน 3
หมวด 4
หลักประกันสําหรับเงินกูฉุกเฉินและเงินกูสามัญ
ขอ 24 การใหเงินกูทุกประเภท ผูกูตองทําหนังสือสัญญากูใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
ขอ 25 หลักประกันสําหรับเงินกู ใหเปนไปตามขอกําหนดดังนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ไมตองมีหลักประกัน
(2) เงินกูสามัญ ผูกูตองจัดใหมีหลักประกันตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ 26 เงินกูตามขอ 25 (2) ตองประกันดวยหลักประกันดังตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน คือ
(1) เงินคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ
(2) อสัง หาริม ทรัพยซึ่ง ตองจํานองไวเ ปนประกันเต็ม จํานวนเงินกูร ายนั้น ในกรณีที่ใชเ งิน
คาหุน (1) เปนประกันดวย จํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาหุนของผูกูตองอยูภายในอัตรารอยละ
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(3) หลักทรัพยรัฐบาลไทย

(4) พันธบัตรเงินกูของรัฐวิสาหกิจ
(5) เอกสารรับ ฝากเงินของธนาคารพาณิ ชยห รือธนาคารอื่นประเภทที่ตอ งจา ยคืนเมื่อสิ้ น
ระยะเวลา
(6) สลากออมสิน
(7) หลักทรัพยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(8) การค้ําประกันโดยสมาชิกที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
การประกันตามที่กําหนดใน (3) ถึง (7) ตองจํานําไวกับสหกรณ ในกรณีที่ใชเงินคาหุนตาม (1) เปนประกัน
ดวยจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูตองอยูภายในอัตรารอยละตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ 27 การค้ําประกันตามขอ 26 (8) ผูค้ําประกันตองทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณ ตามแบบ
ที่กําหนด และตองค้ําประกันอยางไมมีจํากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูที่ตนเขาค้ําประกัน
ในกรณีที่เ ห็นเปนการสมควร คณะกรรมการดําเนินการอาจเรียกใหมีผูค้ําประกันมากกวาคนหนึ่งได
สมาชิก ผูค้ําประกันคนหนึ่ง จะค้ําประกันผูกูม ากกวาสี่คนในเวลาเดียวกันไมไ ดและจะมีห นี้สินตอสหกรณใน
ฐานะผูค้ําประกันเปนจํานวนตนเงินรวมกันทั้งหมดเกินกวาที่จํากัดไวในขอ 21 ไมได
เมื่ อ ผู ค้ํ าประกั นคนใดตอ งออกจากสหกรณ ไ มว า เพราะเหตุใ ดหรื อเมื่ อ คณะกรรมการดํ าเนิ น การ
เห็นวาไมส มควรหรือไมอาจจะเปนผูค้ําประกันตอไปผูกูตองจัดหาสมาชิก อื่น ซึ่ง คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
การที่ ผูค้ํา ประกั นตอ งออกจากสหกรณไม วาเพราะเหตุ ใด ไมเ ปน เหตุ ใหผูนั้ นหลุ ดพนจากการค้ํ า
ประกันจนกวาผูกูจะไดจัดใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนการชําระ
หนี้เงินกู
ขอ 28 เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูนั้น ใหกําหนดไวดังนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหผูกูสงคืนเงินกู โดยใหชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนทุกเดือนสวนเงินตน
ใหชําระใหเสร็จสิ้นภายใน 12 งวด แตตองสงเงินตนใหหมดกอนจึงจะมีสิทธิ์กูใหมเวนแต
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
(2) เงินกูส ามัญใหคณะกรรมการดําเนินการพิจ ารณากําหนดใหผูกูสง คืนเงินกูส ามัญพรอม
ดอกเบี้ยไมเกิน 240 งวด( สองรอยสี่สิบงวด)
ในกรณีที่ผูกูมีคําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุอันสมควรผอนผันเปนพิเศษ
คณะกรรมการดําเนินการจะผอนผันเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญที่กําหนดไวตามความในวรรค
กอนนั้นใหแกผูกูคราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได แตการผอนเวลาเชนนี้รวมกันทั้งหมดสําหรับเงินกูสามัญรายหนึ่ง
ๆ ตองไมเ กินหกเดือน ยกเวนในกรณีที่ส มาชิก จําเปนตองประนอมหนี้เ พื่อใหเ งินคงเหลือตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในส วน
ราชการและสหกรณ พ.ศ. 2551 ก็ใหผอนผันเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้เกินหกเดือนได
หมวด 5
เงินกูพิเศษ
ขอ 29 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู
เพื่อสงเสริมฐานะความมั่นคงหรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยใหกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามหลักเกณฑ, วิธีการ, ระเบียบ และขอบังคับสหกรณ
ขอ 30 สหกรณใหกูพิเศษแกสมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
(2) เงินกูเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
(3) เงินกูเพื่อยานพาหนะ

ขอ 31 จํานวนเงินกูพิเศษตามขอ 30 ซึ่งใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความตองการเงินกูที่แทจริงตามวัตถุประสงคของการกูและความสามารถชําระ
หนี้ของสมาชิกนั้น โดยใหกูไดในวงเงิน 55 เทาของเงินไดรายเดือนของสมาชิกนั้น หรือ 5 เทาของทุนเรือนหุนที่
สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ สุดแตจํานวนไหนจะนอยกวา แตตองไมเกิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) สวน
สมาชิกที่ปรับโครงสรางหนี้จะตองมีทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ 10 ของวงเงินกูปรับโครงสรางหนี้
ขอ 32 กรณีที่สมาชิกประสงคจะกูเงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหตามโครงการสวัสดิการที่สหกรณจัด
ขึ้ น เพื่ อ ประโยชน ข องสมาชิ ก ให กู ไ ด เ พิ่ ม อี ก ภายในวงเงิ น ไม เ กิ น ที่ กํ า หนดไว ข องโครงการนั้ น ๆ เช น
กูสวัสดิการซื้อที่ดิน หรือสวัสดิการอื่นๆ ที่สหกรณจัดขึ้น และวงเงินรวมตองไมเกิน 80 เทา ของเงินไดรายเดือน
และไมเกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดลานบาทถวน) ทั้งนี้การใหเงินกูไดเต็มตามสิทธิหรือไมนั้น ยอมขึ้นอยูกับเงินทุน
หมุนเวียนของสหกรณจะเอื้ออํานวย
ขอ 33 การใหเงินกูพิเศษนั้น ตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ
ดําเนินการผูเขาประชุมพิจารณาคําขอกูรายนั้น
ขอ 34 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษทั้งหนังสือกู และเอกสารทางกฎหมาย
อยางอื่นๆ เกี่ยวกับเงินกู ไดจัดทําตามแบบที่กําหนดไว โดยครบถวนโดยสมบูรณแลวสมาชิกผูกูจึงรับเงินจาก
สหกรณได
เพื่อเปนทางควบคุมการใชจายเงินกูใหเปนไปตามความมุงหมาย ใหสมาชิกสงจํานวนเงินกูพิเศษซึ่งตน
ไดรับ เขาฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ หรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย หรือธนาคาร
ตามที่สหกรณกําหนดเพื่อถอนไปใชจายเปนคราวๆ ไป ในเมื่อถึงกําหนดจายตามความมุงหมายการฝากเงิน
ดังกลาวนี้ใหเปดบัญชีเฉพาะ และสหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหตามยอดเงินคงเหลือนอยสุดในแตละเดือนตามระเบียบ
วาดวยเงินฝากออมทรัพย
คณะกรรมการดําเนินการอาจเวนขอกําหนดดังกลาวในวรรคสองนั้นได ในกรณีที่สมาชิกผูกูแสดงใหเปนที่
พอใจคณะกรรมการดําเนินการวามีเหตุผลเปนพิเศษ
ขอ 35 ในเมื่อกําหนดที่สมาชิกผูกูตองใชจายเงินกูเปนพิเศษ ตามความมุงหมายตองเสนอรายงานการใช
จายเงินกูตามแบบที่กําหนดไวพรอมหลักฐาน ที่มีตอสหกรณทุกคราวโดยเร็วที่สุดที่จะกระทําได สหกรณอาจมอบ
ใหกรรมการดําเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร สอบสวนการใชจายเงินกูตามรายงานนั้นๆ อีกชั้นหนึ่งดวย
ขอ 36 ตราบใดที่สมาชิกยังสงคืนเงินกูพิเศษไมเสร็จ สมาชิกจะตองยินยอมและอํานวยความสะดวกให
กรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอื่นซึ่งไดรับมอบหมายจากสหกรณเขาตรวจการกอสรางตอเติมหรือปรับปรุงอาคาร
หรือทรัพยสินหรือการประกอบอาชีพที่ใชเงินกูนั้นในเวลาอันควรไดเสมอและตองชี้แจงขอความเกี่ยวกับเรื่องที่
ตรวจใหทราบตามความประสงคเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
ขอ 37 เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหนั้น ไดแก
(1) เงินกูเพื่อกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุงอาคารสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเองและ
ครอบครัวตามความแกฐานะ
(2) เงินกูเ พื่อซื้ออาคารหรือซื้อที่ดินและอาคาร หรือซื้ อที่ดินเพื่อจะไดก อสรางอาคารใน
ระยะเวลาอันสมควร
(3) เงินกูเพื่อกิจการ ซึ่งเกี่ยวของหรือจําเปนเพื่อใหไดมาแก (1) หรือ (2)
ขอ 38 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 18 (1) ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการดําเนินการ
ตามแบบที่กําหนดไว รวมทั้งรูปแบบรายการกอสรางพรอมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตางๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด

ขอ 39 แบบรูปและรายการกอสรางหรือตอเติม หรือปรับปรุงอาคารนั้น ตองปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎหมาย และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการดวย
การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป หรือรายการดังกลาวในวรรคกอนในสาระสําคัญตองไดรับความเห็นชอบ
จากบุคคล ซึ่งไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการนี้จะตองรายงานคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบดวย
ขอ 40 สหกรณจะมอบใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและ
ทํางานเกี่ยวกับคําขอกูเงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห เสนอกรรมการดําเนินการพิจารณาเปนหนาที่ของสมาชิก
ผูขอกูตองใหขอความจริง และความรวมมือ
ขอ 41 ตราบใดที่สมาชิกยังสงคืนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหไมเสร็จ ตนจะขายหรือโอนอาคาร
หรือที่ดินซึ่งใชเงินกูนั้นไมวาบางสวนหรือทั้งหมดแกผูอื่นไมได เวนแตในกรณีที่จําเปนซึ่งไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากคณะกรรมการดําเนินการกอนเงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ขอ 42 เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ใหเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเฉพาะของตนเอง
และคูสมรสซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรและพอใจวาจะกอประโยชนงอกเงยใหแกสมาชิกผูกู
ขอ 43 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 42 ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการดําเนินการตาม
แบบที่กําหนด พรอมรวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตางๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ 44 สหกรณจะมอบใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและ
ทํารายงานเกี่ยวกับคําขอกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสนอกรรมการดําเนินการพิจารณา เปนหนาที่ของ
สมาชิกผูขอกูตองใหขอความจริงและความรวมมือเงินกูพิเศษเพื่อยานพาหนะ
ขอ 45 เงินกูพิเศษเพื่อยานพาหนะนั้นไดแก เงินกูเพื่อซื้อหรือแลกเปลี่ยนยานพาหนะเพื่อเปนกรรมสิทธิ์
ของตนเองตามควรแกฐานะ
ขอ 46 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 45 ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการดําเนินการตามที่
กําหนดไว พรอมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ 47 สหกรณจะมอบใหกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทํารายงาน
เกี่ยวกับคําขอกูเงินพิเศษเพื่อยานพาหนะ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเปนหนาที่ของสมาชิกผูกูจะตอง
ใหขอความจริงและความรวมมือ
หลักประกันเงินกูพิเศษ
ขอ 48 ในการกูเงินพิเศษ ผูกูตองทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว ถาเงินกูพิเศษนั้นมี
จํานวนไมเกินคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก
ถาเงินกูพิเศษนั้นมีจํานวนเกินกวาคาหุน ซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณตองมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางดังตอไปนี้
(1) อสังหาริมทรัพย อันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเปนประกันไมนอยกวาจํานวน
เงินกูรายนั้น
หากอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่จะนํามาจํานองเปนที่ดินใหถือเอามูลคาไม
เกินราคาที่ทางราชการประเมิน รวมกับ ราคาประเมินสิ่ง กอสราง ซึ่งเปนสวนควบกับ ที่ดิน ซึ่งประเมินโดย
คณะกรรมการดําเนินการ เปนมูลคาในการค้ําประกันเงินกู กรณีอสังหาริมทรัพยเปน หลักทรัพยอยางอื่น ใหอยู
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
(2) มีห ลัก ทรัพย รัฐบาล หรื อพันธบัตรเงินกูข องรั ฐวิส าหกิจ ซึ่ง คณะกรรมการดําเนิ นการ
เห็นสมควรจํานําเปนประกัน โดยจํานวนเงินกูที่เกินกวาคาหุนของผูกู ตองอยูภายในรอยละ
แปดสิบแหงคาของหลักทรัพยนั้น

(3) เอกสารรับฝากเงินของธนาคารพาณิชยหรือธนาคารอื่นประเภทที่ตองจายคืน เมื่อสิ้นระยะ
เวลา หรือเอกสารการรับ ฝากเงินในสหกรณนี้ ซึ่ง คณะกรรมการเห็นสมควรจํานําเปน
ประกัน โดยจํานวนเงินกูที่เกินกวาคาหุนของผูกู ตองอยูภายในรอยละแปดสิบแหงคาของ
หลักทรัพยนั้น
(4) ในกรณีหลักประกันใน (1) นอยกวาจํานวนเงินกู และผูกูไมส ามารถหาหลักประกันอื่น
เพิ่ม เติม ได ใหผูกูจัดทําประกันสินเชื่อสําหรับจํานวนเงินกูที่เกินหลักประกันนั้น ตามมติ
คณะกรรมการดําเนินการ โดยผูกูเปนผูรับผิดชอบจายเบี้ยประกัน
อสัง หาริม ทรัพยที่จํานองเปนประกัน ที่เ ปนสิ่งปลูก สรางตองทําประกันภัย โดยผูกูเปนผูรับ ผิดชอบ
คาใชจายในการทําประกันภัยเอง
นอกจากหลัก ประกั น (1) (2) (3) (4) แลว ให มี ส มาชิ ก ค้ํ า ประกั นอย า งน อ ย 1 คน หรื อตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ 49 คณะกรรมการดําเนินการจะมอบใหก รรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลตามที่
เห็นสมควร ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 9 (1) เปนผูแทนสหกรณในการรับจํานองอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกัน
ตามขอ 48
คาใชจายในการตรวจสอบและการจํานองอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันเงินกู ใหเปนภาระหนาที่ของผู
กูเปนผูจายทั้งสิ้น
ขอ 50 เงินกูพิเศษคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณากําหนดใหผูกูเงินพิเศษสงคืนเงินกูเปนงวดราย
เดือนเทากัน (เวนงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบี้ยรวมชําระไมเกิน 360 งวด(สามรอยหกสิบงวด)
ขอ 51 การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดราย
เดือนของผูกู ณ ที่จายเวนแตในกรณีสมาชิกผูกูตามขอบังคับของสหกรณขอ 38 ใหนําเงินงวดชําระหนี้ที่สํานักงาน
ของสหกรณ
ใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละงวด ถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือนนั้น
หมวด 6
ดอกเบี้ยเงินกู
ขอ 52 ใหเรียกดอกเบี้ยใหกูแกสมาชิกทุกประเภท ในอัตราที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดแตไมเกิน
อัตรารอยละ 17 ตอป
ขอ 53 ดอกเบี้ยนั้นใหคิดเปนรายเดือนตามจํานวนตนเงินคงเหลือ เวนแตการจายเงินกูหรือการชําระหนี้
เงินกูในระหวางเดือน ใหคิดดอกเบี้ยเปนรายวันสําหรับเดือนนั้น
หมวด 7
การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงินกู
ขอ 54 ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจควบคุม ใหเงินกูทุกรายมีห ลักประกันตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับ เงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตอง
จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ขอ 55 ในกรณีใดๆ ตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใดๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอม
ทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิคํานึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา
(1) เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฎตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกู นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกู
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับ เงินกู เกิดบกพรองและผูกูมิได
จัดการแกไขคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ (ไมวาตนเงิน หรือ ดอกเบี้ย) เปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด
การสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
ขอ 56 ในกรณีผูค้ํา ประกัน จะตองรั บ ผิดชอบชําระหนี้แทนผูกู และผูกูไ มส ามารถชําระหนี้นั้ น
โดยสิ้นเชิงไดเมื่อผูค้ําประกันรองขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหเรียกเก็บจากผูค้ําประกันเปน งวด
รายเดือนจนเสร็จตามที่ผูกูไดทําหนังสือใหไวตอสหกรณก็ได สุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร
ขอ 57 ผูกูก็ดี ผูค้ําประกันก็ดี ตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอลาออก หรือยายจาก ราชการ
หรืองานประจําตามขอบังคับของสหกรณ จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมี
อยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน แลวจึงจะขอออกหรือยายจากราชการหรืองานประจํานั้นได
หมวดที่ 8
การกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้
ขอ 58 กรณีสมาชิกมีเงินกูประเภทเงินกูสามัญ ใหกูปรับโครงสรางหนี้ โดยรวมสัญญาทุกประเภท วงเงิน
กูได 80 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกินหนี้คงเหลือรวมกับทุนเรือนหุนรอยละ 15 สงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยไม
เกิน 300 งวด
สมาชิกสงชําระหนี้ 10 งวด โดยหัก ณ ที่จาย หรือสงชําระดวยตนเอง 12 งวด มีสิทธิกูใหมไดในวงเงินกู
เดิมตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ และใหใชผูค้ําประกัน 4 คน หรือ 5 คน ตามประเภทการชําระหนี้
ขอ 59 กรณีสมาชิกมีเงินกูประเภทเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ใหกูปรับโครงสรางหนี้ โดยรวม
สั ญ ญาทุ ก ประเภท วงเงิ น กู ไ ด 80 เท า ของเงิ น ได ร ายเดื อ น แต ไ ม เ กิ น หนี้ ค งเหลื อ รวมกั บ ทุ น เรื อ นหุ น
รอยละ 15, คาตรวจสอบหลักทรัพย และคาประกันอัคคีภัย สงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยไมเกิน 400 งวด
สมาชิกสงชําระหนี้ 12 งวด โดยหัก ณ ที่จาย หรือสงชําระดวยตนเอง 14 งวด มีสิทธิกูใหมไดในวงเงินกู
เดิมตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ และใหใชผูค้ําประกัน 5 คน หรือ 6 คน ตามประเภทการชําระหนี้
ขอ 60 สมาชิกที่กูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ไมมีสิทธิกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
หมวดที่ 9
เบ็ดเตล็ด
ขอ 61 ในกรณีก ารโอนสมาชิก ระหวางสหกรณ และสมาชิก มีหนี้จากสหกรณเดิมติดตามมาดวย
สหกรณจะตองพิจารณาใหกูยืมเงินเพื่อชําระหนี้สหกรณเดิมทั้งหมด โดยไมนําขอ 18 ขอ 31 มาใชบังคับ และให
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติวงเงินใหกูยืมเปนราย ๆ ไป

ขอ 62 การอนุมัติเงินกูแตละประเภทใหเปนอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ, ประธานกรรมการ,
รองประธานกรรมการ, กรรมการดําเนินการ, ผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูพิจารณาอนุมัติจายเงินกูแก
สมาชิกในแตละวันไดตามมติที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ทั้งนี้ใหถือบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 มกราคม 2557 เปนตนไป
กําหนดไว ณ วันที่ 24 มกราคม 2557
ปยะ อุปยะ อุทธสิงหทธสิงห
(นายปยะ อุทธสิงห)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด

