
ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ำกัด 
ว่ำด้วย  กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก พ.ศ. 2561 

 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรพัย์ครสูกลนคร จ ากัด พ.ศ. 2559   ข้อ 79 (8) และ 
ข้อ 107 (6)  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 12/2561  เมื่อวันที่ 18  เมษายน พ.ศ. 2561 

มีมติก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด  ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่
สมาชิก  พ.ศ. 2561” 
 ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที ่  2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561   เป็นต้นไป 

 ข้อ  3  ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ครสูกลนคร จ ากัด  ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก  
พ.ศ. 2560   และบรรดาประกาศ หรอืมติทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งมีข้อก าหนดขัดแย้งกับระเบียบ 
ฉบับนีท้ัง้สิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

หมวด  1 

ข้อก ำหนดท่ัวไป 

 ข้อ  4  สหกรณ์ใหเ้งินกู้แก่สมาชิก  3  ประเภท  คือ 
    (1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
    (2)  เงินกูส้ามัญ 
    (3)  เงินกู้พเิศษ 
 ข้อ  5  สหกรณ์จะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแกส่มาชิกเท่านั้น  
 ข้อ  6  การใหเ้งินกู้แก่สมาชิกนั้น  จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรอืการเก็งก าไรไม่ได้  
 สมาชิกที่โอนหรือย้าย  หรือออกจากราชการหรืองานประจ าโดยไม่มีความผิดตามข้อบังคับของ 
สหกรณ์ข้อ  44  มีสิทธิกู้เงินทุกประเภทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 90  ของค่าหุ้น 
 การจ่ายเงินกู้ให้แกส่มาชิกทุกประเภทใหจ้่ายโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีเงินฝากในสหกรณ์นี้ของสมาชิกผูกู้้
เท่านั้น 

หมวด  2 

เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ  7  เมื่อสมาชิกมเีหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสจูน์ได้และประสงค์จะขอกู้เงินให้ยื่นค าขอกู้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้และต้องไดร้ับความเห็นชอบจากผู้บงัคับบญัชาของผู้กู ้
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 คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ  
หรือเหรัญญิก  เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย หรอือนุมัติใหเ้งินกู้ฉุกเฉินตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ได้ทุกวันท า
การของสหกรณ์แทนคณะกรรมการด าเนินการตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดก็ได้และใหผู้้ได้รับมอบหมาย
ดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่อนุมัตติ่อคณะกรรมการด าเนินการเพือ่ทราบและรบัรองการจ่ายเงินกู้
ทุกเดือน 
 ข้อ  8  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินให้แกส่มาชิกผู้กู้คนหนึง่ ๆ นั้น ให้มีจ านวนไมเ่กิน  50,000 บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)  หรือตามเกณฑ์การให้เงินกู้แนบท้ายระเบียบนีสุ้ดแต่จ านวนไหนน้อยกว่า   
 ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมเีงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครัง้ก่อนเหลืออยู่ เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินครัง้ใหม่ และครัง้ก่อน
รวมกันจะมีจ านวนเงินต้นเกินกว่าวรรคแรกไม่ได้ 

หมวด  3 
เงินกู้สำมัญ 

 ข้อ  9  การใหเ้งินกู้สามญั  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ามัญแก่
สมาชิกได้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบและข้อบงัคับของสหกรณ์นี ้
  คณะกรรมการด าเนินการ แต่งตัง้คณะกรรมการเงินกู้เพื่อมอบอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้
เงินกูส้ามัญแก่สมาชิกได้ตามข้อบังคับข้อ 84 และกรณีสมาชิกผู้กู้ไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ ข้อ 13  เพื่อให้
พิจารณาวินิจฉัยค าขอกูเ้ป็นเบื้องต้นก่อนน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณา 
  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการ  หรือเหรัญญกิ  เป็นผูพ้ิจารณาวินิจฉัยหรืออนุมตัิให้เงินกูส้ามญัตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ได้
ทุกวันท าการของสหกรณ์แทนคณะกรรมการด าเนินการตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดก็ได้และใหผู้้ได้รบั
มอบหมายดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกู้สามัญทีอ่นุมัตติ่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบและรับรองการจ่าย
เงินกู้ทกุเดือน 
 ข้อ  10  สมาชิกทีจ่ะมสีิทธิกูเ้งินสามัญนั้น  ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
3  เดือน และส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 3 งวด  เว้นแต่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นซึ่งย้ายมารบัราชการในท้องที ่
ด าเนินงานของสหกรณ์นี้และได้เป็นสมาชิกตามระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
 ข้อ  11  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญ  ต้องเสนอค าขอกูต้่อสหกรณ์ตามแบบทีก่ าหนดไว้ 
 ข้อ  12  ค าขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น  ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ของผู้บงัคับบัญชาของสมาชิกผูกู้้คนน้ันประจ าอยู่ ยกเว้นแต่สมาชิกผู้ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ังคับบญัชาช้ันต้นของหน่วย 
งานนั้น ๆให้ลงความเห็นรบัรองตนเองได้ 
 ข้อ  13   จ านวนเงินกูส้ามัญตามระเบียบในข้อ 9  ให้แก่สมาชิกรายหนึ่ง ๆ ไม่เกิน   3,000,000 บาท         
(สามล้านบาทถ้วน)  หรือตามเกณฑ์การให้เงินกู้แนบท้ายระเบียบนี้สุดแต่จ านวนไหนน้อยกว่า และต้องมีเงินค่าหุ้น
ในวันรับเงินกู้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 22  ของเงินกู้ที่ได้รบัอนุมัต ิ
 ในกรณีที่สมาชิกผูกู้้เงินสามญัไม่เกินมูลค่าหุ้นที่มอียู่ในสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณา 
ให้เงินกู้แก่สมาชิกรายนั้นโดยไม่ต้องมหีลกัประกันก็ได้ ทั้งนี้ให้กู้ได้ภายในจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 90 ของค่าหุ้น 
ทั้งหมดที่มีอยู ่  
 สมาชิกที่ได้รบัอนุมัติให้กู้เงินสามัญตามวรรคแรกหากมีหนีเ้งนิกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามญั หรอืหนีเ้งินกูพ้ิเศษ
รายก่อนเหลืออยู่ใหส้หกรณ์หักเงินกูส้ามัญรายใหม่เพื่อช าระหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน เงินกูส้ามัญหรือหนีเ้งินกู้พเิศษที่มีอยู่
ทั้งหมดพรอ้มด้วยดอกเบี้ย 
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 ข้อ  14  ในการใหเ้งินกูส้ามญันั้น  ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มเีงนิทุนที่จะให้กู้ได้ไม่เพียงพอ  สหกรณ์จะถือ
ล าดับในการพิจารณาให้กู้  ดังต่อไปนี ้
    (1)  ในระหว่างเงินกู้ซึง่อยู่ในล าดับเดียวกันนั้นผู้ขอกู้ซึ่งมีค่าหุ้นจ านวนมากกว่าพึงให้กอ่นผู้ขอกู้
ที่มีค่าหุ้นจ านวนน้อยกว่าเพื่อประโยชน์แห่งการนี้จ านวนเงินค่าหุ้นที่น ามาเทียบกันนั้นให้ถือเงินหุ้นในวันพจิารณาของ
คณะกรรมการด าเนินการ 
    (2)  ในระหว่างเงินกู้ซึง่อยู่ในล าดับเดียวกันนั้น  ผู้ขอกูซ้ึ่งมีเงนิได้รายเดือนคงเหลือสทุธิจ านวน
มากกว่าพึงใหก้่อน 

หมวด  4 
เงินกูพ้ิเศษ 

เงินกู้พเิศษ หมายถึง  เงินกูพ้ิเศษเพือ่การเคหะสงเคราะห ์
 ข้อ  15  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  ได้แก่เงินกู้เพือ่สร้างหรือต่อเติมบ้าน หรือปรบัปรุงอาคาร  
หรือเงินกู้เพื่อซื้ออาคาร  หรือซื้อที่ดินและอาคาร  หรือซื้อที่ดนิเพื่อจะใช้ก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร  ทั้งนี้
ส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ 
 ข้อ  16  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ  15  ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการด าเนินการตาม
แบบที่ก าหนดไว้  รวมทั้งรายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  เช่น  รายการทรัพยส์ินและหนีส้ิน  รายได้และ
ค่าใช้จ่าย  รายการบุคคลในครัวเรือน  การอยู่อาศัยเดิมและเหตผุลความจ าเป็นที่ต้องจัดให้มทีี่อยู่อาศัยใหม่ แบบรูป
และรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรบัปรุงอาคาร  รายละเอียดและหลักฐานแหง่ที่ดินทีจ่ะกอ่สร้างต่อเติมบ้านหรือ
ปรับปรงุอาคาร  รายละเอียดหลักฐานแหง่ที่ดินและหรืออาคารที่จะซื้อก าหนดเวลาและราคา  สัญญาที่ท าไว้หรือร่าง
สัญญาที่จะท า  รายละเอียดแหง่ทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน 
 ข้อ  17  แบบรูปรายการกอ่สร้างหรือตอ่เติมบ้านหรือปรบัปรุงอาคารนั้น ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม 
กฎหมายและตอ้งได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการด้วย 
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือรายการดังกล่าวในวรรคแรก  ในสาระส าคัญต้องได้รับความเห็นชอบของ
บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเพื่อการนี้และต้องรายงานคณะกรรมการด าเนินการทราบด้วย 
 ข้อ  18  สหกรณ์จะมอบให้กรรมการด าเนินการ  สอบสวนและท ารายงานเกี่ยวกับค าขอกู้เงินพิเศษเพื่อ
การเคหะสงเคราะห์  เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้กู้ต้องให้ข้อความจริงและความ
ร่วมมือ 
 ข้อ  19  จ านวนเงินกูพ้ิเศษตามระเบียบในข้อ 15  ให้แก่สมาชิกรายหนึ่ง ๆ ไม่เกิน  4,000,000 บาท         
(สีล่้านบาทถ้วน)  หรือตามเกณฑ์การให้เงินกู้แนบท้ายระเบียบนี้สุดแต่จ านวนไหนน้อยกว่า และต้องมีเงินค่าหุ้นใน
วันรับเงินกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 22  ของเงินกู้ที่ได้รบัอนุมัต ิ
 ข้อ  20  ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12  เดือนและส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว  
12 งวด  เว้นแต่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น  ซึ่งย้ายมารับราชการในท้องที่ด าเนินงานของสหกรณ์นี้  และได้เป็น
สมาชิกตามระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
 ข้อ  21  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาให้เงินกู้พิเศษตามระเบียบนี้  การพจิารณาใหเ้งินกู้
พิเศษแก่สมาชิกรายใด  ต้องมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการที่มาประชุม 
 ให้คณะกรรมการเงินกู้พจิารณาวินิจฉัยค าขอกู้เป็นเบื้องต้นกอ่นน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาตามวรรคแรก  
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 ข้อ  22  ถ้าคณะกรรมการด าเนนิการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกที่สง่เงินกู้สามัญหรือพิเศษ 
ไม่เสร็จก็ได้  ถ้าเงินกูส้ามญัหรือเงินกู้พเิศษรายก่อนไดส้่งช าระติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 12  งวด แต่เมื่อให้เงินกู้
พิเศษรายใหม่แล้วเงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษรายก่อนพร้อมดอกเบี้ย  ต้องช าระโดยหักจากเงินกูพ้ิเศษรายใหม่ให้
เสร็จสิ้นไป 
 เมื่อสมาชิกได้รบัเงินกู้พิเศษไปแล้วต่อมามีความประสงค์จะขอกู้เงินสามัญ  จ านวนเงินกู้พเิศษนั้นต้อง
น้อยกว่า  หรือเท่ากับสิทธิทีจ่ะกูเ้งินสามัญ 
 ข้อ  23  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาให้เงินกู้พเิศษแก่สมาชิกรายใดแล้ว ทั้งหนงัสอืกู้และ
บรรดาเอกสารที่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินกู้นั้น  ใหจ้ดัท าตามแบบที่ก าหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์ก่อน
สมาชิกผูกู้้จงึจะรับเงินกู้จากสหกรณ์ได ้
 ข้อ  24  ถ้าสมาชิกรายใดยังส่งคืนเงินกูพ้ิเศษไม่แล้วเสร็จ  จะต้องยินยอมและอ านวยความสะดวก    
ให้กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รบัมอบหมายจากสหกรณ์  เข้าตรวจการก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรงุหรือ
ทรัพยส์ิน  ที่ใช้เงินกู้ในเวลาอันสมควรได้เสมอ  และต้องช้ีแจงข้อความเกี่ยวกบัเรื่องที่ตรวจสอบใหผู้้ตรวจสอบทราบ
ตามความประสงค์ 
 ข้อ  25  สมาชิกที่ส่งช าระหนี้เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษเดิมยังไม่เสร็จประสงค์จะขอกู้ใหม่จะต้องส่ง
ช าระหนี้เงินกู้เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า  12 งวด  
 ถ้าหากสมาชิกมีความจ าเป็นเร่งด่วนมหีลกัฐานสามารถพสิูจน์ได้  คณะกรรมการด าเนินการอาจพจิารณา
เป็นรายไปตามวรรคแรกได ้

หมวด  5 
หลักประกันเงินกู้ 

 ข้อ  26  การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น  ผู้กู้ต้องมีหนงัสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 

 ข้อ  27  หลกัประกันเงินกู้นั้น  ให้มีข้อก าหนดดังต่อไปนี ้
(1)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน   

ถ้าจ านวนเงินกูเ้กินกว่าเงินค่าหุ้นของผู้กู้ทีม่ีอยู่ในสหกรณ์ ให้มีสมาชิกอย่างน้อย 
1 คน  ค้ าประกัน 

(2)  เงินกู้สำมัญ   
หลักประกันส าหรับเงินกูส้ามัญ ถ้าเงินกูส้ามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดหีรือ 

เมื่อรวมกับเงินกูส้ามญัรายกอ่นของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผูกู้้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ 
ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก 
      ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกบัเงินกู้สามญัรายก่อนของ 
ผู้กู้ (ถ้ามี) ก็ดีมจี านวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มอียู่ในสหกรณ์กต็้องมีหลักประกันดังนี้ 
    ก. มีสมาชิกที่มิใช่คู่สมรสของผูกู้้  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรอย่างน้อย  4 คน ค้ าประกันเพื่อหนีส้ินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้นในส่วนทีเ่กินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ แต ่
ถ้าผู้กู้มเีงนิกูส้ามญัรายกอ่นเหลอือยู่ด้วยก็ต้องให้ค้ าประกนัเพือ่หนีส้ินเกี่ยวกับเงนิกูส้ามญัรายใหมท่ั้งหมด 
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     เพื่อความมัน่คงในการใหเ้งินกู้สามญั  คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ 
หรือผู้ได้รบัมอบหมายมีอ านาจวินิจฉัยเรียกใหม้ีผู้ค้ าประกันมากกว่า  4 คน ได้ 
     สมาชิกผู้ค้ าประกันต้องท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีก่ าหนด 
     สมาชิกคนหนึง่จะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรบัผู้กู้ได้ ไมเ่กิน  5  สญัญา  เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตาย
หรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่นหรือเหตุที่คณะกรรมการด าเนนิการเห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไปอีกผู้กู้
ต้องจัดการใหส้มาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดมิใหเ้สร็จภายใน
ระยะเวลา 60 วัน 
     การใหส้มาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าสาเหตุใดไมเ่ป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจาก
การค้ าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึง่คณะกรรมการด าเนินการเหน็สมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน 
     ภายหลังการท าหนังสือค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ าประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้  ผู้กูจ้ะต้อง
จัดให้มสีมาชิกอื่นที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร  เป็นผู้ค้ าประกันแทนโดยเร็ว 
    ข. มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอื่น  จ านองเป็นประกันเงินกู้รายนั้นเต็มจ านวน
ของค่าอสังหาริมทรัพย์ทีห่น่วยงานราชการออกให้ และค่าของอสังหาริมทรัพย์ดังว่านี้ต้องไม่น้อยกว่าจ านวนเงินกู้ส่วนที่
เกินกว่าร้อยละ  90  ของค่าหุ้นของผู้กู้ในกรณีน าที่ดินมาเป็นหลักประกันต้องเป็นโฉนดที่ดินหรือ  น.ส. 3 ก 
ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครเท่านั้นและต้องได้รับความเหน็ชอบของคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู ้
    (3)  เงินกู้พิเศษ   
   ต้องมีหลักประกันตามทีก่ล่าวไว้เกี่ยวกับหลักประกันส าหรับเงินกูส้ามญัใน ข้อ 27 (2) ข   และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ  28  สมาชิกกู้เงินสามัญหรอืพิเศษ ให้ท าประกันวงเงินกูใ้นส่วนที่เกินสวัสดิการทีส่หกรณ์จัดให้ 
โดยความสมัครใจ 
 

หมวด  6 

เงินงวดช ำระหน้ี  และกำรผ่อนช ำระหน้ีเงินกู้ 

 ข้อ  29  เงินงวดช าระหนี้เงินกู้ก าหนดไว้ดังนี้ 
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ก าหนดส่งคืนต้นเงินกู้เป็นรายงวด ๆ ละเท่า ๆ กันพร้อมดอกเบี้ย

ต่างหากแต่ต้องไม่เกิน 12 งวด โดยไม่มีการผ่อนผันงวดช าระหนี้อย่างใดอีก  
    (2)  เงินกู้สามัญ  ให้คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้พจิารณาก าหนดให้ผูกู้้
ส่งคืนเงินกูส้ามัญเป็นงวดรายเดือนสุดแต่จะเห็นสมควรตามฐานะผู้กู้ จ านวนและความมุ่งหมายแหง่เงินกู้แต่ไม่เกิน
จ านวนงวดตามที่สหกรณ์ก าหนด ตั้งแต่เดอืนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก  
  ส าหรับเงินกูส้ามญัไม่เกิน 90 % ของค่าหุ้นใหผู้้กู้สง่คืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนพร้อมด้วยดอกเบี้ย 
สุดแต่คณะกรรมการด าเนินการจะเห็นสมควรแต่ไมเ่กินจ านวนงวดตามที่สหกรณ์ก าหนดตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ย
เดือนแรกหรอือาจร้องขอตอ่คณะกรรมการด าเนินการ เพื่อส่งช าระหนี้โดยวิธีอื่น และคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเป็นรายไป การส่งช าระหนี้ใหห้ักจากเงินได้รายเดือน 
    (3)  เงินกู้พิเศษ  ก าหนดส่งคืนต้นเงินกู้เป็นรายงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน  พร้อมดอกเบี้ย 
ต่างหาก  หรือก าหนดส่งคืนต้นเงินกู้รวมกบัดอกเบี้ยเท่ากันทกุงวด  แล้วแต่กรณีจ านวนกี่งวดแล้วแต่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 360 งวด 
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 ในกรณีที่ผู้กู้มีค าขอเป็นหนังสือ  และคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็น
กรณีพิเศษ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันเวลาส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษ
แล้วแต่กรณีให้แก่ผู้กู้ไม่เกิน  2  งวด และในงวดต่อไปต้องช าระหนี้ที่ค้างทั้งหมดให้เป็นปกต ิ
 ส าหรับข้าราชการบ านาญที่มปีัญหาในการส่งงวดช าระหนี้  เนื่องจากมรีายได้รายเดือนลดลงไม่ 
เพียงพอกับการสง่ช าระหนี้ให้แกส่หกรณ์  คณะกรรมการอาจพิจารณาก าหนดงวดช าระหนี้และการผ่อนช าระหนี้เงินกู้
ให้กับสมาชิกรายนั้น ๆ  ได้ตามที่เห็นสมควร โดยใหผู้้กู้และผู้ค้ าประกันมาท าสัญญาทีส่หกรณ์ 
 ข้อ  30  การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท  ก าหนดช าระโดยวิธีการหกัจากเงินไดร้ายเดือนของ 
ผู้กู้ ณ ที่จ่าย  
  สมาชิกผูกู้้เงินตามข้อ  6  วรรคสองแหง่ระเบียบนี้ จะน าส่งงวดช าระหนี้เงินกู้ด้วยตนเองก็ได้โดยท า
บันทึกแนบท้ายสญัญากู้ไว้แต่ทัง้นี้ระยะเวลาสง่ช าระหนีจ้ะเกินจ ากัดระยะเวลาใน ข้อ  29  แห่งระเบียบนี้ไม่ได้    

อัตรำดอกเบ้ีย 

 ข้อ  31  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินใหกู้้ทุกประเภท  ตามมติของคณะกรรมการด าเนินการ 
โดยสหกรณ์จะประกาศใหส้มาชิกทราบเป็นคราว ๆ ไป  แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ  32  การคิดดอกเบี้ย ให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนเงินต้นคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดโดยเริม่คิด 
ตั้งแต่วันจ่ายเงินกูห้รือวันถัดจากวันช าระดอกเบี้ยครั้งหลงัสดุจนถึงวันสิ้นงวดแล้วแต่กรณี 
 กรณีสง่คืนเงินกู้ก่อนวันสิ้นงวด  ให้คิดดอกเบี้ยต้ังแต่วันถัดจากวันช าระดอกเบี้ยครั้งหลงัสุดถึงวันก่อนการ
ส่งคืนเงินกู ้

หมวด  8 

กำรควบคุมหลักประกัน  และ  กำรเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ  33  ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบการใหเ้งินกูทุ้กราย  ต้องมหีลกัประกันตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันเงินกู้รายใดเกิดความบกพร่องผู้กูจ้ะต้องจัดการแก้ไข
ให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ  34  กรณีใด ๆ  ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูป้ระเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดสง่คืนโดยสิ้นเชิงพรอ้มทัง้
ดอกเบี้ยในทันทีโดยมพิักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
    (1)  เมื่อผูกู้้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
    (2)  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการพบว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในค าขอกู้ 
    (3)  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการพบว่าหลักประกันส าหรับเงินกูเ้กิดบกพรอ่งและผู้กู้ 
มิได้ท าการแก้ไขใหเ้กิดความสมบรูณ์ภายในระยะเวลา 60 วัน 
    (4)  เมื่อผูกู้้ค้างสง่เงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา  2  งวด  หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่าน้ีถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึง่ ๆ ในกรณีทีผู่้ค้ าประกันจะต้องรับผิดชอบช าระ
หนี้แทนผูกู้้  ตามที่กล่าวในวรรคแรกและไม่สามารถช าระหนี้น้ันโดยสิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอคณะกรรมการ
ด าเนินการอาจผอ่นผันให้ผู้ค้ าประกันช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบจ านวนเงินกู้แต่ทั้งนี้ไมเ่กินจ านวนงวด ส าหรบั
เงินกูป้ระเภทเงินกู้นั้น ๆ 
 ข้อ  35  ถ้าผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้โดยสิ้นเชิงได้ ให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันหรือสมาชิกผู้ยินยอมรบั
สภาพหนี้  ในกรณีทีผู่้ค้ าประกันหรือสมาชิกผู้ยินยอมรับสภาพหนี้จะตอ้งรับช าระหนี้แทนผู้กู้ และไมส่ามารถช าระหนี้
นั้นโดยสิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ าประกันหรือสมาชิกผู้ยินยอมรับภาพหนี้ร้องขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้
เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันหรือสมาชิกผู้ยินยอมรับสภาพหนีเ้ป็นงวดรายเดอืนก็ได้สุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควร  แต่ระยะเวลาที่ช าระจะเกินจ ากัดระยะเวลาใน ข้อ 29 ไม่ได้ 
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 ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันหรือสมาชิกผู้ยินยอมรบัสภาพหนี้จะต้องช าระหนี้แทนผู้กู้  แต่ไม่สามารถช าระหนี้โดย
สิ้นเชิงได้ และผู้ค้ าประกันหรือสมาชิกผู้ยินยอมรับสภาพหนีไ้ด้ย่ืนค าขอกู้เงินเพื่อช าระหนี้ดังกล่าวคณะกรรมการ 
ด าเนินการอาจพจิารณาใหส้มาชิกผู้ค้ าประกันหรือสมาชิกผูย้ินยอมรบัสภาพหนี้นั้นได้รับเงินกูเ้กินกว่าจ านวนเงินกู้ใน  
ข้อ 13  วรรคแรก  หรือข้อ 19  แล้วแต่กรณีได้เป็นพเิศษแต่จ านวนเงินทีอ่นุมัติใหกู้้ต้องเท่ากบัจ านวนหนีเ้ดิมของ
สมาชิกนั้นกบัจ านวนหนีท้ี่จะต้องช าระในฐานะผู้ค้ าประกันหรือในฐานะผู้ยินยอมรับสภาพหนี้  พร้อมดอกเบี้ยหรือเงิน
อื่นใดรวมกัน  แต่ระยะเวลาส่งช าระหนี้คืนจะเกินกว่าระยะเวลาสูงสุดตามระเบียบนี้ไม่ได้และให้คณะกรรมการ
ด าเนินการพจิารณาอนุมัติให้กู้ยมืเป็นรายไป 
 ในกรณีการรับโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์และสมาชิกมีภาระหนี้มาด้วย สหกรณ์จะต้องพิจารณา 
ให้กู้ยืมเงินเพื่อช าระหนี้สหกรณ์เดมิทั้งหมด โดยไม่น าข้อ  13 หรือข้อ  19  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร 
จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก มาบังคับใช้  และให้คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาอนุมัติให้กู้ยมืเป็นรายไป 
 ข้อ  36  กรณีผูกู้้  หรือผู้ค้ าประกันมีความประสงค์จะลาออกจากสหกรณ์  จะต้องแจ้งหนังสือเป็น 
ลายลักษณ์อกัษรใหส้หกรณ์ทราบพร้อมทั้งจัดการช าระหนี้  และหรือจัดหาผู้ค้ าประกันรายใหม่แทนตนให้แล้วเสรจ็จงึ
จะลาออกจากการเป็นสมาชิกได ้
 

บทเฉพำะกำล 
 ข้อ  37  การกระท าใดๆ ที่ได้ด าเนินการตามระเบียบ  ประกาศ  ข้อก าหนด หรือมติใด ๆ ของ
คณะกรรมการด าเนินการที่ผ่านมาก่อนถือใช้ระเบียบนี้  ให้น าระเบียบนี้ไปบังคับใช้โดยอนโุลม 
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           วีระชน ธิมะสาร          
            (นายวีระชน  ธิมะสาร) 

            ประธานกรรมการ  
             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด   

 
 


