ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด
วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิก พ.ศ.2558

*******************************************
อาศัยอํานาจตามขอบังคับ สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด พ.ศ.2557 ขอ 10 (1) ขอ 11,
12, 13, 14, 15 ขอ 59 (8) และขอ 84 (3) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 56/2558
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558ใหแกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณออมทรัพย
ครูปราจีนบุรี จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิก พ.ศ.2558 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัดวาดวยการใหเงินกู
และดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2558”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ย
เงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2558ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558
บรรดาระเบียบ ขอกําหนด มติคณะกรรมการดําเนินการ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ หรือขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้

หมวดที่ 1
ขอกําหนดทัว่ ไป
ขอ 5. สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด ใหเงินกูแกสมาชิกตามระเบียบนี้ 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูสามัญ
(3) เงินกูพิเศษ
ขอ 6. การใหเงินกูแกสมาชิก จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนแกสมาชิก
การใหกูแกสมาชิกผูกูรายหนึ่ง ๆ นั้น ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติ
6.1 ใหคณะกรมการเงินกูหรือผูจัดการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติเงินกูทุกประเภท ยกเวน เงินกู
พิเศษ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูพิจารณาอนุมัติ
6.2 การจายเงินกูแกสมาชิก ใหคณะกรรมการดําเนินการ,คณะกรรมการเงินกูหรือผูจัดการมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติจายเงินกูและสมาชิกคนหนึ่งสามารถกูไดไมเกิน 8 สัญญา ภายในวงเงินไมเกิน 3,500,000
บาท และเงินกูพิเศษภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท

หมวดที่ 2
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ 7. เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจนได และประสงคจะขอกูเงินใหยื่นคําขอกู
ตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 8.คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือกรรมการดําเนินการอื่น ๆ หรือผูจัดการใหหมายรวมถึงผูทําการแทนดวยตามที่เห็นสมควร เปนผู
วินิจฉัยอนุมัติใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการก็ได และใหผูรับมอบดังกลาวนี้ แถลงรายการ
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหไปและสงคืนตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบทุกเดือน
ขอ 9.เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน วงเงินใหกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชิกผูกูรายหนึ่ง ๆ เมื่อเปนสมาชิก
ครบ 3 เดือน นั้นใหกําหนด ดังนี้
9.1 เงินกูเพื่อเหตุฉกุ เฉินปกติใหกูได 18 เทาของเงินไดรายเดือน ไมเกิน 400,000 บาท
กูไมเกิน 100,000 บาท ไมตองมีสมาชิกค้ําประกัน
กูเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 200,000 บาท ตองมีสมาชิกค้ําประกันอยางนอย 1 คน
กูเกิน 200,000 บาท แตไมเกิน 400,000 บาท ตองมีสมาชิกค้ําประกันอยางนอย 2 คน
ทั้งนี้ ผูกูตองมีเงินคงเหลือหลังจากหักชําระหนี้สหกรณ
9.2 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน สําหรับสมาชิกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานราชการกูได18เทา
ของเงินไดรายเดือนแตไมเกิน 200,000 บาท สงชําระหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยไมเกิน
ระยะเวลาตามสัญญาจาง
9.3 ใหผูกูสงชําระเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือน
แรก หรือใหสงเปนงวดรายเดือนไมเกิน 144 งวด
9.4สมาชิกที่เขาโครงการเอื้ออาทร กูได 18 เทาของเงินไดรายเดือนแตไมเกิน 200,000 บาท
สมาชิกที่เขาโครงการประนอมหนี้ กูได 18 เทาของเงินไดรายเดือนแตไมเกิน 250,000 บาทถวน
ตองมีสมาชิกค้าํ ประกันอยางนอย 2 คน และตามเงื่อนไขระเบียบวาดวยการประนอมหนี้ หรือระเบียบ
วาดวยโครงการเอื้ออาทรที่สหกรณกําหนด
9.5เงินกูเพือ่ เหตุฉุกเฉินระยะสั้น (กูเ งินปนผล) สมาชิกกูไ ดตามประกาศที่สหกรณกําหนด โดยผูกูสง
ชําระเฉพาะดอกเบีย้ สวนเงินตนที่เหลือคางชําระ สหกรณจะหักเพื่อชําระหนี้เงินกูจากเงินปนผลของสมาชิก
ผูกูในวันสิ้นปบญ
ั ชีนั้น
9.6ในกรณีที่สมาชิกนั้น ยังมีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเหลืออยู เงินกูเ พือ่ เหตุฉุกเฉินสัญญาใหมและ
สัญญากอนรวมกันจะมีจํานวนเงินตนเกินกวาจํากัดทีก่ ลาวในวรรคกอนไมได
9.7 สหกรณจะจายเงินกูเ พื่อเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกที่ยื่นกูสัญญาใหมเต็มสิทธิหลังจากไดรับเงิน
ชําระหนี้ครบสองงวดโดยสมบูรณ เวนสมาชิกที่กูไมเต็มสิทธิสามารถกูไดตามสิทธิโดยไมจําเปนตองรอถึง
สองงวด

หมวดที่ 3
เงินกูสามัญ
ขอ 10. ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติใหเงินกูสามัญแกสมาชิกได
ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเงินกูขึ้นตามความในขอบังคับของสหกรณออม
ทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด พ.ศ. 2555 ขอ 63 เพื่อมอบอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัย อนุมัติใหเงินกู
สามัญแกสมาชิก
ขอ 11. สมาชิกซึ่งอาจไดรับเงินกูสามัญนั้น ตองเปนสมาชิกในสหกรณนี้ ติดตอกันมาเปนเวลาไม
นอ ยกวา 6 เดื อน เวน แต สมาชิ ก สหกรณออมทรัพ ยอื่นซึ่งยายมารั บราชการในทองที่ดําเนิ นการของ
สหกรณนี้ และไดเปนสมาชิกตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 36
ขอ 12. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินสามัญตองยื่นคําขอกูตอสหกรณตามแบบและวิธีการที่สหกรณ
กําหนด
ขอ 13. คําขอกูเงินสามัญของสมาชิกนั้น ตองเสนอผานการพิจารณาใหความเห็นดังตอไปนี้
คําขอกูของขาราชการหรือลูกจางประจําตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 31(2) ก หรือ ข หรือ ค
หรือ ง หรือ จ ที่ปฏิบัติงานประจําอยูในหนวยงานราชการ ใหผานผูบริหารสถานศึกษา เวนแตผูดํารง
ตําแหนงหัวหนาสถานศึกษา หรือผูบังคับบัญชาของหนวยงานใหความเห็นในคําขอกูของตนเองได ทั้งนี้
คําขอกูของสมาชิกสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 31
(2) จ ใหผานผูจัดการสถานศึกษา หัวหนาสถานศึกษา หรือเจาของสถานศึกษาใหความเห็นในคําขอกูได
คําขอกูของเจาหนาที่ หรือลูกจางประจํา และเจาหนาที่ สสอค. , สส.ชสอ. ในสหกรณนี้ ตาม
ขอบังคับสหกรณ ขอ 31 (2) ฉ หรือ ฎ ใหผานผูจัดการสหกรณใหความเห็นในคําขอกูได
คําขอกูของผูจัดการสถานศึกษาหรือเจาของสถานศึกษาเอกชน หรือผูจัดการสหกรณใหความเห็น
ในคําขอกูตนเองได
ขอ 14. จํานวนเงินทุกสัญญารวมกันตองไมเกิน 3,500,000 บาทถวน(ไมนับรวมกูสามัญสวัสดิการ
เพื่อการศึกษาและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินระยะสั้น)เงินกูสามัญกําหนดวงเงินกูไดไมเกิน 2,500,000 บาท
ทั้งนี้ ผูกูตองมีคาหุนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของเงินกู ผูกูจะซื้อหุนเพิ่มเพื่อกูสามัญตองมีสมาชิก
ภาพไมนอยกวา 6 เดือน โดยผูกูตองมีเงินไดรายเดือนประจําเหลือจายในบัญชี
ขอ 15. การพิจารณาเงินกูสามัญคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหสมาชิก มีสิทธิในการกู
ดังนี้
15.1 พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานราชการ กูไดไมเกิน 20 เทาของเงินเดือน แต
ไมเ กิน 300,000 บาท มีส มาชิก ค้ํา ประกัน อยา งนอ ย2คนสง ชํา ระหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยไมเกิน
ระยะเวลาตามสัญญาจาง

15.2 สมาชิกโรงเรียนเอกชนกูไดไมเกิน 65เทาของเงินเดือน แตไมเกิน 1,000,000 บาท มี
สมาชิกค้ําประกันอยางนอย3 คนสงชําระหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยไมเกิน 300 งวด สมาชิกโรงเรียน
เอกชนที่เปนผูอํานวยการ ผูจัดการ ผูรับใบอนุญาต หรือเจาของโรงเรียนเอกชน กูไดไมเกิน 65 เทา
ของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 2,500,000 บาท มีสมาชิกค้ําประกันอยางนอย 2 คน สงชําระหนี้ทั้ง
เงินตนและดอกเบี้ยไมเกิน 350 งวด
15.3 สมาชิก ที ่เ ปน ขา ราชการ , เจา หนา ที ่ส หกรณ , เจา หนา ที ่ สสอค. สส.ชสอ.,
ลูกจางประจํา, ขาราชการที่มีชื่อเรียกอยางอื่นเชน เจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ เจาหนาสํานัก
ศิลปากรที่ 5 เจาหนาที่ สกสค.พนักงานครูองคกรปกครองสวนทองถิ่นกูไดไมเกิน 65 เทาของเงินได
รายเดือน แตไมเกิน 2,500,000 บาท มีสมาชิกค้ําประกันอยางนอย 2 คน สงชําระหนี้ทั้งเงินตนและ
ดอกเบี้ยไมเกิน 350 งวด
15.4สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญซึ่งอยูตอเนื่องโดยมิไดลาออกจากสหกรณ กูไดไมเกิน
65 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน2,500,000 บาท มีสมาชิกค้ําประกันอยางนอย 2 คน สงชําระ
หนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยไมเกิน 350 งวด
ขอ 16. งวดชําระและเงื่อนไขการใหกูสมาชิกที่ยื่นกูตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
16.1 กูไมเกิน1,000,000 บาท สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทากันไมเกิน 300
งวด (เวนแตเดือนสุดทายนอยกวาได)โดยสมาชิกตองสงใบคําขอกูพรอมใบสมัคร,หลักฐานการสมัครและชําระ
เงินคาสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด (ฌสอ.ปจ.)
หรือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)
16.2 กูเกิน 1,000,000 บาท แตไมเกิน2,000,000บาท สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนงวดราย
เดือนเทากันไมเกิน 300 งวด(เวนแตเดือนสุดทายนอยกวาได) โดยสมาชิกตองเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)หรือ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)
16.3 กูเกิน2,000,000บาท แตไมเกิน 2,500,000 บาท สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนงวดราย
เดือนเทากันไมเกิน 350 งวด(เวนแตเดือนสุดทายนอยกวาได) โดยสมาชิกตองสงใบคําขอกูพรอมใบสมัคร,
หลักฐานการสมัครและชําระเงินคาสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครู
ไทย (สสอค.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย (สส.ชสอ.)
16.4 ตองทําหนังสือยินยอมใหหักเงิน กบข. ของสมาชิกไมนอยกวารอยละ 50 ของเงิน กบข.
ที่สมาชิกไดรับหลังเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการกอนกําหนด หรือ ลาออกจากราชการหรือเสียชีวิต
ใหกับสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด
16.5 ตองชําระหนี้เงินกูสามัญมาแลวไมนอยกวาสามงวดโดยสมบูรณจึงจะยื่นคําขอกูครั้งใหมตอไปได
เวนสมาชิกที่กูไมเต็มสิทธิสามารถกูไดตามสิทธิโดยไมจําเปนตองรอถึงสามงวด

ขอ 17. การกูสามัญโดยใชหุนค้ําประกัน สมาชิกสามารถกูไดไมเกินรอยละ 90 ของคาหุน
หรือรอยละ 90 ของบัญชีเงินฝากกับสหกรณ โดยใชคาหุนหรือบัญชีเงินฝากเปนหลักประกันเงินกูได
ในกรณีที่ผูกูมคี ําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุอันสมควรผอนผันเปน
พิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะผอนผันเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูส ามัญที่กําหนดไวตาม
ความในวรรคกอนนั้นใหแกผูกูคราวละไมเกิน 2 เดือน
แตการผอนเวลาเชนนี้รวมกันทั้งหมดสําหรับ
เงินกูสามัญรายหนึ่ง ๆ ตองไมเกิน 4 เดือน ในหนึ่งป และอยูภายในกําหนดสงชําระตามวรรคแรก
ขอ 18 หลักประกันสําหรับเงินกูนั้นใหมีขอกําหนดตอไปนี้
ถาเงินกูสามัญสัญญานั้น โดยเฉพาะสัญญาเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู
สามัญสัญญากอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ก็ดี มีจํานวนไมเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีในสหกรณก็ไมตองมี
หลักประกันอยางอื่นอีกก็ได
ถาเงินกูสามัญนั้น โดยเฉพาะสัญญาเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกูสามัญสัญญากอนของผูกูที่
คงเหลืออยู (ถามี) ก็ดี มีจํานวนเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีอยูใ นสหกรณตองมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางดังตอไปนี้
(ก) มีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรอยางนอย 2 คน และไมเกิน 4 คน
เขาค้ําประกันตามระเบียบ เมื่อหนี้สนิ เกีย่ วกับเงินกูสามัญสัญญานั้นในสวนที่เกินกวา คาหุนของผูกู แตถาผูกู
มีเงินกูสามัญสัญญากอนเหลืออยูดวย ก็ตอ งค้ําประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูสามัญสัญญาใหมนั้นทั้งหมด
สมาชิกผูค้ําประกันตองทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนดเมื่อผูค้ํา
ประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณโดยเหตุอนื่ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นวาไมสมควร
หรือไมอาจจะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองจัดใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเขา
เปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
การที่สมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหผูนั้นหลุดพนจากการ
ค้ําประกันจนกวาผูกูไดจัดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน
(ข) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเปนประกัน
เต็มจํานวนเงินกูสัญญานั้น โดยตองเปนที่พอใจคณะกรรมการวา จํานวนเงินกูสว นที่เกินกวาคาหุนของผูกู
ตองอยูภายในรอยละ 80 แหงคาอสังหาริมทรัพยนั้นทัง้ นี้ผูกูตองเสียคาธรรมเนียมในการดําเนินการใหกับ
สหกรณรอยละ 0.20 ของวงเงินกูแตไมเกิน 3,000 บาท
(ค)
มีหลักทรัพยรัฐบาลหรือเอกชน บัญชีเงินฝากในธนาคาร หรือหลักทรัพยอื่น
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจํานําเปนหลักประกันโดยจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุน ของผูกู
ตองอยูภายในรอยละ 80 แหงคาหุนของหลักทรัพยนนั้
ขอ 19. เงินกูส ามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา
เมื่อสหกรณฯ มีสภาพคลองทางการเงิน อาจพิจารณาใหกําหนดวงเงินกูสามัญสวัสดิการ
เพื่อการศึกษา ดังตอไปนี้

19.1 สมาชิ ก ที่ศึก ษาระดับ ต่ํา กวาปริ ญ ญาตรีแ ละปริ ญ ญาตรี กู ไ ด ค นละไมเ กิ น
200,000 บาท ตองมีสมาชิกผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน
19.2 สมาชิกที่ศึกษาระดับปริญญาโท กูไดคนละไมเกิน 300,000 บาทตองมีสมาชิกผูค้ํา
ประกันอยางนอย 2 คน
19.3 สมาชิกที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก กูไดคนละไมเกิน 500,000 บาทตองมี
สมาชิกผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน
สมาชิกตองนําหลักฐานการชําระเงินลงทะเบียนมายื่นตอสหกรณฯ ประกอบคําขอกูจึง
จะเกิดสิทธิ์ และกําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูเ ฉพาะดอกเบีย้ เปนเวลา 2 ป หลังจากนัน้ ใหสงเงินตนพรอม
ดอกเบี้ยไมเกิน 96 งวด
ขอ 20. เงินกูส ามัญ ฌสอ.ปจ.(สามัญสัญญาที่ 2)
เพื่อสงเสริม สนับสนุนกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี
จํากัดซึ่งกอตั้งและดําเนินการอันเปนสวัสดิการแกสมาชิก เมื่อสหกรณฯ มีสภาพทางการเงินเพียงพอที่จะให
สมาชิกกูสามัญสัญญาที่ 2 ได โดยมีเงื่อนไขดังนี้
กรณีเปนสมาชิกสหกรณฯ เกินกวา 6 เดือน และเปนสมาชิก ฌสอ.ปจ. เกินกวา 3 เดือน ไมเกิน 1 ป
สหกรณจะพิจารณาใหเงินกูไมเกินรายละ 80,000 บาท กําหนดชําระไมเกิน 240 งวด
กรณีเปนสมาชิก ฌสอ.ปจ. เกินกวา 1 ป สหกรณจะพิจารณาใหเงินกูไมเกินรายละ 180,000 บาท
กําหนดชําระไมเกิน 240 งวด
สมาชิกที่ยื่นกู ฌสอ.ปจ. ตองมีสมาชิกค้ําประกัน 2 คน และเมื่อสมาชิกผูกูออกจากการเปนสมาชิก
ฌสอ.ปจ. ไมวากรณีใดๆ จะตองสงชําระหนี้ดังกลาวคืนโดยพลัน
ขอ 21. เงินกูสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ และสวัสดิการอื่น
ทั้งนี้สมาชิกผูไดรับเงินกูตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังจากหักคาใชจา ยทุกประเภท เงินกูสามัญ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ และสวัสดิการอื่นโครงการนี้ใหกูใหมไดจะตองสงชําระเงินตนและดอกเบีย้ มาแลวอยาง
นอย 6 งวดเงินกูสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ และสวัสดิการอื่นใหผูกูสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการอื่นทั้งเงินตนและดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนไมเกิน 160 งวด
ขอ 22. ในการใหเงินกูสามัญนั้น ถาปรากฏวาสหกรณมเี งินที่จะใหกูไดไมพอแกการขอกูอนั มี
ลักษณะพึงใหกูนั้นทุกราย ใหถือลําดับการพิจารณาใหเงินกูดังตอไปนี้
(1) เงินกูซึ่งถือคาหุนเปนหลักประกันนัน้ พึงใหในลําดับแรกกอน เงินกูซึ่งมีหลักประกัน
อยางอื่น
(2) ในระหวางเงินกูซึ่งอยูในระดับเดียวกัน ตามที่กลาวใน (1) นั้น ใหคณะกรรมการ
พิจารณาตามความจําเปน
ขอ 23. สําหรับสมาชิกที่ออกจากราชการหรืองานประจําตามขอบังคับของสหกรณขอ 31 (2)
โดยไมมีความผิดและคงเปนสมาชิกอยูตามขอบังคับ ขอ 43 คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให

มีสิทธิไดรับเงินกูได ไมเกินรอยละ 90 ของคาหุนที่มีอยูในสหกรณ สําหรับสมาชิกที่ออกจากราชการโดย
ไดรับเงินบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ บํานาญ ขาราชการ และรับบํานาญทาง
จังหวัดปราจีนบุรีแลว
เมื่อยินยอมใหหกั เงินบํานาญเปนเงินสะสมคาหุนรายเดือนตามกําหนดไวใน
ขอบังคับ ขอ 6 ใหกไู ดตามสิทธิที่กาํ หนดไวในขอ 14

หมวดที่ 4
เงินกูพิเศษ
ขอ24. เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือให
เงินกู เพื่อสงเสริมฐานะความมั่นคง หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได โดยจํานวนเกินกวาจํากัด
ตามขอ 14 ขอ 15 ขอ 16 คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูพ ิเศษแกสมาชิก ไดไม
เกิน5,000,000 บาทถวน ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ 25. เงินกูพิเศษนั้นมีสองประเภท คือเงินกูพิเศษเพือ่ การเคหะสงเคราะห และเงินกูพิเศษเพื่อ
การลงทุนประกอบอาชีพตามขอกําหนดในระเบียบนี้อนึ่ง ใหถือวาเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหอยูใ น
ลําดับกอนเงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
.
25.1 เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหไดแก
(1) เงินกูเพื่อตอเติม หรือปรับปรุงอาคารซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง
(2) เงินกูเพื่อกอสราง หรือซื้ออาคาร หรือที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดิน เพื่อจะได
กอสรางอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้เพื่อเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองตามควรแก
ฐานะ
(3) เงินกูเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดิน และหรืออาคารอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง
สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 25.1ตองเสนอคําขอกูถึงสหกรณตามแบบที่
กําหนดไว รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายการทรัพยสินและหนี้สิน รายได
และคาใชจาย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยูอาศัยเดิมและเหตุผล ความจําเปนที่ตองจัดใหมี
ที่ อ ยู อ าศั ย ใหม หรื อ จั ด ให มี เ พิ่ ม เติ ม ขึ้ น รู ป แบบและรายการก อ สร า งหรื อ ต อ เติ ม ปรั บ ปรุ ง อาคาร
รายละเอียดและหลักฐานแหงที่ดินที่จะกอสรางตอเติม หรือปรับปรุงอาคารรายละเอียดและหลักฐาน
แหงที่ดินหรืออาคารที่จะซื้อกําหนดเวลาและราคา สัญญาที่ทําไว หรือรางสัญญาที่จะทํา รายละเอียดแหง
การตองการเงินกู จํานวนเงินซึ่งตนจะออกเองซึ่งผูกูตองเสียคาธรรมเนียมในการดําเนินการใหกับ สหกรณ
รอยละ 0.20 ของวงเงินกูแตไมเกิน 3,000 บาท และหลักฐานที่เสนอเปนหลักประกัน
รูปแบบและรายการกอสรางหรือตอเติมอาคารนั้น ตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
และตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการดวย

การแกไขเปลี่ยนแปลง รูปแบบหรือรายการดังกลาวในวรรคกอน ในสาระสําคัญตอง
ไดรับความเห็นชอบของบุคคล ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนิ นงานเพื่อการนี้ และตอง
รายงานคณะกรรมการดําเนินการทราบดวย
สหกรณจะมอบใหกรรมการดําเนินการหรื อบุคคลตามที่ เห็นสมควรสอบสวนและทํา
รายงานเกี่ยวกับคําขอกูเงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหเสนอกรรมการดําเนินการ พิจารณาและใหถือเปน
หนาที่ของสมาชิกผูขอกูตองใหขอความจริงและความรวมมือ
จํานวนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหซึ่งใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ยอมสุดแต
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะของที่อยู
อาศัย ความจํ า เป น ตามสมควรแกฐ านะ และความสามารถชํา ระหนี้ของสมาชิ ก นั้ น แตตอ งไมเ กิ น
5,000,000 บาทถวน
อนึ่ง ในกรณีที่สมาชิกมีคาหุนอยูในสหกรณเกินกวาจํากัด คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกู
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหแกสมาชิกเกินกวาจํากัดในวรรคหนึ่งได แตตองไมเกินรอยละ 90 ของคาหุน
ที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ โดยคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้เงินกูไดรายเดือนเปนสําคัญ
ในกรณีที่สมาชิกยังสงคืนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหไมเสร็จจะขายหรือโอนอาคาร
หรือที่ดินซึ่งใชเงินกูนั้นไมวาบางสวนหรือทั้งหมดแกผูอื่นไมได เวนแตในกรณีที่จําเปนซึ่งไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการกอน
25.2เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ใหเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนและ
ครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรวาจะกอประโยชนงอกเงยใหแกสมาชิกผูกู
สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวใน ขอ 37 ตองเสนอคําขอกูถึงสหกรณตามแบบที่
กําหนดรวมรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายการทรัพยสินและหนี้สิน รายไดและ
ค า ใช จ า ย แผนงานประกอบอาชี พ ที่ จ ะใช กู เ งิ น รายละเอี ย ดและหลั ก ฐานแห ง ทรั พ ย สิ น ที่ เ สนอเป น
หลักประกัน
สมาชิ ก ผู ข อกู เ งิ น เพื่ อ การลงทุ น ประกอบอาชี พ ต อ งแสดงหลั ก ฐานให เ ป น ที่ พ อใจ
คณะกรรมการเงินกู และคณะกรรมการดําเนินการวาตนจะออกทุนเปนจํานวนอยางนอย 1 ใน 4
ของจํานวนทุนทั้งหมดที่ตนใชในการลงทุนประกอบอาชีพนั้น
สหกรณจะมอบใหคณะกรรมการดําเนินการหรือบุคคลตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทํา
รายงานเกี่ยวกับคําขอกูเงินพิเศษ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
และใหถือเปนหนาที่ของสมาชิกผูขอกูที่จะใหขอความจริงและความรวมมือ
จํานวนเงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซึ่งใหแกสมาชิกผูกูรายหนึ่ง ๆ นั้น ยอม
สุดแตคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดตามที่เห็นสมควร โดยพิจารณาถึงความตองการเงินกูแทจริง
ตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถชําระหนี้ของสมาชิก แตตองไมเกิน 5,000,000 บาทถวน

อนึ่ง ในกรณีที่สมาชิกมีคาหุนอยูในสหกรณเกินกวาจํากัดคณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให
เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพแกสมาชิกเกินกวาจํากัดในวรรคหนึ่งได แตตองไมเกินรอยละ 90
ของคาหุนที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ โดยคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้ เงินกูไดรายเดือนเปน
สําคัญ
ขอ 26. สมาชิกซึ่งอาจไดรบั เงินกูพิเศษตองเปนสมาชิกในสหกรณนี้ตดิ ตอกันมาเปนเวลา
ไม
นอยกวา 6 เดือน (ในกรณีสมาชิกซึ่งโอนมาจากสหกรณอออมทรัพยอื่น ตองเปนสมาชิกในสหกรณนี้และ
สหกรณซึ่งตนเปนสมาชิกอยูเดิมรวมกันไมนอยกวา 1 ป) และมีเงินคาหุน ไมนอยกวา 200,000 บาท ประกอบ
กับตองมีเงินไดรายเดือนประจําพอเพียงกับการสงชําระหนี้
ขอ 27. สมาชิกผูสง คืนเงินกูประเภทอื่นไมเสร็จ ไมใหไดรับเงินกูพ ิเศษอีก เวนแตการกูเงินกูเพื่อ
เหตุฉกุ เฉินใหกระทําไดหากสมาชิกมีความสามารถชําระหนี้ได
ทั้งนี้ สมาชิกผูสงคืนเงินกูพเิ ศษไมเสร็จ สหกรณจะใหไดรับเงินกูพ ิเศษใหมได ตองชําระตนเงินกู
มาแลวไมนอยกวา6 งวดหรือครึ่งหนึ่งของจํานวนเงินกูพเิ ศษเดิม
ขอ 28. เงินกูซึ่งถือเปนเงินกูพิเศษและใชระยะเวลาสงคืนตามที่กําหนดไว สําหรับเงินกูพิเศษได
นั้น ตองมีจํานวนเงินเกินกวาจํากัดซึ่งสมาชิกนั้นอาจกูเงินสามัญจากสหกรณ
ถาเงินกูพิเศษนั้นจํานวนไมเกินกวาคาหุน ซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก
ถาเงินกูพิเศษนั้นมีจํานวนเกินกวาคาหุน ซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ตอ งมีหลักประกัน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังนี้
(ก) อสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเปนประกัน
เต็มจํานวนเงินกูรายนัน้ โดยตองเปนทีพ่ อใจคณะกรรมการวา จํานวนเงินกูสว นที่เกินกวาคาหุนของผูกูตอง
อยูภายในรอยละ 80 แหงคาอสังหาริมทรัพยนั้นทัง้ นี้ผูกูตองเสียคาธรรมเนียมในการดําเนินการใหกับ
สหกรณรอยละ 0.20 ของวงเงินกูแตไมเกิน 3,000 บาท
(ข) มีหลักทรัพยรัฐบาลหรือเอกชน บัญชีเงินฝากในธนาคาร หรือหลักทรัพยอื่น
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจํานําเปนหลักประกันโดยจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุน ของผูกู
ตองอยูภายในรอยละ 80 แหงคาหุนของหลักทรัพยนนั้
อนึ่ง เพื่อเปนการประกันความเสียหายอันอาจเกิดแกสหกรณและผูค้ําประกันเงินกูสมาชิก
สหกรณ อาจกํา หนดให ผูกู เ งิ น กู สามั ญ หรื อเงิน กูพิ เ ศษมี ป ระกัน ภัย ได ตามที่ เ ห็น สมควร
และระบุใหสหกรณเปนผูรับประโยชนตามจํานวนเงินกูท ี่คางชําระสวนที่เหลือใหสงคืนผูกู
ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดใหผูกูเงินกูพ ิเศษสงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนงวด
รายเดือนเทากันไมเกิน 400 งวด(เวนแตเดือนสุดทายนอยกวาได) เงินงวดชําระหนีน้ นั้ ใหสงชําระหนี้ตั้งแต
เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก

ขอ 29. การใหเงินกูพิเศษนั้นตองใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณาวินจิ ฉัยเห็นชอบแลว จึงนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพจิ ารณาวินิจฉัยอนุมัติ
แลวใหจัดทําหนังสือกูและเอกสารทางกฎหมายอยางอื่นเกี่ยวกับเงินกูน ั้นตามแบบทีก่ ําหนดไวโดยครบถวน
และนําหลักทรัพยไปจดจํานองยังสํานักงานที่ดินสมบูรณแลว สมาชิกผูกูจึงรับเงินกูจากสหกรณได
ขอ 30. ในกรณีที่สมาชิกยังสงคืนเงินกูพ เิ ศษไมเสร็จ จะตองยินยอมและอํานวยความสะดวกให
คณะกรรมการดําเนินการหรือบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจากสหกรณเขาตรวจการกอสรางตอเติมหรือ
ปรับปรุงอาคาร หรือทรัพยสิน หรือการประกอบอาชีพที่ใชเงินกูนนั้ ในเวลาอันสมควรไดเสมอ และตอง
ชี้แจงขอความเกี่ยวกับเรื่องทีต่ รวจใหทราบตามความประสงค

หมวดที่ 5
หลักประกันสําหรับเงินกู
ขอ 31. การใหเงินกูทุกประเภทนั้น ผูกูตองทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 32. หลักประกันสําหรับเงินกูนั้นใหผูค้ําประกันมีขอกําหนดดังตอไปนี้
สมาชิกคนหนึ่งค้ําประกันไดไมเกิน 8 สัญญา โดยคํานึงถึงสิทธิของบุคคลในการค้ําประกันและ
กําหนดใหค้ําประกันการกูสามัญไมเกิน 3 สัญญา
ขอ 33. เพื่ อเปนการประกันความเสียหายอัน อาจเกิดแกสหกรณแ ละผู ค้ําประกันเงิน กูส มาชิ ก
สหกรณ อาจกํา หนดใหผูกู เ งิ น กู สามัญ หรือเงิน กูพิเ ศษมี ป ระกัน ภัย ไดตามที่เ ห็น สมควร
และระบุใหสหกรณเปนผูรับประโยชนตามจํานวนเงินกูที่คางชําระสวนที่เหลือใหสงคืนผูกู

หมวดที่ 6
เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู
ขอ 34. การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภทซึ่งผูกูสงตอสหกรณนั้น ใหสงโดยวิธีหักจากเงิน
ไดรายเดือนของผูกู ณ ที่จายเวนแตสมาชิกผูกูตามขอบังคับ ขอ 43 ใหนําสงเงินงวดชําระหนี้
ที่สํานักงานสหกรณใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในสิ้นเดือนนั้น ๆ

หมวดที่ 7
ดอกเบี้ยเงินกู
ขอ 35. การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูใหแกสมาชิกนั้น ใหเรียกดอกเบี้ยเงินใหกูทุกประเภทใน
อัตราไมเกินรอยละ 17 ตอป โดยสหกรณจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป

ขอ 36. ดอกเบี้ยเงินกูตามขอ 35ทุกประเภทใหคิดเปนรายวันตามจํานวนเงินตนคงเหลือ
แหงหนี้นั้น

หมวดที่ 8
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู
ขอ 37. ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนด
ไวในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตอง
จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
คณะกรรมการดํ า เนิ น การอาจมอบหมายให ค ณะกรรมการเงิ น กู หรือ บุค คลตามที่ เ ห็น สมควร
ดําเนินการตามวรรคแรกได
ขอ 38. ในกรณีใด ๆ ดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูประเภทใดเปนอันถึงกําหนดโดยสิ้นเชิงพรอม
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดย
มิชักชา
(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินไปใชผิดความมุงหมายที่ใหกูนั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกู
มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึง 2 งวด
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้น ถึง 3 คราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
(5) เมื่อสมาชิกผูกูถึงแกกรรมและไดรับเงินตามระเบียบสหกรณวาดวยกองทุนสวัสดิการ
สงเคราะหสมาชิกออมทรัพยครูปราจีนบุรี สหกรณยอมใชสิทธิหักเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก
เพื่อเปนคาชําระหนี้ที่สมาชิกกูยืมและยังไมไดชําระโดยสิ้นเชิง
ขอ 39. ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูไมสามารถชําระหนี้นั้นทั้งหมดใน
คราวเดียวได คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหเรียกเก็บจากผูค้ําประกันเปนรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู
ค้ําประกันไดทําหนังสือใหไวตอสหกรณ
ขอ 40. ผูกูก็ดี ผูค้ําประกันก็ดีตองรับผูกพันวา ถาประสงคจะขอถอนหรือยายจากราชการหรือ
หนวยงานประจําตามขอบังคับ ขอ 31 (2) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระ
หนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน แลวจึงจะขอลาออกหรือยายจากงานประจํานั้น

หมวดที่ 9
บทเฉพาะกาล
ขอ 41. สมาชิกผูกูเงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา ตองสงชําระหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยที่
คางชําระเปนปกติกอน จึงจะมีสิทธิ์ในการกูเงินกูสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการอื่นได
ขอ 42. สมาชิกที่ไดรับเงินกูทุกประเภทกอนใชระเบียบนี้ ใหถือบังคับตามระเบียบสหกรณ
ออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกที่กําหนดไวเดิมทั้งหมด จนกวาจะชําระหนี้
เสร็จสิ้นตามสัญญาเงินกูที่ใหไวตอสหกรณ
ขอ 43. ขอความใดที่ไมไดกําหนดหรือจําตองตีความแหงระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการ
เปนผูวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2558

(นายนพดล วรมานะกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด

