- 37 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
พ.ศ. 2555
อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด ขอ 13 ถึงขอ 18 ขอ 67 (9)
และขอ 88 (4) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 51 ครั้งที่ 4/2556 วันพฤหัสบดีที่ 22
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
วาดวยการใหเงินกู แกสมาชิก พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยการใหเงินกู
แกสมาชิก พ.ศ. 2555”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิก
พ.ศ. 2555 ซึ่งกําหนดไวเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ และ
ขอตกลงอื่น ซึ่งขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
“ประธานกรรมการ”

หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย
ครูอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูอุดรธานี จํากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูอุดรธานี จํากัด
ขอ 5 สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูสามัญ
(3) เงินกูพิเศษ
ขอ 6 การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แตจะใหเงินกูเพื่อการสุรุยสุรายหรือการเก็งกําไรไมได
หมวด 2
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ 7 เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจนได และประสงคจะขอกูเงินก็ใหยื่นคําขอกู
ตอสหกรณตามแบบทีก่ ําหนด โดยใหผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของผูบ ังคับบัญชาตนสังกัด หรือ
กรรมการ

- 38 ขอ 8 คณะกรรมการ อาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ
และ หรือกรรมการอื่นตามทีเ่ ห็นสมควรเปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการก็ได
และใหผูไดรับมอบดังกลาวนั้นแถลงรายการเงินกูเ พื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหไป และสงคืนตอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาทุกเดือน
ขอ 9 เงินกูเ พื่อเหตุฉุกเฉิน สมาชิกคนหนึ่งๆ ใหมสี ิทธิ์กูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินไดสิบเทาของเงินเดือน
สมาชิกนั้น แตไมเกินสามแสนบาท โดยใหเงินกูผานระบบ เอ ที เอ็ม ของธนาคาร
ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีหนี้เงินกูเพือ่ เหตุฉุกเฉินสัญญากอนเหลืออยู เงินกูเพือ่ เหตุฉุกเฉิน
สัญญาใหมและสัญญากอนรวมกัน จะมีจํานวนตนเงินเกินกวาจํานวนที่กลาวในวรรคกอนไมได อนึ่ง
ถึงอยางไรสมาชิกคนหนึง่ จะมีหนีส้ ินตอสหกรณในฐานะผูกู โดยจํานวนตนเงินรวมกันทัง้ หมดเกินกวาจํากัด
ที่กลาวไวในขอ 19 ไมได
หมวด 3
เงินกูสามัญ
ขอ 10 ใหคณะกรรมการ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกไดตามทีก่ ําหนดไว
ในระเบียบนี้และในขอบังคับของสหกรณ
คณะกรรมการอาจแตงตั้ง คณะกรรมการเงินกูขึ้น ตามความในขอบังคับของสหกรณ
ขอ 72 เพื่อมอบอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกใหปฏิบัติได
ขอ 11 สมาชิกซึ่งอาจไดรบั เงินกูส ามัญนั้น ตองไดเปนสมาชิกในสหกรณนี้ติดตอกันมา
เปนเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 12 สมาชิกผูป ระสงคขอกูเ งินสามัญ ตองยื่นคําขอกูตอสหกรณตามแบบทีก่ ําหนด
โดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของผูบงั คับบัญชาตนสังกัดหรือกรรมการ
ขอ 13 จํานวนเงินกูส ามัญที่ใหแกสมาชิกคนหนึง่ ๆ นั้น ใหคณะกรรมการพิจารณาโดยคํานึงถึง
ความจําเปนและความสามารถชําระหนี้ของสมาชิกนั้นภายในจํากัดไมเกินสีส่ บิ หาเทาของเงินเดือน แตตอง
ไมเกินสองลานบาท
การใหเงินกูสามัญแกสมาชิกตามวรรคแรก ใหพิจารณาตามหลักเกณฑตอไปนี้
ก. จะตองมีหุนรอยละสามสิบของวงเงินทีอ่ นุมัติใหกู
ข. ผูที่งดสงเงินคาหุนตามขอบังคับขอ 7 ไวแลว เมื่อไดรับอนุมัติใหกูเงินสามัญ
ตองสงเงินคาหุนรายเดือน ดังนี้
(1) เงินกูไมเกินสองแสนบาท สงเงินคาหุนรายเดือนไมนอยกวาสองรอยบาท
(2) เงินกูเกินกวาสองแสนบาท สงเงินคาหุนรายเดือนไมนอยกวาสามรอยบาท
(3) เงินกูเกินกวาสามแสนบาท สงเงินคาหุนรายเดือนไมนอยกวาสี่รอ ยบาท
(4) เงินกูเกินกวาสี่แสนบาท สงเงินคาหุนรายเดือนไมนอยกวาหารอยบาท
(5) เงินกูเกินกวาหาแสนบาท สงเงินคาหุนรายเดือนไมนอยกวาหกรอยบาท
(6) เงินกูเกินกวาหกแสนบาท สงเงินคาหุนรายเดือนไมนอยกวาเจ็ดรอยบาท
(7) เงินกูเกินกวาเจ็ดแสนบาท สงเงินคาหุนรายเดือนไมนอยกวาแปดรอยบาท
(8) เงินกูเกินกวาแปดแสนบาท สงเงินคาหุนรายเดือนไมนอยกวาเการอยบาท
(9) เงินกูเกินกวาเกาแสนบาท สงเงินคาหุนรายเดือนไมนอยกวาหนึ่งพันบาท

- 39 ในกรณีที่สมาชิกประสงคจะกูเ งินสามัญโดยใชหุนค้ําประกัน คณะกรรมการอาจใหเงินกู
สามัญแกสมาชิกผูนั้นไดไมเกินรอยละเกาสิบหกของเงินคาหุน ที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ โดยไมตองนํา
หลักเกณฑในขอ 13 วรรคสามมาบังคับใช
สมาชิกทีล่ าออกจากราชการ หรืองานประจําแลว ใหมีสทิ ธิ์กูเงินสามัญจากสหกรณได
ในวงเงินไมเกินรอยละเกาสิบหกของคาหุนที่สมาชิกนั้นมีอยูใ นสหกรณ
กรณีที่สมาชิกขอกูเ งินเพื่อการศึกษาในระดับที่สงู ขึน้ ของตนเอง คณะกรรมการ
อาจพิจารณาใหเงินกูเ กินกวาที่กําหนดตามวรรคแรกและวรรคสองเปนกรณีพเิ ศษตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรได แตทั้งนี้ตองไมเกินสองลานบาท
ขอ 14 ถาคณะกรรมการ เห็นสมควรจะใหเงินกูส ามัญแกสมาชิก ที่สงคืนเงินกูส ามัญ หรือ
เงินกูเ พื่อเหตุฉุกเฉินสัญญากอนไมเสร็จก็ได แตจํานวนเงินกูส ามัญและเงินกูเ พื่อเหตุฉุกเฉินรวมทุกสัญญา
ของสมาชิกผูกูคนหนึง่ ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจํานวนตนเงินเกินกวาจํากัด ที่กลาวในขอ 13 วรรคแรก
หรือวรรคสอง สุดแตกรณีไมได
ขอ 15 ในการใหเงินกูส ามัญนั้น ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนที่จะใหกูไดไมพอแกการขอกู
อันมีลักษณะพึงใหกูนั้นทุกราย ใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงินกู ดังตอไปนี้
(1) เงินกูซึ่งใชเงินคาหุนเปนหลักประกันนั้น พึงใหในลําดับกอนเงินกูซึ่งมีหลักประกัน
อยางอื่น
(2) ในระหวางเงินกูซ ึ่งอยูในลําดับเดียวกันตามทีก่ ลาวใน (1) นั้น เงินกูซึ่งมีจํานวนนอย
พึงใหกอนเงินกูซึ่งมีจํานวนมาก เพือ่ ประโยชนแหงการนีจ้ ํานวนเงินกูที่นํามาเทียบกันนั้นใหคิดรวมทั้งเงินกู
สามัญและเงินกูเ พื่อเหตุฉุกเฉินสัญญากอนของผูก ูที่คงเหลืออยู (ถามี) ดวย ทั้งนี้ เวนแต ในกรณีที่
คณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลพิเศษจะวินจิ ฉัยเปนอยางอื่นก็ได
หมวด 4
เงินกูพิเศษ
ขอ 16 เมื่อคณะกรรมการ เห็นวาสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอทีจ่ ะชวยเหลือใหเงินกู
เพื่อสงเสริมฐานะความมั่นคง หรือประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได โดยจํานวนเงินเกินกวาจํากัดตามขอ 16
วรรคแรก หรือวรรคสองสุดแตกรณี คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูพเิ ศษแกสมาชิกนั้นได
ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ และตามขอบังคับของสหกรณ
ขอ 17 การใหเงินกูพเิ ศษนั้น ใหกูเฉพาะการดังตอไปนี้
(1) กูเพื่อการเคหะสงเคราะห
(2) กูเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ขอ 18 สมาชิกผูม ีสิทธิร์ ับเงินกูพ ิเศษตองเปนสมาชิกสหกรณติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา
24 เดือน จํากัดวงเงินกูไมเกินสามลานหาแสนบาท
ขอ 19 สมาชิกผูส งคืนเงินกูป ระเภทอื่นยังไมแลวเสร็จไมใหไดรับเงินกูพ ิเศษ อนึ่ง สมาชิก
ผูยังสงคืนเงินกูพเิ ศษยังไมแลวเสร็จ ก็ไมใหไดรบั เงินกูไมวาประเภทใดๆ เวนแตเมื่อใหเงินกูใหมแลว
สมาชิกนั้นจะมีหนีส้ ินตอสหกรณในฐานะผูกู โดยจํานวนตนเงินรวมกันไมเกินจํากัดที่ตนอาจกูเ งินพิเศษ
จากสหกรณได
ขอ 20 เงินกูซงึ่ จะถือเปนเงินกูพิเศษ และใชระยะเวลาสงคืนตามที่กําหนดไวสําหรับเงินกูพิเศษ
ไดนั้นตองมีจํานวนเงินกูเกินกวาจํากัด ซึง่ สมาชิกนั้นอาจกูเ งินสามัญจากสหกรณได

- 40 ขอ 21 การใหเงินกูพิเศษนั้น ตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการผูเ ขาประชุมพิจารณาคําขอกูรายนั้น
ขอ 22 เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยใหเงินกูพ ิเศษทั้งหนังสือกู และเอกสารทางกฎหมาย
อยางอื่นๆ เกี่ยวกับเงินกูนั้น ไดจัดทําแบบที่กําหนดไวโดยครบถวนสมบูรณแลว สมาชิกผูกจู ึงรับเงินกู
จากสหกรณได
เพื่อเปนทางควบคุมการใชจายเงินกูใหเปนไปตามความมุงหมายใหสมาชิกผูกสู งจํานวน
เงินกูพเิ ศษ ซึ่งตนไดรับเขาฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ เพื่อถอนไปใชจายเปนคราวๆ
ในเมื่อถึงกําหนดจายตามความมุงหมายการฝากเงินดังกลาวใหเปดบัญชีเฉพาะ และสหกรณจะคิดดอกเบี้ย
ใหตามยอดเงินคงเหลือนอยทีส่ ุดในแตละเดือนในอัตราที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยเงินฝากออมทรัพย
คณะกรรมการ อาจยกเวนขอกําหนดดังกลาวในวรรคสองนั้น ไดในกรณีที่สมาชิกผูก ู
แสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการวามีเหตุผลเปนพิเศษ
ขอ 23 ในเมื่อถึงกําหนดที่สมาชิกผูก ู ตองใชจายเงินกูพิเศษ ตามความมุงหมายตองเสนอ
รายงานการใชจายเงินกูตามแบบที่กําหนดไว พรอมหลักฐานที่มตี อสหกรณทุกคราวโดยเร็วทีส่ ุดทีจ่ ะ
กระทําได สหกรณอาจมอบใหกรรมการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร สอบสวนการใชจายเงินกู
ตามรายการนั้นๆ อีกขั้นหนึ่งดวย
ขอ 24 ตราบใดที่สมาชิกยังสงคืนเงินกูพเิ ศษไมเสร็จ จะตองยินยอมและอํานวยความสะดวก
ใหกรรมการหรือบุคคลอื่น ซึ่งไดรบั มอบหมายจากสหกรณ เขาตรวจการกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุง
อาคาร หรือทรัพยสิน หรือการประกอบอาชีพ ที่ใชเงินกูนนั้ ในเวลาอันสมควรไดเสมอและจะตองชี้แจง
ขอความเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจใหทราบตามความประสงค
เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
ขอ 25 เงินกูพเิ ศษเพื่อการเคหะสงเคราะหนั้น ไดแก
(1) เงินกูเพือ่ ตอเติม หรือปรับปรุงอาคารซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง
(2) เงินกูเพื่อกอสรางหรือซื้ออาคาร หรือซื้อที่ดนิ และอาคาร หรือซื้อที่ดิน
เพื่อจะไดกอสรางอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนีเ้ พือ่ เปนกรรมสิทธิ์ของตนเองตามแกฐานะ
(3) เงินกูเพื่อใหไดมาซึง่ ที่ดินและหรืออาคาร อันเปนกรรมสิทธิ์ของตน
ขอ 26 สมาชิกผูป ระสงคขอกูเ งินดังกลาวในขอ 25 ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการตามแบบ
ที่กําหนดไวรวมทัง้ รายละเอียดและหลักฐานตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ เชน รายการทรัพยสินและหนี้สนิ รายไดและ
คาใชจายรายการบุคคลในครัวเรือนการอยูอาศัยเดิม และเหตุผลความจําเปนที่ตองจัดใหมีทอี่ ยูอาศัยใหม
หรือจัดใหมีเพิม่ ขึ้นแบบรูปและรายการกอสราง หรือตอเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและ
หลักฐานแหงที่ดินและอาคารทีจ่ ะซื้อกําหนดเวลาและราคาตามสัญญาที่ทําไว หรือ รางสัญญาทีจ่ ะทํา
รายละเอียดแหงความตองการเงินกูจํานวนเงินซึง่ ตนจะออกเอง กําหนดการใชจายเงินกูร ายละเอียด
และหลักฐานแหงทรัพยสินที่เสนอเปนหลักประกัน
ขอ 27 แบบรูปและรายการกอสราง หรือตอเติม หรือปรับปรุงอาคารนั้นตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามกฎหมาย และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดวย
การแกไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือรายการดังกลาวในวรรคกอนในสาระสําคัญ
ตองไดรับความเห็นชอบของบุคคลซึ่งไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการนี้ และตองรายงาน
คณะกรรมการทราบดวย
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เกี่ยวกับคําขอกูเ งินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห เสนอคณะกรรมการพิจารณาเปนหนาที่ของสมาชิก
ผูขอกูตองใหขอความจริงและความรวมมือ
ขอ 29 จํานวนเงินกูพเิ ศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ซึง่ ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึง่ ๆ นั้น
ยอมสุดแตคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะของทีอ่ ยูอาศัยความจําเปนและ
ความสามารถชําระหนี้ของสมาชิกนั้น แตตองไมเกินสามลานหาแสนบาท
ขอ 30 ตราบใดที่สมาชิกหรือผูก ูยังสงคืนเงินกูพเิ ศษเพื่อการเคหะสงเคราะหยังไมแลวเสร็จ
จะขายหรือโอนอาคารหรือที่ดิน ซึ่งใชเงินกูนั้นไมวาบางสวนหรือทั้งหมดแกผูอื่นไมได เวนแตในกรณี
ที่จําเปน ซึ่งไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการกอน
เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ขอ 31 เงินกูพเิ ศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ใหเพือ่ การลงทุนประกอบอาชีพของตนและ
ครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรและพอใจวาจะเกิดประโยชนงอกเงยใหแกสมาชิกผูกูดังนี้
(1) เงินกูเพื่อซือ้ ที่ดินหรือสิ่งกอสราง เพื่อประกอบอาชีพใหเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง
(2 ) เงินกูเพื่อซือ้ อุปกรณหรือเครื่องมือ เครื่องจักรกลที่ใชในการประกอบอาชีพ
เพื่อเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง
(3) เงินกูเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งกอสราง เพื่อการประกอบอาชีพ ทั้งนี้
เพื่อเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง
ขอ 32 สมาชิกผูป ระสงคขอกูเ งินดังกลาวในขอ 31 ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการ
ตามแบบทีก่ ําหนดไว รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายการทรัพยสินและ
หนี้สิน รายไดและคาใชจายแผนงานประกอบอาชีพทีจ่ ะใชเงินกูรายละเอียดและหลักฐานแหงทรัพยสิน
ที่จะใชเงินกูรายละเอียดแหงความตองการเงินกูจํานวนเงินทุนซึ่งตนจะออกเอง รายการรายไดซงึ่ คาดวา
จะรับจากรายการลงทุนนั้น รายละเอียดและหลักฐานแหงทรัพยสินทีเ่ สนอเปนหลักประกัน
ขอ 33 สหกรณจะมอบใหกรรมการ หรือบุคคลอื่นตามทีเ่ ห็นสมควรสอบสวนและทํารายงาน
เกี่ยวกับคําขอกูเ งินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเปนหนาที่ของสมาชิก
ผูขอกูตองใหขอความจริงและความรวมมือ
ขอ 34 จํานวนเงินกูพเิ ศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งใหแกสมาชิกผูก ูคนหนึ่งๆ นั้น
ยอมสุดแตคณะกรรมการพิจารณากําหนดตามทีเ่ ห็นสมควร โดยคํานึงถึงความตองการเงินกูแทจริง
ตามแผนงานประกอบอาชีพและความสามารถชําระหนี้ของสมาชิก แตตองไมเกินสามลานหาแสนบาท
หมวด 5
หลักประกันสําหรับเงินกู
ขอ 35 การใหเงินกูทกุ ประเภทนั้น ผูกูตองทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
ขอ 36 หลักประกันสําหรับเงินกูนั้น ใหมีขอกําหนดดังตอไปนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกูซงึ่ ผูก ไู ดทําไวตอสหกรณแลวไมตองมี
หลักประกันอยางอืน่ อีก
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สามัญรายกอนของผูก ูที่คงเหลืออยู (ถามี) มีจํานวนไมเกินกวาคาหุนที่ผูกมู ีอยูในสหกรณก็ไมตองมี
หลักประกันอยางอื่นอีก
ถาเงินกูส ามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกูสามัญรายกอน
ของผูกทู ี่คงเหลืออยู (ถามี) ก็ดี มีจํานวนเกินกวาคาหุนทีผ่ ูกมู ีอยูในสหกรณก็ตอ งมีหลักประกันอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
ก. มีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร อยางนอยสองคนอยางไมมีจํากัดเพื่อหนี้สิน
เกี่ยวกับเงินกูส ามัญรายนั้น ในสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู แตถาผูกมู ีเงินกูสามัญรายกอนเหลืออยูก ็ตอง
ค้ําประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูสามัญรายใหมทงั้ หมด
เพื่อความมั่นคงในการใหเงินกูคณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยเรียกใหผูค้ําประกัน
มากกวาสองคนก็ได
สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกัน สําหรับผูก ูมากกวาสี่คนในเวลาเดียวกันไมไดและ
สมาชิกคนหนึง่ จะมีหนีส้ ินตอสหกรณในฐานะผูค้ําประกัน โดยจํานวนเงินตนรวมกันทั้งหมดเกินกวาจํานวน
ที่กลาวไวในขอ 13 วรรคแรกหรือวรรคสองไมได
เมื่อผูค้ําประกันรายใดตายหรือลาออกจากสหกรณโดยเหตุอื่นๆ หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการเห็นวาไมสมควร หรือไมอาจทีจ่ ะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองจัดใหสมาชิกอืน่
ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน
ข. มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่นจํานองเปนหลักประกันเต็ม
จํานวนเงินกูร ายนั้น โดยตองเปนที่พอใจคณะกรรมการวาจํานวนเงินกูสวนทีเ่ กินกวาคาหุนของผูก ูตองอยู
ภายในรอยละแปดสิบแหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น
ค. มีหลักทรัพยรฐั บาล หรือเอกสารฝากเงินในธนาคาร หรือเอกสารการฝากเงิน
ในสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรจํานําเปนหลักประกัน โดยจํานวนเงินกูส วนที่เกินกวาคาหุน
ของผูกูตองอยูภายในรอยละเกาสิบหกแหงคาของหลักทรัพยนั้น
(3) เงินกูพิเศษ ถาเงินกูพเิ ศษนั้นมีจํานวนไมเกินกวาเงินคาหุน ซึ่งผูกูมีอยูใ นสหกรณ
ไมตองมีหลักประกันอยางใดอยางหนึง่ อีก แตถาหากเงินกูพเิ ศษมีจํานวนเกินกวาคาหุนของผูก ูแลวก็ตองมี
หลักประกันทีก่ ําหนดไวในขอ ข.
หมวด 6
เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู
ขอ 37 เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูนั้น ใหกําหนดไวดังนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินตามขอ 9 ใหผูกูสง คืนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจํานวน
พรอมดวยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือใหสงชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย
ภายในหนึ่งรอยงวด
(2) เงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดใหผูกสู งคืนเงินกูส ามัญเปนงวด
รายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบี้ยเปนจํานวนกี่งวดก็สุดแตจะเห็นเปนการสมควร
ตามฐานะของผูกูจํานวนและความมุงหมายแหงเงินกูแตไมเกินกําหนด ดังตอไปนี้
ก. เงินกูสามัญตามขอ 13 วรรคแรกและวรรคสองใหมีกําหนดไมเกินหนึ่งรอยสี่สบิ งวด
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หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ในกรณีที่ผูกูมีคําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการเห็นวามีเหตุอันสมควรผอนผัน
เปนพิเศษ คณะกรรมการจะผอนผันเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้ สําหรับเงินกูส ามัญที่ทํากําหนดไว
ตามความในวรรคกอนนั้น ใหแกผกู ูคราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ไดแตการผอนเวลาเชนนี้รวมกันทัง้ หมด
สําหรับเงินกูส ามัญรายหนึ่งๆ ตองไมเกินหกเดือน
(3) เงินกูพิเศษ คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดใหผูกเู งินพิเศษสงคืนเงินกูเ ปนงวด
รายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบี้ยเปนจํานวนกี่งวดก็สุดแตจะเห็นเปนการสมควร
ตามฐานะของผูกูจํานวน และความมุงหมายแหงเงินกูแตไมเกินสามรอยงวด ทั้งนี้ โดยไมมีการผอนเวลา
แตอยางใดอีก เงินงวดชําระหนี้นั้นใหสงชําระตัง้ แตเดือนทีค่ ิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ขอ 38 การสงเงินงวดชําระหนีเ้ งินกูท ุกประเภทซึง่ ผูกูตอ งสงใหสหกรณ โดยวิธีหักจากเงินได
รายเดือนของผูกู ณ ที่จาย ใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ
หมวด 7
ดอกเบี้ยเงินกู
ขอ 39 ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิกทุกประเภท ในอัตราตามประกาศของสหกรณ
ทั้งนี้ ตองไมเกินอัตราทีก่ ฎหมายกําหนด
ขอ 40 ดอกเบี้ยนั้นใหคิดเปนรายวัน ตามจํานวนตนเงินคงเหลือ
หมวด 8
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู
ขอ 41 ใหคณะกรรมการตรวจตราควบคุม ใหเงินกูท ุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว
ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองผูก ูจะตองจัดการ
แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 42 ในกรณีใดๆ ดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวา ประเภทใดๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน
โดยสิ้นเชิงพรอมดวยดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการจัดการ
เรียกคืนโดยมิชักชา
(1) เมื่อสมาชิกผูกอู อกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการวา ผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายทีใ่ หเงินกูนั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรองและผูก ูมิได
จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ (ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย) เปนเวลาถึงสองเดือน
ติดตอกัน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร ายหนึง่ ๆ
ขอ 43 ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกู และไมสามารถชําระหนี้นั้น
โดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอคณะกรรมการอาจผอนผันใหเรียกเก็บจากผูค้ําประกันเปนงวด
รายเดือนจนเสร็จตามทีผ่ ูไดทําหนังสือใหไวตอสหกรณไดสุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร

- 44 ขอ 44 ผูกูก็ดี ผูค้ําประกันก็ดี ตองรับผูกพันวาถาตนประสงคจะขอลาออก หรือยาย
จากราชการ หรืองานประจําตามขอบังคับขอ 31 (3) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และ
จัดการชําระหนี้ ซึ่งตนมีอยูต อสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนแลวจึงจะขอลาออก หรือยายจากราชการ
หรืองานประจํานั้นได
ใหประธานกรรมการเปนผูรกั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน 2555

(ลงชื่อ)
(นายเสกสรรค โสภารัตน)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

