ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2556


อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 10 ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (3) เพื่อให้การบริการเงินกู้
แก่สมาชิกเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและบรรลุวัตถุประสงค์ของข้อบังคับแห่งสหกรณ์นี้
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 55 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิก ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า
“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2556”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3
ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังนี้
(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2554
ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2554
(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
(3) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
รวมถึงบรรดามติคณะกรรมการ ประกาศและข้อกาหนดอื่นใดที่มีใช้อยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น และให้ถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
พ.ศ.2556 นี้แทนทั้งฉบับ

ข้อ 4

หมวด 1
ข้อความทั่วไป
สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท ได้แก่
4.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มี 3 ประเภท
4.1.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
4.1.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน ผ่านระบบ ATM
4.1.3 เงินกู้เพื่อฉุกเฉินกรณีพิเศษ
4.2 เงินกู้สามัญมี 4 ประเภท
4.2.1 เงินกู้สามัญทั่วไป
4.2.2 เงินกู้สามัญกรณีพิเศษ
4.2.3 เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้
4.2.4 เงินกู้สามัญเพื่อยานพาหนะ

-24.3 เงินกู้พิเศษ มี 2 ประเภท
4.3.1 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
4.3.2 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 5 ข้อจากัดแห่งวงเงินกู้ทุกประเภทรวมกันที่ให้แก่สมาชิกแต่ละรายนั้นไม่เกิน
7,000,000.-บาท ดังนี้
5.1 วงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ ไม่เกิน 5,000,000.-บาท
5.2 วงเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ไม่เกิน
5,000,000.-บาท
5.3 วงเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ไม่เกิน
4,000,000.-บาท
ข้อ 6
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็นหรือประโยชน์ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่าย หรือการเก็งกาไรไม่ได้
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ
7 เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้และประสงค์ขอกู้เงินก็ให้ยื่นคาขอกู้เงินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินได้ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ ในระเบียบนี้ และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 8 คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน แทนคณะกรรมการดาเนินการก็ได้และให้ผู้ได้รับ
มอบหมายดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืนต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณา
ทุกเดือน
ข้อ 9 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น สหกรณ์ให้กู้ ดังนี้
9.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้กู้ได้ไม่เกินสามแสนบาทหรือไม่เกิน สิบเท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิก
สุดแต่จานวนไหนจะน้อยกว่า และสมาชิกนั้นต้องมีเงินค่าหุ้นไม่ต่ากว่า สิบเท่าของเงินได้รายเดือน กรณีที่มีค่าหุ้นไม่
ถึงสิบเท่าของเงินเดือน ให้มีสิทธิ์กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกินค่าหุ้นที่มีอยู่
9.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน ผ่านระบบ ATM ทางธนาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินสองแสนบาท หรือ
ไม่เกินสิบเท่าของเงินได้รายเดือน
การใช้สิทธิ์ในการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามข้อ 9.1 และ 9.2 ให้สมาชิกกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ ทั้งสอง
อย่าง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ในกรณีที่สมาชิกมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินค้างอยู่ เงินกู้ฉุกเฉินใหม่และเก่ารวมกันจะมีจานวนต้นเงินเกิน
กว่าจากัดที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้
9.3 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละแปดสิบของยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ที่ได้รับปีที่แล้ว แต่ต้องอยู่ภายในจากัดไม่เกินห้าหมื่นบาท
การใช้สิทธิสมาชิกจะใช้สิทธิกู้ได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
หรือในกรณีที่สมาชิกยื่นกู้ครั้งแรกใช้สิทธิไม่
เต็มวงเงินกู้ตามสิทธิ หรือชาระคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษก่อนกาหนด ให้มีสิทธิกู้ใหม่ได้อีกครั้ง

-3หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ตามที่กาหนดไว้
ในข้อบังคับ ในระเบียบนี้ และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้น ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 83 เพื่อมอบอานาจหน้าที่ให้การพิจารณาวินิจฉัย ให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกให้ปฏิบัติได้
ข้อ 11 ข้อจากัดแห่งวงเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกแต่ละรายนั้น ให้เป็นไปตาม
ความในข้อ 14 และข้อ 15 จะเกินห้าล้านบาทไม่ได้
ข้อ 12 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้สามัญ จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
โดยยื่นคาขอกู้เงินตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด จะต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี และหรือเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และหรือจัดทาประกันกับบริษัทประกัน ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด ตลอดอายุ
สัญญาเงินกู้
ข้อ 13 คาขอกู้สามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน
ที่สมาชิกสังกัดอยู่ด้วย หรือความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้กู้
ข้อ 14 จานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆนั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร ได้แก่
14.1 เงินกู้สามัญทั่วไป ให้กู้ได้
ตามจานวนเงินได้รายเดือน หกสิบเดือนรวมกับค่าหุ้นที่ชาระ แล้ว
แต่ต้องอยู่ภายในจากัดไม่เกินสามล้านบาท ทั้งนี้สมาชิกต้องมีค่าหุ้นที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของวงเงินกู้
เมื่อมีเหตุพิเศษและจาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งไม่เป็นไปตามวรรคแรก สมาชิกอาจกู้สามัญได้เกินกว่า หนึ่ง
สัญญาโดยคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาให้ตามที่เห็นสมควร ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
ในกรณีที่สมาชิกมีค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์เกินกว่าจากัดซึ่งอาจกู้ได้ตามวรรคก่อน คณะกรรมการ
ดาเนินการให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้นได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
อนึ่ง วิธีการชาระค่าหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้เงินกู้นี้สุดแต่คณะกรรมการ ดาเนินการ
กาหนด โดยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการผู้เข้าประชุม
14.2 เงินกู้สามัญกรณีพิเศษ ให้กู้ได้ตามจานวนเงินค่าครองชีพ (สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์) เงินประจา
ตาแหน่ง เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ ของสมาชิกที่ได้รับรายเดือน แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจากัด ทั้งนี้ สมาชิกต้องมี
ค่าหุ้นที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของวงเงินกู้ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์กาหนดการให้กู้ ดังนี้
14.2.1 เงินค่าครองชีพ (สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์)
(1) เงินค่าครองชีพ
1,500.-บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000.-บาท
(2) เงินค่าครองชีพ
2,000.-บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 140,000.-บาท

-414.2.2 เงินประจาตาแหน่ง
(1) เงินประจาตาแหน่ง

2,500.-บาท

(2) เงินประจาตาแหน่ง

3,000.-บาท

(3) เงินประจาตาแหน่ง

3,500.-บาท

ให้กู้ได้ไม่เกิน 180,000.-บาท
ให้กู้ได้ไม่เกิน 220,000.-บาท
ให้กู้ได้ไม่เกิน 250,000.-บาท

14.2.3 เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ
ให้กู้ได้ไม่เกิน 250,000.-บาท
5,600.-บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 400,000.-บาท
(2) เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ
9,900.-บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 500,000.-บาท
(3) เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ
การใช้สิทธิ์ในการกู้เงินสามัญกรณีพิเศษ ตามข้อ 1
4.2.1 ข้อ 14.2.2 และข้อ 14.2.3 ให้สมาชิกกู้เงิน
ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่ซ้ากันได้เพียงครั้งเดียวหรือในกรณีที่ได้รับเงินค่าครองชีพ (สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์)
เงินประจาตาแหน่งเพิ่มขึ้นหรือมีการปรับเลื่อนเงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะเท่านั้น
ยกเว้น สมาชิกที่ยื่นกู้ครั้งแรกใช้สิทธิ์กู้ไม่เต็มวงเงินกู้ตามสิทธิ หรือชาระคืนเงินกู้สามัญกรณีพิเศษก่อน
ระยะเวลาอายุราชการที่เหลือไม่เกินหกสิบปี ให้มีสิทธิกู้ใหม่ได้อีกครั้ง
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
14.3 เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ ให้กู้ได้ตามจานวนเงินได้รายเดือนห้าสิบเดือนรวมกับ ค่าหุ้นที่ชาระ
แล้วแต่ต้องอยู่ภายในวงเงินไม่เกินสีล่ ้านบาท (รวมหนี้เงินกู้ทุกประเภทในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด และหรือหนี้
เงินกู้จากธนาคารออมสินที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูสังกัดสานักงาน สกสค.จังหวัด
ลพบุรี) ทั้งนี้ สมาชิกต้องมีค่าหุ้นที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของวงเงินกู้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
14.4 เงินกู้สามัญเพื่อยานพาหนะ
ได้แก่
14.4.1 เพื่อนาไปซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์
14.4.2 เพื่อนาไปชาระหนี้ยานพาหนะหรือรถยนต์ที่ค้างชาระอยู่
สมาชิกผู้ประสงค์จะกู้เงินสามัญเพื่อยานพาหนะตามข้อ 14.4.1 และข้อ 14.4.2 ให้สมาชิกกู้เงินได้
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ซ้ากัน
สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินตามข้อ 14.4 ต้องเสนอคาขอกู้ถึงคณะกรรมการดาเนินการตามแบบ
ที่กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย
เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องมียานพาหนะใหม่ หรือนาไปชาระหนี้ยานพาหนะหรือรถยนต์ที่ค้างชาระอยู่ โดยคานึงถึง
ความจาเป็นและความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกนั้น
จานวนเงินกู้สามัญเพื่อยานพาหนะซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยให้กู้ได้ในวงเงินกู้ไม่เกินจานวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายจริง แต่ต้องอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน
หนึ่งล้านห้าแสนบาท ทั้งนี้ สมาชิกต้องมีค่าหุ้นที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของวงเงินกู้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(1) เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ

3,500.-บาท

-5ข้อ 1
5 ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญหรือเงินกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉินครั้งก่อนไม่ครบตามสัญญาก็ได้
ข้อ 16 ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้ได้ไม่พอแก่การขอกู้ยืมอันมีลักษณะพึงให้กู้
นั้นทุกรายให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังนี้
16.1 เงินกู้ซึ่งถือค่าหุ้นเป็นหลักประกันนั้น พึงให้ในลาดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น
16.2 ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในลาดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ 16.1 นั้น เงินกู้ซึ่งจานวนน้อยพึงให้
ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจานวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จานวนเงินกู้ที่นามาเทียบกันนั้นให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญและเงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งก่อนของผู้กู้ ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย
ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้
หมวด 4
เงินกู้พิเศษ
ข้อ 1 7 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้
เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้โดยจานวนเกินกว่าจากัดตามข้อ 1 4 สุดแต่กรณี
คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามกาหนดไว้ในระเบียบนี้และ
ตามข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 18 การให้เงินกู้พิเศษนั้นให้เฉพาะเพื่อการเคหะและเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพตามข้อกาหนดใน
ระเบียบนี้
อนึ่ง ให้ถือว่าการกู้เงินเพื่อการเคหะอยู่ในลาดับก่อนเงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 19 สมาชิกอาจได้รับเงินกู้พิเศษ ต้องได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข้อจากัดวงเงินกู้พิเศษที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่มติคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้สมาชิกต้องมีค่าหุ้นที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของวงเงินที่ขอกู้
อนึ่ง วิธีการชาระค่าหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้เงินกู้นี้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด โดยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการผู้เข้าประชุม
จานวนหุ้นตามข้อ 19 วรรคสอง ไม่ให้ใช้บังคับกับสมาชิกที่ทาสัญญาเงินกู้พิเศษไว้กับสหกรณ์ก่อน
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2542
ข้อ 20 สมาชิกผู้ส่งคืนเงินกู้ประเภทอื่นไม่เสร็จ อาจได้รับเงินกู้พิเศษ สมาชิกผู้ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ
ก็อาจได้รับเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ได้อีก แต่ทั้งนี้จานวนเงินกู้รวมกันต้องอยู่ในจากัดตามข้อ 5 แห่งระเบียบนี้
ข้อ 21 เงินกู้ซึ่งจะถือเป็นเงินกู้พิเศษจะใช้ระยะเวลาส่งคืนตามที่กาหนดไว้สาหรับเงินกู้พิเศษได้นั้นต้องมี
จานวนเกินกว่าจากัด ซึ่งสมาชิกนั้นอาจกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ได้
ข้อ 22 การให้เงินกู้พิเศษนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนคณะกรรมการ
ดาเนินการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาคาขอกู้ในครั้งนั้น

-6ข้อ 23 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษ ทั้งหนังสือกู้และเอกสารทางกฎหมายอย่างอื่น ๆ
เกี่ยวกับเงินกู้นั้นได้จัดทาตามที่กาหนดไว้ โดยครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องแล้สมาชิ
ว กผู้กู้จึงรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้
เพื่อเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย ให้สมาชิกผู้กู้ส่งจานวนเงินกู้
พิเศษซึ่งตนได้รับ เข้าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ เพื่อถอนไปใช้จ่ายเป็นครั้งคราวในเมื่อ
ถึงกาหนดจ่าย ตามความมุ่งหมายการฝากเงินดังกล่าวนี้ให้เปิดบัญชีเฉพาะ และสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ตาม
ยอดเงินคงเหลือน้อยที่สุดในแต่ละเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละห้าต่อปี ส่วนข้อกาหนดอื่นๆ ให้อนุโลมตามระเบียบว่า
ด้วยเงินฝากออมทรัพย์
คณะกรรมการดาเนินการอาจยกเว้นข้อกาหนดดังกล่าวในวรรคสองนั้นได้ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้แสดง
ให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่ามีเหตุผลเป็นพิเศษ
ข้อ 24 ในเมื่อมีกาหนดที่สมาชิกผู้กู้ต้องใช้จ่ายเงินกู้พิเศษตามความมุ่งหมาย ต้องเสนอรายงานการใช้จ่าย
เงินกู้ตามแบบที่กาหนดไว้พร้อมทั้งหลักฐานที่มีต่อสหกรณ์ทุกครั้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระทาได้ สหกรณ์อาจมอบให้
กรรมการดาเนินการ หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร สอบสวนการใช้จ่ายเงินกู้ตามรายงานนั้นๆ อีกชั้นหนึ่งด้วย
ข้อ 25 ตราบในที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ สมาชิกผู้นั้นจะต้องยินยอมและอานวยความสะดวก
ให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่น ซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุง
อาคาร หรือทรัพย์สิน หรือประกอบอาชีพที่ใช้เงินกู้นั้น ในเวลาอันสมควรได้เสมอและต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับ
เรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์
ข้อ 26 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะนั้น ให้พิจารณาเรียงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อก่อสร้างบ้านในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
(2) เงินกู้เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดินเพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
(3) เงินกู้เพื่อไถ่ถอนจานองบ้านพร้อมที่ดิน
(4) เงินกู้เพื่อต่อเติมบ้านและหรือซ่อมแซมบ้านของตนเอง
(5) เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินเตรียมการก่อสร้างบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
(6) เงินกู้เพื่อไถ่ถอนที่ดินเพื่อนามาปลูกสร้างบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
(7) เงินกู้เพื่อจัดซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
ข้อ 27 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 26 ต้องเสนอคาขอกู้ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามแบบ
ที่กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้และ
ค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ หรือจัด
ให้มีเพิ่มขึ้น แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินที่จะ
ก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลักฐานที่ดินที่จะก่อสร้างหรืออาคารที่จะซื้อ กาหนดเวลาและ
ราคา สัญญาที่ทาไว้หรือร่างสัญญาที่จะทา รายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน
ข้อ 28 แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการด้วย

-7การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อน ในสาระสาคัญต้องได้รับความเห็นชอบจาก
บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดาเนินการเพื่อการนี้ และต้องรายงานคณะกรรมการดาเนินการทราบด้วย
ข้อ 29 สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร สอบสวนและทารายงาน
เกี่ยวกับคาขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะ เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็นหน้าที่สมาชิกผู้กู้ต้องให้ข้อความ
จริงและความร่วมมือ
ข้อ 30 จานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่ คณะกรรมการ ดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร โดยคานึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัย ความจาเป็น และความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกนั้น
แต่ต้องไม่เกินห้าล้านบาท
ข้อ 31 ตราบในที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะไม่เสร็จ สมาชิกผู้นั้นจะขายหรือโอนอาคารหรือ
ที่ดินซึ่งใช้เงินกู้นั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็นซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
คณะกรรมการดาเนินการก่อน

หมวด 5
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 3 2 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น เพื่อให้การลงทุนประกอบอาชีพของตนเองและ
ครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรและพอใจว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผู้กู้
ข้อ 33 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 32 ต้องเสนอคาขอกู้ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามแบบ
ที่กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สิน
รายได้และ
ค่าใช้จ่ายแผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียด
แห่งความต้องการเงินกู้จานวนเงินทุนซึ่งตนจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง รายการรายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการลงทุน
นั้น รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน
ข้อ 34 สมาชิกผู้ขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ต้องเสนอหลักฐานให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการ
ดาเนินการว่า ตนจะออกทุนเองเป็นจานวนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจานวนทุนทั้งหมดซึ่งต้องการในการลงทุน
ประกอบอาชีพที่ตนจะกระทานั้น
ข้อ 3 5 สหกรณ์จะมอบอานาจให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่น ตามที่เห็นสมควรและทารายงาน
เกี่ยวกับคาขอกู้พิเศษ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็นหน้าที่ของสมาชิก
ผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ
ข้อ 36 จานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้นย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการเงินกู้แท้จริงตามแผนงาน
ประกอบอาชีพและความสามารถชาระหนี้ของสมาชิก แต่ต้องไม่เกินสีล่ ้านบาท

-8หมวด 6
หลักประกันสาหรับเงินกู้
ข้อ 37 การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 38 หลักประกันสาหรับเงินกู้นั้น ให้มีข้อกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
38.1
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามข้อ 9.1 นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทาให้ไว้ต่อสหกรณ์แล้ว ให้ใช้
เงินค่าหุ้นที่มีอยู่ค้าประกัน
สาหรับ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน ผ่านระบบ ATM ทางธนาคาร ให้มีสมาชิกค้าประกัน
อย่างน้อยหนึ่งคน ต้องทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด โดยอนุโลมให้เป็นบุคคลเดียวกันกับ
ผู้ค้าประกันในสัญญาเงินกู้สามัญได้ หรือใช้อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็นประกันเต็ม
จานวนเงินกู้รายนั้น โดยต้องเป็นที่พอใจของคณะกรรมการดาเนินการ หรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรือใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจานาไว้เป็นประกัน
38.2 เงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญครั้งนั้น โดยเฉพาะครั้งเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญ
ครั้งก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดีมีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์หลังจากหักเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ตามข้อ 9.1 แล้ว ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกู้สามัญครั้งนั้น โดยเฉพาะครั้งเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญครั้งก่อนของผู้กู้ที่คง
เหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดีมีจานวนเกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
38.2.1 มีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร ให้ค้าประกันอย่างน้อยคนหนึ่ง
ภายในวงเงินไม่เกิน สามแสนบาท เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญครั้งนั้น ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้แต่ถ้าผู้กู้มี
เงินกู้สามัญครั้งก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องค้าประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญครั้งใหม่นั้นทั้งหมดเพื่อความมั่นคง
ในการให้เงินกู้ คณะกรรมการดาเนินการ อาจจะกาหนดให้มีการประกันสินเชื่อหรือประกันชีวิตและ มีอานาจวินิจฉัย
เรียกให้มีผู้ค้าประกันมากกว่าที่กาหนดไว้ก็ได้
สมาชิกผูค้ าประกั
้
นต้องทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ตอ่ สหกรณ์ตามแบบทีก่ าหนดไว้
สมาชิกคนหนึง่ จะเป็นผูค้ าประกั
้
นสาหรับผูก้ สู้ ามัญทัว่ ไปเกินกว่า สิบคนในเวลาเดียวกันไม่ได้
ยกเว้น การกู้เงินสามัญกรณีพิเศษให้สามารถเป็นผู้ค้าประกันเพิ่มได้อีกสองคน และผู้ค้าประกันต้องเป็นผู้ที่มี
เงินค่าครองชีพ (สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์) เงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะเท่านั้น
เมือ่ ผูค้ าประกั
้
นคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอน่ื หรือมีเหตุทคี่ ณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นว่าไม่สมควร หรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค้าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้มีสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
การทีส่ มาชิกผูค้ าประกั
้
นออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะสาเหตุใดๆ
ไม่เป็นสาเหตุให้ผู้นั้น
หลุดพ้นจากการค้าประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่น หรือได้ชาระเงินในส่วนที่ผู้ค้าประกันนั้นรับผิดชอบเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทน

-938.2.2 มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็นประกันเต็มจานวน
เงินกู้รายนั้น โดยต้องเป็นที่พอใจของคณะกรรมการดาเนินการ จานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่
ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น ส่วนหลักประกันสาหรับเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด และอสังหาริมทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งจะใช้ค้าประกันผู้กู้ได้เพียงรายเดียว
38.2.3 มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควรจานาไว้เป็นประกัน โดยจานวนเงินส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของ
หลักทรัพย์นั้น
38.3 เงินกู้พิเศษ ถ้าเงินกู้พิเศษนั้นมีจานวนไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นที่ชาระแล้ว ซึ่งผู้กู้มีอยู่
ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูพ้ เิ ศษนัน้
มีจานวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่กล่าวไว้เกี่ยวกับหลักประกันสาหรับเงินกู้สามัญในข้อ 38.2.2 หรือข้อ 38.2.3 ข้างต้นนี้
หมวด 7
เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้
ข้อ 39 เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้นั้น ให้กาหนดไว้ ดังนี้
39.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามข้อ 9.1 และข้อ 9.2 กาหนดชาระภายในระยะเวลาสิบสองเดือน ชาระ
ดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน หรือตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
การชาระคืนเงินงวดชาระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามข้อ 9.3 สมาชิกผู้กู้จะส่งชาระต้นเงินงวดเดียว
หรือผ่อนชาระเป็นรายงวด หรือพักชาระต้นเงินไว้ก่อนได้ แต่ต้องชาระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกเดือน จนกว่าจะชาระ
ต้นเงินคืนทั้งหมดหลังประชุมใหญ่สามัญประจาปี อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิให้จ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
ประจาปีนั้นแล้ว
39.2 เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา กาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญทั่วไป
ตามข้อ 14.1 และเงินกู้สามัญเพื่อยานพาหนะ ตามข้อ 14.4 เป็นงวดรายเดือนเดือนละเท่าๆ กัน เว้นแต่งวดสุดท้าย
พร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจานวนกี่งวดก็สุดแต่ จะเห็นเป็นการตามสมควรแก่ฐานะของผู้กู้ จานวนและความมุ่งหมาย
แห่งเงินกู้ แต่ให้มีกาหนดไม่เกินสามร้อยงวด
สาหรับการชาระคืนเงินงวดชาระหนี้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษ ตามข้อ 1 4.2 กาหนดให้ผู้กู้ชาระคืน
ต้นเงินกู้ภายในระยะเวลาอายุราชการที่เหลือไม่เกินหกสิบปี แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบงวด โดยชาระต้นเงินกู้เป็น
งวดรายเดือนเดือนละเท่าๆ กัน เว้นแต่งวดสุดท้ายพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร
แก่ฐานะของผู้กู้
ยกเว้น การกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ ตามข้อ 14.3 กาหนดให้ผู้กู้ชาระคืนต้นเงินกู้เป็นงวดราย
เดือนเดือนละเท่าๆ กัน เว้นแต่งวดสุดท้ายพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรแก่ฐานะ
ของผู้กู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ให้มีกาหนดไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด

- 10 ในกรณีที่ผู้กู้มีคาขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็น
พิเศษคณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญที่กาหนดไว้ตามความในวรรค
ก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสาหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่ง ๆ
ต้องไม่เกินหกเดือน
39.3 เงินกู้พิเศษ คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณากาหนดให้ผู้กู้เงินพิเศษส่งคืนเงินกู้เป็นงวด
รายเดือนเท่ากัน เว้นแต่งวดสุดท้ายพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร ตามฐานะของ
ผู้กู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกินสามร้อยงวด ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก
เงินงวดชาระหนี้นั้น ให้ส่งชาระตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ข้อ 40 การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ ยกเว้นสมาชิกที่กู้หลังวัน
รับเงินเดือนสี่วันของทุกเดือน ให้หักเงินงวดชาระหนี้งวดแรกพร้อมดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือนถัดไป
หมวด 8
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 41 ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกทุกประเภท ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี โดยให้
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดให้เหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น แล้วประกาศอัตราดอกเบี้ย
ให้สมาชิกทราบเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 42 ดอกเบี้ยนั้น ให้คิดเป็นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 9
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 4 3 ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องแก้ไข
ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 44 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อม
ดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาถือข้อต้นเป็นสาคัญใน
ลาดับแรกและจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
44.1 เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
44.2 เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผู้กู้นาเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
44.3 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกัน สาหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
44.4 เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่ง
เงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามครั้งสาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ

- 11 ข้อ 45 ในกรณีที่ผู้ค้าประกันต้องรับผิดชาระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชาระหนี้โดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้า
ประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่
ผู้กู้ได้ทาหนังสือกู้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 46 ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอโอน ขอย้าย หรือลาออกจากราชการ
หรือจากงานประจาตามข้อ 31(3) ที่กาหนดในข้อบังคับ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบทันทีเมื่อได้รับคาสั่งนั้น
และจัดการชาระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงจะขอลาออกจากสหกรณ์ได้
หมวด 10
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
ข้อ 47 สมาชิกผู้กู้เงินจากสหกรณ์ ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้แก่สหกรณ์ ในอัตราร้อยละ
0.50 ของจานวนเงินกู้ ยกเว้นการกู้เงินประเภทเพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญวิทยฐานะ และเงินกู้พิเศษ เงินกู้สามัญ
เพื่อยานพาหนะ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมดังกล่าว”

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ วงศ์เกษม)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556


อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ข้อ 10 ข้อ 79 (8) และข้อ 107
(3) เพื่อให้การบริการเงินกู้ แก่สมาชิกเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและบรรลุวัตถุประสงค์
ของข้อบังคับแห่งสหกรณ์นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 55 ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556
ได้ มีมติ กาหนดระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า
“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3.
ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
พ.ศ.2556 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท ได้แก่
4.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มี 3 ประเภท
4.1.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
4.1.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน ผ่านระบบ
ATM
4.1.3 เงินกู้เพื่อฉุกเฉินกรณีพิเศษ
4.2 เงินกู้สามัญมี 4 ประเภท
4.2.1 เงินกู้สามัญทั่วไป
4.2.2 เงินกู้สามัญกรณีพิเศษ
4.2.3 เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้
4.2.4 เงินกู้สามัญเพื่อยานพาหนะ
4.2.5
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ
4.3 เงินกู้พิเศษ มี 2 ประเภท
4.3.1 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
4.3.2 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ”

-2ข้อ 5.
ให้ยกเลิก ความในข้อ 14 ของ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
พ.ศ.2554 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ 14 จานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆนั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร ได้แก่
14.1 เงินกู้สามัญทั่วไป ให้กู้ได้
ตามจานวนเงินได้รายเดือน หกสิบเดือนรวมกับค่าหุ้นที่
ชาระแล้ว แต่ต้องอยู่ภายในจากัดไม่เกิน สามล้านบาท ทั้งนี้สมาชิกต้องมีค่าหุ้นที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ยี่สิบ
ของวงเงินกู้
เมื่อมีเหตุพิเศษและจาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งไม่เป็นไปตามวรรคแรก สมาชิกอาจกู้สามัญได้เกินกว่า หนึ่ง
สัญญาโดยคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาให้ตามที่เห็นสมควร ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
ในกรณีที่สมาชิกมีค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์เกินกว่าจากัดซึ่งอาจกู้ได้ตามวรรคก่อน คณะกรรมการ
ดาเนินการให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้นได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
อนึ่ง วิธีการชาระค่าหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้เงินกู้นี้สุดแต่คณะกรรมการ ดาเนินการ
กาหนด โดยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการผู้เข้าประชุม
14.2 เงินกู้สามัญกรณีพิเศษ ให้กู้ได้ตามจานวนเงินค่าครองชีพ (สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์)
เงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ ของสมาชิกที่ได้รับรายเดือน แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจากัด ทั้งนี้
สมาชิกต้องมี ค่าหุ้นที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของวงเงินกู้ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์กาหนดการให้กู้ ดังนี้
14.2.1 เงินค่าครองชีพ (สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์)
(1) เงินค่าครองชีพ
1,500.-บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000.-บาท
(2) เงินค่าครองชีพ
2,000.-บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 140,000.-บาท
14.2.2 เงินประจาตาแหน่ง
(1) เงินประจาตาแหน่ง
2,500.-บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 180,000.-บาท
(2) เงินประจาตาแหน่ง
3,000.-บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 220,000.-บาท
(3) เงินประจาตาแหน่ง
3,500.-บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 250,000.-บาท
14.2.3 เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ
3,500.-บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 250,000.-บาท
(1) เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ
5,600.-บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 400,000.-บาท
(2) เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ
9,900.-บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 500,000.-บาท
(3) เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ
การใช้สิทธิ์ในการกู้เงินสามัญกรณีพิเศษ ตามข้อ 1
4.2.1 ข้อ 14.2.2 และข้อ 14.2.3 ให้สมาชิกกู้เงิน
ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่ซ้ากันได้เพียงครั้งเดียวหรือในกรณีที่ได้รับเงินค่าครองชีพ (สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์)
เงินประจาตาแหน่งเพิ่มขึ้นหรือมีการปรับเลื่อนเงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะเท่านั้น

-3ยกเว้น สมาชิกที่ยื่นกู้ครั้งแรกใช้สิทธิ์กู้ไม่เต็มวงเงินกู้ตามสิทธิ หรือชาระคืนเงินกู้สามัญกรณีพิเศษก่อน
ระยะเวลาอายุราชการที่เหลือไม่เกินหกสิบปี ให้มีสิทธิกู้ใหม่ได้อีกครั้ง
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
14.3 เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ ให้กู้ได้ตามจานวนเงินได้รายเดือนห้าสิบเดือนรวมกับ ค่าหุ้น
ที่ชาระแล้วแต่ต้องอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน สี่ล้านบาท (รวมหนี้เงินกู้ทุกประเภทในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด และ
หรือหนี้เงินกู้จากธนาคารออมสินที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูสังกัดสานักงาน สกสค.
จังหวัดลพบุรี) ทั้งนี้ สมาชิกต้องมีค่าหุ้นที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของวงเงินกู้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
14.4 เงินกู้สามัญเพื่อยานพาหนะ
ได้แก่
14.4.1 เพื่อนาไปซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์
14.4.2 เพื่อนาไปชาระหนี้ยานพาหนะหรือรถยนต์ที่ค้างชาระอยู่
สมาชิกผู้ประสงค์จะกู้เงินสามัญเพื่อยานพาหนะตามข้อ 14.4.1 และข้อ 14.4.2 ให้สมาชิกกู้เงินได้
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ซ้ากัน
สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินตามข้อ 14.4 ต้องเสนอคาขอกู้ถึงคณะกรรมการดาเนินการตามแบบ
ที่กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย
เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องมียานพาหนะใหม่ หรือนาไปชาระหนี้ยานพาหนะหรือรถยนต์ที่ค้างชาระอยู่ โดยคานึงถึง
ความจาเป็นและความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกนั้น
จานวนเงินกู้สามัญเพื่อยานพาหนะซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยให้กู้ได้ในวงเงินกู้ไม่เกินจานวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายจริง แต่ต้องอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน
หนึ่งล้านห้าแสนบาท ทั้งนี้ สมาชิกต้องมีค่าหุ้นที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของวงเงินกู้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
14.5 เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ ให้กู้เงินได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ทั้งนี้สมาชิกต้องมีค่าหุ้น
ที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของวงเงินกู้ สาหรับเงินกู้ตามข้อ 14.5 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประกาศ
ของสหกรณ์ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการ”
ข้อ 6.
ให้ยกเลิก ความในข้อ 39 ของ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
พ.ศ.2556 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 39 เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้นั้น ให้กาหนดไว้ ดังนี้
39.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามข้อ 9.1 และข้อ 9.2 กาหนดชาระภายใน ระยะเวลาสิบสอง
เดือน ชาระดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน หรือตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
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การชาระคืนเงินงวดชาระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามข้อ 9.3 สมาชิกผู้กู้จะส่งชาระต้นเงินงวดเดียว
หรือผ่อนชาระเป็นรายงวด หรือพักชาระต้นเงินไว้ก่อนได้ แต่ต้องชาระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกเดือน จนกว่าจะชาระ
ต้นเงินคืนทั้งหมดหลังประชุมใหญ่สามัญประจาปี อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิให้จ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
ประจาปีนั้นแล้ว
39.2 เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา กาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญทั่วไป
ตามข้อ 14.1 และเงินกู้สามัญเพื่อยานพาหนะ ตามข้อ 14.4 เป็นงวดรายเดือนเดือนละเท่าๆ กัน เว้นแต่งวดสุดท้าย
พร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจานวนกี่งวดก็สุดแต่ จะเห็นเป็นการตามสมควรแก่ฐานะของผู้กู้ จานวนและความมุ่งหมาย
แห่งเงินกู้ แต่ให้มีกาหนดไม่เกิน สามร้อยงวด ยกเว้นเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการตามข้อ 14.5 ให้มีกาหนดไม่เกินสอง
ร้อยงวด
สาหรับการชาระคืนเงินงวดชาระหนี้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษ ตามข้อ 1 4.2 กาหนดให้ผู้กู้ชาระคืน
ต้นเงินกู้ภายในระยะเวลาอายุราชการที่เหลือไม่เกินหกสิบปี แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบงวด โดยชาระต้นเงินกู้เป็น
งวดรายเดือนเดือนละเท่าๆ กัน เว้นแต่งวดสุดท้ายพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร
แก่ฐานะของผู้กู้
ยกเว้น การกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ ตามข้อ 14.3 กาหนดให้ผู้กู้ชาระคืนต้นเงินกู้เป็นงวดราย
เดือนเดือนละเท่าๆ กัน เว้นแต่งวดสุดท้ายพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรแก่ฐานะ
ของผู้กู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ให้มีกาหนดไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ในกรณีที่ผู้กู้มีคาขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็น
พิเศษคณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญที่กาหนดไว้ตามความในวรรค
ก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสาหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่ง ๆ
ต้องไม่เกินหกเดือน
39.3 เงินกู้พิเศษ คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณากาหนดให้ผู้กู้เงินพิเศษส่งคืนเงินกู้เป็นงวด
รายเดือนเท่ากัน เว้นแต่งวดสุดท้ายพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร ตามฐานะของ
ผู้กู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกินสามร้อยงวด ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก
เงินงวดชาระหนี้นั้น ให้ส่งชาระตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก”
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ วงศ์เกษม)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด

