ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด
ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พิเศษ พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด ข้อ 108(3)
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ได้กาหนดระเบียบว่า
ด้วยเงินกูส้ ามัญ พิเศษ พ.ศ. 2561
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด ว่าด้วยเงินกู้
สามัญ พิเศษ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.
2558 และบรรดาประกาศหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ซึ่งมีข้อกาหนดขัดแย้งกับระเบียบ
ฉบับนี้ทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ
จากัด
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึง
กาฬ จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 5 สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น
ข้อ 6 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็นหรือมีประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ 7 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอคาขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน
(2) สาเนาบัตรประจาตัวหรือบัตรข้าราชการ
(3) สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
(4) สาเนารายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือน
(5) สาเนาหน้าบัญชีธนาคารเงินเดือน
ข้อ 8 การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทาหนังสือกู้และหนังสือค้าประกัน (ถ้ามี) ให้ไว้
ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
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วิธีการส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภท
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ
หมวด 2
การให้เงินกู้ สิทธิการกู้ และวงเงินกู้
ข้อ 10 การให้เงินกู้สามัญ พิเศษ ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบอานาจ
มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ พิเศษ แก่สมาชิก และนาเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อทราบ
ต่อไป
ข้อ 11 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้สามัญ พิเศษ ต้องได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือน และไม่เคยผิดนัดชาระหนี้ก่อนการกู้ในรอบหกเดือน
ข้อ 12 จานวนเงินกู้สามัญ พิเศษ ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่ผู้มีอานาจ
หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจพิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจากัดไม่เกินห้าแสนบาท และสมาชิกมี
เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 10%
ข้อ 13 ถ้าผู้มีอานาจพิจารณาเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญ พิเศษ แก่สมาชิกที่ยังส่งคืน
เงินกู้สามัญ พิเศษ รายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่สมาชิกต้องชาระเงินกู้สามัญ พิเศษ รายก่อนมาไม่น้อยกว่า 6งวด
และ สมาชิกผู้กู้จะต้องไม่มีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ 12
ข้อ 14 ในการให้เงินกู้สามัญ พิเศษ นั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่
การขอกู้อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกรายให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ โดยพิจารณาตามลาดับการเสนอ
คาขอกู้ก่อน - หลัง
ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่าง
อื่นก็ได้
หมวด 4
หลักประกันสาหรับเงินกู้
ข้อ 15 ต้องมีหลักประกันดังนี้
(1) ผู้กู้จะต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินที่ขอกู้
(2) ให้มีบุคคลที่เป็นสมาชิกในการค้าประกัน การกู้ในการกู้เงินสามัญ พิเศษ
มากกว่าหนึ่งคน
(3) สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้าประกันสมาชิกผู้กู้ เงินกู้สามัญ พิเศษ ได้ 2 ราย เท่านั้น
(4) การค้าประกันให้นับเฉพาะการกู้สามัญพิเศษเท่านั้น
เมื่อผู้ค้าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่ง
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
การให้สมาชิกผู้ค้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใดฯ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจาก
การค้าประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทน
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หมวด 5
เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้
ข้อ 16 การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญ พิเศษ ให้ผู้มีอานาจพิจารณากาหนดให้
ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญ พิเศษ โดยส่งต้นเงินรวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวด
สุดท้าย) เป็นจานวนกี่งวดก็สุดแต่เห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้
แต่ไม่เกิน 96 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก และส่งชาระคืนไม่เกินอายุ 70 ปี บริบูรณ์
ในกรณีที่ผู้กู้มีคาขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควร
ผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญ พิเศษ
กาหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ ในการผ่อนผันการชาระหนี้ของ
สมาชิก สมาชิกจะต้องชาระดอกเบี้ยตามต้นเงินคงเหลือทุกเดือน ห้ามงดการชาระดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ แต่
การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสาหรับเงินกู้สามัญ พิเศษ รายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน
หมวด 6
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 17 ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ พิเศษ ในอัตราไม่เกินที่กระทรวงการคลังกาหนด
โดยมีอัตราร้อยละ 7.75 ต่อปีหรือตามประกาศกาหนดอัตราดอกเบี้ยที่คณะกรรมการกาหนด โดย
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ พิเศษ ไม่นามาคิดเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก
ข้อ 18 ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นให้คิดเป็นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 7
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 19 ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง
ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 20 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะ กรรมการดาเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่า ผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดความ
มุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้บกพร่อง และผู้
กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือน
ติดต่อกัน
ข้อ 21 ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 20 ถ้าผู้ค้า
ประกันต้องรับผิดชาระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชาระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้าประกันร้องขอ
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หนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561

(นายธีรพงษ์ สารแสน)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด

