หน้าที่ 1

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2565
**********************************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ค รูราชบุรี จากัด พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2562 ข้อ11(1), ข้อ12, ข้อ13(3), ข้อ14, ข้อ64(8) และข้อ95(5) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 65
ครั้งที่ 3 วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ย
เงินกู้ พ.ศ.2565”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้
พ.ศ.2564 ฉบับลงวันที่ 14 เดือน มิถุนายน 2564 และมติอื่นใดที่ขัดกับระเบียบนี้ โดยให้ใช้ข้อความในระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
“เงินได้รายเดือน”
หมายถึง เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เงินค่าวิทยาานะ และเงิน
ค่าตอบแทนวิทยาานะ เงินบาเหน็จรายเดือนและเงินบานาญ
“วันสิ้นเดือน”
หมายถึง วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างซึ่งกาหนดโดยกรมบัญชีกลาง
“พนักงานราชการ”
หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจาก
งบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัา ในการ
ปฏิบัตงิ านให้กบั ส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี
หมวด 1
ข้อกาหนด
ข้อ 5 ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท
5.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
5.2 เงินกู้สามัญ
5.3 เงินกู้พิเศษ
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ข้อ 6 สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น
ข้อ 7 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือเก็งกาไรไม่ได้ และทั้งนี้ผู้กู้ครั้งแรกจะต้องผ่านการอบรม
หรือพัฒนาตามโครงการที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 8 สมาชิกผู้กู้จะผูกพันเป็นหนี้สหกรณ์รวมเงินกู้ทุกสัญญาคงเหลือไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
เฉพาะเงินกู้สามัญ ATM (ฉก.และ ฉอ.) ให้คานวณจากวงเงินกู้ สาหรับเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการพิเศษ(สพ.) และ เงินกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉิน(ฉฉ.) ไม่นามาคานวณรวม/ยกเว้น เงินกู้เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ปน.) และเงินกู้เพื่อการรวมหนี้(รน.)
ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อ 9 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอคาขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ การพิจารณาคาขอกู้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 10 การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทาหนังสือสัญญากู้และสมาชิกผู้ค้าประกัน(ถ้ามี) ต้องทาหนังสือสัญญาค้า
ประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 11 การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้
ณ ที่จ่าย โดยผู้กู้ต้องมีเงินคงเหลือเมื่อหักจากการชาระหนี้สินและภาระผูกพันทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้
รายเดือนของผู้กู้ ทั้งนี้ ถ้าผู้กู้อายุ 50 ปี ขึ้นไปให้นาเงินบานาญหรือบาเหน็จรายเดือนในอนาคตมาคานวณสิทธิ์การกู้
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไป
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 12 การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการหรือเหรัญญิกหรือเลขานุการหรือผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยอนุมัติ
ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดาเนินการก็ได้ และให้ผู้รับมอบอานาจดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ที่อนุมัติให้ไป เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 13 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้น ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ข้อ 14 การส่ง เงิน งวดช าระหนี ้ ส าหรับ เงิน กู้เ พื่อ เหตุฉ ุก เฉิน ให้ผู ้กู้ส ่ง คืน เงิน กู ้เ พื ่อ เหตุฉุก เฉิน พร้อ มด้ว ย
ดอกเบี้ยไม่เกินภายในกาหนด 12 งวด
โดยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินมีหลักเกณฑ์ดังนี้
ในกรณีส มาชิก มีเหตุฉุก เฉิน หรือ ความจาเป็นเร่งด่ว นและมีความประสงค์ข อกู้เ งิน คณะกรรมการดาเนินการ
อาจให้กู ้เ งิน โดยพิจ ารณาจากความสามารถในการช าระหนี ้ร ายเดือ น มูล ค่า หุ ้น ที ่มีอ ยู่ และภาระหนี้ส ิน ของผู ้กู้
ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์โดยปฏิบัติดังนี้ .(1) ผู้กู้ต้องยื่นและส่งใบคาร้องขอกู้เงินฉุกเฉินตามแบบของสหกรณ์ โดยมี การลงลายมือชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
ของหน่วยงานและลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ยกเว้นกรณีผู้บริหารสถานศึกษาและสานักงาน
ให้รับรองด้วยตนเอง (กรณีโรงเรียนเอกชนให้ผู้จัดการหรือผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนามรับรอง)
(2) กู้ได้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิบวกต้นเงินกู้ฉุกเฉินเดิม(ถ้ามี) แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้นที่ถืออยู่กับสหกรณ์
(3) ให้ผู้กู้เขียนคาขอกู้ด้วยลายมือตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
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(4) ผู้กู้สามารถส่งคาขอกู้ได้ในวันทาการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
(5) ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ และส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่ น้อยกว่า 3 งวด
(6) การชาระหนี้ให้ชาระเป็นรายเดือน โดยผู้กู้ยินยอมให้หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายภายในกาหนดเวลาไม่เกิน 12 งวด
ยกเว้นสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการหรืออายุงานให้ส่งชาระหนี้ภายใน 12งวด แต่ไม่เกินเดือนที่เกษียณ
(7) สมาชิกที่จะขอกู้ใหม่ ต้องชาระหนี้เก่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด
หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้ อ 15 การให้ เงิ นกู้ สามั ญ ให้ คณะกรรมการด าเนิ นการมี อ านาจพิ จารณาวิ นิ จฉั ยให้ เงิ นกู้ สามั ญแก่ สมาชิ ก โดย
คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้ นตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 68 และมอบอานาจหน้าที่
ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้ เพื่อความคล่องตัวในการบริการเงินกู้สามัญให้แก่สมาชิก คณะกรรมการ
ดาเนิ นการ อาจมอบอ านาจให้ คณะกรรมการเงิ นกู้ หรื อผู้ ดารงต าแหน่ ง ประธานกรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ
หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการ หรือผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ แล้วรายงานให้คณะกรรมการดาเนินการทราบก็ได้
ข้อ 16 คาขอกู้เงินสามัญของสมาชิกแต่ละหน่วยงาน ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นในระดับหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น
ข้อ 17 สมาชิกที่มีสิทธิ์ยื่นคาขอกู้ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ และส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่ า 8 งวด ทั้งนี้ยกเว้น
สมาชิกที่โอน/ย้ายมาจากสหกรณ์อื่น สามารถยื่นกู้ได้เลย
ข้อ 18 เงินกู้สามัญ มี 4 ประเภท ดังนี้
(1) เงินกู้สามัญ ATM จานวนเงินกู้สามัญ ATM ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน) โดยส่งชาระหนี้ไม่เกินภายในกาหนด 50 งวด
(2) เงินกู้สามัญทั่วไป จานวนเงินกู้สามัญทั่วไปที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
(สามล้านบาทถ้วน) โดยส่งชาระหนี้ไม่เกินภายในกาหนด 240 งวด
(3) เงินกู้สามัญโดยถือเกณฑ์ค่าหุ้นของตนเอง และหรือใช้เงินฝากของตนเองที่มีอยู่ในสหกรณ์ ค้าประกัน
เงินกู้ จานวนเงินที่ ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ไม่เกินร้อยละ 95 ของจานวนทุนเรือนหุ้น และหรือ
จานวนเงินในสมุดเงินฝากของตนเองที่มีอยู่ในสหกรณ์ แต่ไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
โดยส่งชาระหนี้ไม่เกินภายกาหนด 240 งวด
(4) เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการพิเศษ เพื่อนาไปชาระค่าเบี้ยประกันชีวิต และหรือค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
และหรือค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า ในกรณีที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูไทย และหรือเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทย จานวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้มีจานวนเท่าที่ชาระจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยส่งชาระหนี้ไม่เกินภายในกาหนด 15 งวด
ข้อ 19 ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้ อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นๆ
ทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้ซึ่งถือหุ้นเป็นเกณฑ์และหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน พึงให้ในลาดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกัน
อย่างอื่น
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(2) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในลาดับเดียวกันตาม ข้อ(1) เงินกู้ซึ่งมีจานวนน้อยพึงให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจานวนมาก
เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จานวนเงินกู้ที่นามาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่(ถ้ามี)ด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีคณะกรรมการดาเนินการ
หรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ 20 สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญทั่วไปตาม ข้อ18(2) ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ในกรณีที่สมาชิกขอกู้เงิน
สามัญทั่วไปให้ใช้บุคคลค้าประกัน โดยต้องมีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรอย่างน้อย 1 คน มาทาสัญญาค้าประกันตามจานวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญทั่วไป คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ มีอานาจวินิจฉัยเรียก
ให้มีผู้ค้าประกันมากกว่า 1 คนได้
เมื่อผู้ค้าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการดาเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็ นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผู้ค้าประกันต่อไป ผู้ กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการ ดาเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่สหกรณ์ออก
หนังสือแจ้งให้ผู้กู้ทราบ
การให้สมาชิกผู้ค้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้
สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทน
อนึ่งภายหลังจากการทาหนังสือค้าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้าประกัน ได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึง่
คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้
ในกรณีที่ผู้กู้เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการหรือมีเหตุจาเป็น และมีคาขอผ่อนผันการชาระหนี้เป็น
หนังสือ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ค้าประกัน คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่ อนผั นเป็นพิเศษ
คณะกรรมการดาเนินการ ผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญทั่วไป ที่กาหนดไว้ ตามความในวรรคก่อนนั้น
ให้แก่ผู้กู้ไม่เกิน 3 เดือนตลอดสัญญา
โดยเงินกู้สามัญมีหลักเกณฑ์ดังนี้
เงินกู้สามัญ สมาชิกที่มีสิทธิยื่นคาขอกู้ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ และส่งเงิน ค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 งวด จึงจะมีสิทธิ
กู้สามัญได้ โดยเงินกู้สามัญ มี 4 ประเภท ดังนี้
1. เงินกู้สามัญ ATM มี 2 ประเภท ได้แก่ 1.) เงินกู้สามัญ ATM (ฉก.) และ 2.) เงินกู้สามัญ ATM Online (ฉอ.)
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 ผู้กู้ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด หรือ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
พร้อมทาบัตรเอทีเอม (ATM)
1.2 สมาชิกผู้กู้เดิมที่มีบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด หากประสงค์จะเปลี่ยนวงเงิน หรือเปลี่ยนเป็นระบบ
ATM Online (ฉอ.) หรือสมาชิกที่ทาสัญญากู้ครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนเป็นบัญชี ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) เท่านั้น พร้อมทาบัตร เอทีเอม (ATM)
1.3 สาหรับสมาชิกที่ประสงค์จะยื่นกู้เงินใหม่ ต้องใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เท่านั้น พร้อมทา
บัตรเอทีเอม (ATM)
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1.4 ส่งใบคาร้ องขอกู้เงินตามแบบของสหกรณ์ เขียนด้ว ยลายมือของผู้ กู้เองโดยมีการลงลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน และลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ยกเว้นกรณีผู้บริหาร
สถานศึกษาและสานักงานให้รับรองด้วยตนเอง (กรณีโ รงเรียนเอกชนให้ผู้บริหารสถานศึกษา
หรือผู้จัดการ หรือผู้รับ ใบอนุญาต เป็นผู้ล งนามรับรอง)
1.5 วงเงินกู้ กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสน
บาทถ้ว น) โดยกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้ นที่ ถืออยู่กับสหกรณ์
1.6 การชาระหนี้ ให้ชาระเป็นรายเดือน โดยผู้ กู้ยินยอมให้หั กเงินเดือน ณ ที่จ่าย ส่ งชาระหนี้ ภายใน
กาหนดเวลาไม่เกิน 50 งวด
2. เงินกู้สามัญทั่วไป
2.1 เงินกู้สามัญทั่วไป (ยกเว้นการกู้สามัญทั่วไปของสมาชิกสังกัดเอกชน)
2.1.1 จานวนเงิน กู้ส ามัญทั่ว ไปที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้ กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
(สามล้ านบาทถ้วน) และถือเกณฑ์หุ้นร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ และไม่นาเงินค่าหุ้นมาเป็น
หลักประกัน ของเงิน กู้
2.1.2 ในกรณีส มาชิกรายใดขอกู้เงินเกิน 500,000 บาท ต้องทาประกันชีวิต เพิ่มทุนประกันของ
จานวนเงิน กู้ที่เกิน 500,000 บาท หรือจะทาเต็ มวงเงินกู้ก็ได้ และต้องระบุให้ สหกรณ์
ออมทรั พย์ครูราชบุรี จากัด เป็นผู้รับประโยชน์ ส่ว นที่เกินหลังจากหั กชาระหนี้ แล้วให้สหกรณ์
คืน แก่ทายาทที่ร ะบุ ต่อท้ายในกรมธรรม์ ทั้งนี้ห ากสมาชิกไม่ชาระเบี้ย ประกันชีวิ ต
สหกรณ์ ฯ จะเรีย กเงินต้น คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยคืนทันที
การชาระเบี้ยประกันชีวิต สมาชิกต้องชาระเบี้ยประกันชีวิตต่อเนื่องตลอดสั ญญา
จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้ น หากสมาชิกรายใดประสงค์จะปรับลดทุนประกันลง
สามารถปรั บลดลงได้ตาม จานวนหนี้คงเหลื อส่วนที่เกินกว่า 500,000 บาท โดยให้ สมาชิก
ยื่นคาขอปรับลดทุน ประกันเป็นหนังสื อต่อสหกรณ์
กรณีส มาชิกรายใดไม่สามารถทาประกันชีวิตได้ เนื่องจากถูกจากัดด้ว ยเกณฑ์อายุ
สามารถกู้เงินกับสหกรณ์ตามระเบียบนี้ได้ หากสิ ทธิ อันพึงมีพึงได้กรณีเสี ยชีวิตที่มีต่อสหกรณ์
ทั้งหมด ครอบคลุ มวงเงินกู้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ ทั้งนี้ ต้ องมี
มติเป็น เอกฉัน ท์
2.1.3 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ให้สมาชิกที่กู้สามัญทั่ว ไป กู้ได้ไม่เกิน 100 เท่าของเงินได้ รายเดือน
แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้ 3,000,000 บาท (สามล้ านบาทถ้วน)
สาหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ และ ลูกจ้างตามภารกิจขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีสิทธิ์ยื่นกู้สามัญทั่ว ไปแต่วงเงินกู้ไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้ว น)
กรณี สมาชิกกู้เงินเกินกว่า 400,000 บาท (สี่ แสนบาทถ้วน) ต้องปฏิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้ อยกว่า 5 ปี
2.1.4 การส่งเงิน งวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญทั่ว ไป
(1) ลูกจ้ างชั่ว คราว กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้ น ส่ง ชาระหนี้ไม่เกิน 150 งวด
แต่งวดการผ่ อนชาระหนี้ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
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(2) พนั กงานราชการ,ลู กจ้างตามภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
และ ลู กจ้างประจาที่ไม่มีสิ ทธิรับบาเหน็จรายเดือน ส่ งชาระหนี้ ไม่เกิน 180 งวด
แต่งวดการผ่ อนชาระหนี้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
(3) ลูกจ้ างประจาที่มีสิทธิรับบาเหน็จรายเดือ น ส่ งชาระหนี้ ไม่เกิน 180 งวด
แต่งวดการผ่ อนชาระหนี้ต้องอายุไม่เกิน 80 ปี
(4) ข้าราชการ ทุกสั งกัด ส่ ง ชาระหนี้ไม่เกิน 240 งวด แต่งวดการผ่ อนชาระหนี้ต้องอายุ
ไม่เกิน 80 ปี ยกเว้น วงเงินกู้ไม่เ กิน 1,500,000 บาท ส่ง ชาระหนี้ไม่เกิน 180 งวด
(5) พนั กงานมหาวิทยาลั ยของรัา / เจ้าหน้าที่ส หกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด /
เจ้าหน้าที่ส มาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ส่ ง ชาระหนี้
ไม่เกิน 240 งวด แต่งวดการผ่อนชาระหนี้ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น วงเงินกู้ไม่เ กิน
1,500,000 บาท ส่งชาระหนี้ ไม่เกิน 180 งวด
2.1.5 สาหรับสมาชิกที่กู้อยู่ แล้วจะขอกู้ใหม่(กู้รวมสัญญาเดิม) ต้องส่ งชาระหนี้เก่าแล้ว ไม่น้อยกว่า
8 งวด หรื อชาระ 1 ใน 4 ของวงเงินกู้เดิม
2.1.6 กรณีวงเงินกู้เกินกว่า 1,500,000 บาท สมาชิกผู้กู้ต้องยื่นเอกสารเปิดเผยข้อมูลกับ บริษัท ข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร)
2.2 การกู้สามัญทั่วไปของสมาชิกสังกัดสถานศึกษาเอกชน
2.2.1 สมาชิกที่มีสิทธิ์ยื่นคาขอกู้ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ และส่งเงิน ค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 งวด
จึงจะมีสิทธิกู้สามัญได้
2.2.2 จานวนเงินกู้สามัญที่ให้สมาชิกผู้กู้ เอกชนคนหนึ่งๆนั้น ให้กู้ได้ไม่เกิน 450,000 บาท (สี่แสนห้า
หมืน่ บาทถ้วน) และถือเกณฑ์หุ้นร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ และไม่นาเงินค่าหุ้นมาเป็นหลั กประกัน
ของเงินกู้
2.2.3 สมาชิกสังกัดสถานศึกษาเอกชนที่กู้สามัญกู้ได้ไม่เกิน 50 เท่า ของเงินได้รายเดือนแต่ต้องไม่เกิน
วงเงินกู้ 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2.2.4 การส่งเงินงวดชาระหนี้ สาหรับเงินกู้สามัญของสมาชิกสังกัดสถานศึกษาเอกชน ส่งชาระหนี้ไม่เกิน
150 งวด แต่งวดการผ่ อนชาระหนี้ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
ยกเว้น สถานศึกษาเอกชน ที่มีตราสารจัดตั้งระบุให้เกษียณอายุงาน เกินอายุ 60 ปี
ให้ส่งชาระหนี้อายุไม่เกิน 65 ปี
2.2.5 สาหรับสมาชิกที่กู้อยู่แล้ว จะขอกู้ใหม่(กู้รวมสัญญาเดิม) ต้องส่งชาระหนี้เก่าแล้วไม่น้อยกว่า 8 งวด
หรือชาระ 1 ใน 4 ของวงเงินกู้เดิม
2.3 การค้าประกันเงินกู้ สามัญทั่วไป
2.3.1 อสั งหาริมทรั พย์ จดทะเบียนจานองเป็นประกันเงินกู้ และหรื อ
2.3.2 จานวนเงิน ในบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯของผู้กู้ เป็นหลั กทรัพย์ค้าประกันเงินกู้ โดยผู้กู้
ต้องทาหนั งสื อสละสิ ทธิการถอนเงินฝาก และหนังสื อยินยอมให้ส หกรณ์ถอนเงินฝาก
เพื่อชาระหนี้ ของผู้กู้ด้วย หรือ
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2.3.3 กรณีที่ใช้บุ คคลค้าประกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ข้าราชการทุกสั งกัดค้าประกันได้ ไม่เกิน 6 สั ญญา (ทั้งนี้ต้องไม่ซ้าผู้ กู้รายเดิม)
สิทธิการค้าประกันสั ญญาละ 400,000 บาท
(2) พนั กงานราชการ, ลู กจ้างตามภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, ลูกจ้างประจา
ค้าประกันได้ไม่เกิน 4 สัญญา (ทั้งนี้ ต้อ งไม่ซ้าผู้ กู้รายเดิม) สิทธิการค้าประกัน
สัญญาละ 200,000 บาท
(3) พนั กงานมหาวิทยาลั ย ค้าประกันได้ไม่เกิน 5 สัญญา (ทั้งนี้ต้องไม่ซ้าผู้กู้รายเดิม)
สิทธิการค้าประกันสัญญาละ 200,000 บาท โดยสมาชิกที่ประสงค์จะค้าประกันสัญญาที่ 5
จะต้องต่อสัญญาจ้างต่อเนื่องในรอบที่ 4 เรียบร้อยแล้ว
(4) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด, เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ค้าประกันได้ไม่เกิน 5 สัญญา (ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้าผู้ กู้
รายเดิม) สิทธิการค้าประกันสัญญาละ 200,000 บาท
(5) สมาชิกสั งกัดสถานศึกษาเอกชนต้องมีอายุการทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ค้าประกันได้ไม่เกิน 3 สัญญา (ทั้งนี้ต้องไม่ซ้าผู้กู้รายเดิม) สิทธิการค้าประกันสัญญาละ
150,000 บาท
ในกรณีที่กู้เงิน สามัญทั่ว ไปเกิน 1,500,000 บาท ให้ ใช้หลักทรัพย์ค้าประกันร่ว มกับบุคคล
เต็มวงเงิน โดยหลักทรั พย์นั้ นต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของวงเงินกู้ ส่วนที่เหลือให้ ใช้บุคคล
ค้าประกันได้หรื อเงินในบั ญชีเงินฝากของสหกรณ์เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันได้
3. เงินกู้สามัญ (ทุกสังกัด ) โดยถือเกณฑ์ค่าหุ้นของตนเองและหรือใช้เงินฝากของตนเองที่มีอยู่ในสหกรณ์
ค้าประกันเงินกู้
จานวนเงินที่ให้แก่ส มาชิกผู้ กู้คนหนึ่งๆ นั้น ไม่เกินร้อยละ 95 ของจานวนทุ น เรื อ นหุ้ น
และหรื อ จานวนเงิ น ในสมุ ด เงิ น ฝากของตนเองแต่ ไ ม่ เ กิ น 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
โดยส่งชาระหนี้ ไม่เกิน 240 งวด ถ้ากู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน) ส่งชาระหนี้ ไม่เกิน 180 งวด ทั้ งนี้ ไม่นาอายุของผู้ กู้มาคานวณ
กรณีส มาชิกกู้เงินโดยใช้เงินฝากของตนเองที่มีอยู่ในสหกรณ์ค้าประกันเงินกู้ ผู้ กู้ต้องทาหนังสื อสละสิ ทธิ
การถอนเงินฝาก และหนังสื อยิ นยอมให้ สหกรณ์ถอนเงินฝากเพื่อชาระหนี้ของผู้กู้ด้ว ย โดยในระหว่างการ
ใช้สิทธิเป็ นหลั กประกัน สหกรณ์อาจอนุญาตให้ผู้ กู้ถอนเงินฝากได้ แต่จานวนเงินที่เหลือในสมุดเงินฝาก
ต้องไม่น้อยกว่าหนี้ที่สมาชิกยังคงค้างชาระอยู่
4. เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการพิเศษ
4.1. เงิน กู้ส ามัญเพื่อสวัสดิการพิเศษ เป็นการกู้เงินเพื่อดังต่อไปนี้
- ชาระค่าเบี้ยประกันชีวิต
- ชาระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
- ชาระค่าสงเคราะห์ศพล่ว งหน้าในกรณีที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
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- ชาระค่าสมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และหรือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ส มาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย และหรือเป็นสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
กรณีนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
4.2. จานวนเงินกู้ที่ให้ แก่ส มาชิกผู้ กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้มีจานวนเท่าที่ชาระจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยส่ ง ชาระหนี้ ไม่เกินภายในกาหนด 15 งวด
หมวด 4
เงินกู้พิเศษ
ข้อ 21 การให้เงินกู้พิเศษ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษตามข้อกาหนดใน
ระเบียบนี้ โดยคณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 68 และ
มอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 22 การให้เงินกู้พิเศษนั้น ให้เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และหรือเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ และหรือเพื่อ
ชาระหนี้ และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ข้อ 23 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้พิเศษ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์ และส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด เว้น
แต่สมาชิกที่โอน/ย้ายมาจากสหกรณ์อื่น หรือคณะกรรมการเงินกู้ หรือคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้กู้ เป็นการ
เฉพาะราย
ข้อ 24 เงินกู้พิเศษรายใด ผู้กู้ไม่มาทานิติกรรมภายในกาหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กู้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ขอกู้ในคราวนั้น
ข้อ 25 การให้เงินกู้พิเศษ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการดาเนินการ ที่เข้า
ร่วมประชุมพิจารณาคาขอกู้รายนั้น
ข้อ 26 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้เงินกู้พิเศษ ทั้งได้จัดทาหนังสือสัญญากู้และเอกสารทาง
กฎหมายอย่างอื่นๆ เกี่ยวกับเงินกู้นั้น ตามแบบที่กาหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผู้กู้จึงรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้
ข้อ 27 ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ จะต้องยินยอมและอานวยความสะดวกให้คณะกรรมการดาเนินการ
หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุง ตรวจทรัพย์สิน หรือการประกอบ
อาชีพที่ใช้เงินกู้นั้นในเวลาอันสมควรได้เสมอ และต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์
ข้อ 28 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ หมายถึง การกู้พิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
(2) เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารบนที่ดิน สาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง โดยผู้กู้ ต้องมีชื่อเป็น
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน หรือ มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินที่มีชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วย
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ข้อ 29 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 28 ต้องเสนอคาขอถึงคณะกรรมการดาเนินการ ตามแบบที่กาหนด
ไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักาานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย รายการบุคคล
ในครัวเรือน ที่อยู่อาศัยเดิม และเหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่และในกรณีที่จาเป็นคณะกรรมการ
ดาเนินการอาจจะให้ผู้ขอกู้เสนอแบบรูปรายการก่อสร้างหรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลักาานแห่งที่ดิน
ที่จะก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงรายละเอียดและหลักาานแห่งที่ดินและหรืออาคารที่จะซื้อ กาหนดเวลาและราคาสัญญา
ที่ทาไว้หรือร่างสัญญาที่จะทารายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้จานวนหนึ่ง ซึ่งตนจะออกเอง กาหนดการใช้จ่ายเงินกู้
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินกู้ รายละเอียดหลักาานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน
ข้อ 30 แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการด้วย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนใน
สาระสาคัญต้องได้รับความเห็นชอบของบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดาเนินการเพื่อการนี้ และต้องรายงาน
คณะกรรมการดาเนินการทราบด้วย
ข้อ 31 สหกรณ์อาจมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทารายงาน
เกี่ยวกับคาขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา ซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้
ต้องให้ข้อความเป็นจริงและความร่วมมือ
ข้อ 32 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกได้จัดให้มีที่อยู่อาศัยของตนเอง ที่กล่าวใน
ข้อ 28 มิใช่จัดให้มีขึ้นสาหรับให้เช่าหรือจาหน่ายแก่ผู้อื่น
ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จ จะโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินซึ่งให้เงินกู้นั้น ไม่
ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 33 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของสมาชิกซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร
ข้อ 34 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ33 ต้องเสนอคาขอถึงคณะกรรมการดาเนินการตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 35 สหกรณ์อาจมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทารายงาน
เกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา ซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอ
กู้ต้องให้ข้อเท็จจริงและความร่วมมือ
วงเงินที่ให้กู้และจานวนงวดการชาระ
ข้อ 36 จานวนเงินกู้พิเศษซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
กาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการเงินกู้และความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกนั้น ให้กู้ได้ไม่เกิน 6,000,000
บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยส่งชาระหนี้ไม่เกินภายในกาหนด 360 งวด ดังนี้
1. สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จรายเดือน รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชาระไม่เกิน 85 ปี
2. สมาชิกผู้กู้รายใดที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินบานาญ หรือบาเหน็จรายเดือน รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชาระ ไม่เกิน
60 ปี
3. สมาชิกสังกัดสถานศึกษาเอกชนที่มีหนังสือการบรรจุแต่งตั้ง รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชาระไม่เกิน 60 ปี
ยกเว้น สถานศึกษาเอกชนที่มีตราสารจัดตั้งระบุให้เกษียณอายุงานเกินอายุ 60ปี ให้ส่งชาระหนี้อายุไม่เกิน 65ปี
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หลักประกันสาหรับเงินกู้
ข้อ 37 การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด
ข้อ 38 การกู้พิเศษต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากการจานองรายอื่น และภาระผูกพันตามกฎหมายอื่น จานองเป็นประกัน
เต็มจานวนวงเงินกู้ โดยต้องเป็นที่เห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการ โดยราคาที่ดิน ให้ถือจาก
ราคาประเมินของกรมที่ดิน ทั้งนี้ สหกรณ์ฯไม่รับจานองที่ดินเฉพาะส่วน
(2) มีเอกสาร และจานวนเงินฝากในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร ค้าประกันเต็ม
ตามจานวนเงินกู้ โดยจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ ต้องไม่เกินร้อยละ 95 แห่งค่าของเอกสาร
การฝากเงินของตนเอง
ข้อ 39 ในกรณีใดๆ หากสมาชิกต้องขาดจากสมาชิกภาพ ตามที่กาหนดตามข้อบังคับข้อ 40 ให้ถือว่าเงินกู้พิเศษ
เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนเงินต้นคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยโดยสิ้นเชิงในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
โดยเงินกู้พิเศษมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. กู้ได้ไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
2. ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิก และส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด ทั้งนี้ ยกเว้นสมาชิกที่โอน/ย้ายมาจาก
สหกรณ์อื่นให้สมัครพร้อมยื่ นกู้ได้
3. การส่งเงิน งวดชาระหนี้ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยโดยส่ ง ชาระหนี้ ไม่เกิน
ภายในกาหนด 360 งวด ดังนี้
- สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จรายเดือน รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชาระไม่เกิน 85 ปี
- สมาชิกผู้กู้รายใดที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินบานาญ หรือบาเหน็จรายเดือน รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชาระ
ไม่เกิน 60 ปี
- สาหรับสมาชิกสังกัดสถานศึกษาเอกชนที่มีหนังสือการบรรจุแต่งตั้ง รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชาระไม่เกิน
60 ปี ยกเว้น สถานศึกษาเอกชน ที่มีตราสารจัดตั้งระบุให้เกษียณอายุงาน เกินอายุ 60 ปี ให้ส่งชาระหนี้
อายุไม่เกิน 65 ปี
4. สาหรับสมาชิกที่กู้อยู่ แล้ว จะขอกู้ใหม่ (กู้รวมสัญญาเดิม) ต้อ งส่งชาระหนี้เก่าแล้ว ไม่น้อยกว่า 18 งวด
5. เงิน กู้พิเศษใช้อสังหาริ มทรัพย์ และหรือเงินในบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของตนเองเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน
เงิน กู้
6. กรณีวงเงินกู้เกินกว่า 1,500,000 บาท สมาชิกผู้กู้ต้องยื่นเอกสารเปิดเผยข้อมูลกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
(เครดิตบูโร)
7. หลักเกณฑ์การประเมินหลั กทรั พย์ ในการกู้พิเศษ
7.1 ที่ดิน ติดทางสาธารณประโยชน์ประเมินให้ เต็มจานวนของราคาประเมินจากกรมที่ดิน
หรือตามหลั กเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
7.2 สิ่งปลู กสร้ าง ประเมินราคาตามสภาพจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
และต้องทาประกัน อัคคีภัย ตามวงเงินที่ประเมินสิ่ งปลู กสร้างทุกปี จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
7.3 ใช้หลั กทรัพย์ ของบุคคลอื่นเป็นหลั กประกันได้โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของหลักทรัพย์
7.4 ผู้กู้ต้องเตรีย มตรวจและชี้ห มุดหลักเขต
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7.5 ผู้กู้ที่ซื้อที่ดินร่วมกันต้องแบ่งแยกที่ดินให้เรียบร้อยก่อนยื่นคาขอกู้
7.6 ที่ดิน ต้องตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือที่ดินที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด โดยห่ างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ราชบุรี จากัด ไม่เกิน 300 กิโลเมตร (กรณีหลักทรัพย์ที่อยู่ต่างจังหวัด สมาชิก ผู้กู้ ต้องเสียค่าใช้จ่ าย
เอง)
หมวด 5
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 40 ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละสิบต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบ เป็นคราวๆ ไป
ข้อ 41 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 42 ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องรีบแก้ไขให้คืนดีภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ออกหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ทราบ หากไม่ดาเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าหนี้ เป็นอัน
ถึงกาหนดส่งคืนเงินต้นคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยโดยสิ้นเชิงในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 43 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนเงินต้นคงเหลือพร้อมดอกเบี้ย
โดยสิ้นเชิงในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่าผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไข
ให้คืนดีภายในระยะ 30 วัน
(4) เมื่อค้างส่งงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้
ดังว่านั้นถึง 3 คราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ข้อ 44 ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 43 และสหกรณ์ ได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบ
แล้ว ถ้าผู้ค้าประกันต้องรับผิดชาระหนีแ้ ทนผู้กู้ และไม่สามารถชาระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ ผูค้ ้าประกันสามารถร้องขอ
ต่อคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อขอชาระหนี้แทนผู้กู้เป็นงวดรายเดือน ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชาระหนี้จนเสร็จตามที่ผู้
กู้ได้ทาหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้
ข้อ 45 ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะลาออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจา
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 44 ต้องแจ้งเป็นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้ หรือภาระอื่นใด ซึ่งตนมีอยู่
ต่อสหกรณ์ฯให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
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หมวด 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 46 สมาชิกที่ยื่นคาขอกู้ไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ระเบียบเดิม
ข้อ 47 สมาชิกที่ทาสัญญากู้เงินกับสหกรณ์ทุกประเภทอยู่ก่อนวันระเบียบนี้ใช้บังคับ และยังชาระหนี้ไม่เสร็จสิ้นตาม
สัญญา ในเรื่องเกี่ยวกับวงเงินที่ให้กู้ หลักประกันสาหรับเงินกู้ งวดการชาระหนี้ อายุผู้กู้ให้เป็นไปตามสัญญากู้เงินที่ได้ทาไว้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เว้นแต่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ
ข้อ 48 กรณีสมาชิกรายใด ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ให้นาค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ในขณะนั้น
หักชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภทที่ไม่มีหลักประกัน ก่อนชาระหนี้อื่นๆ
ข้อ 49 หากสมาชิกรายใด ประสงค์ขอกู้เงิน สามัญ หรือเงินกู้พิเศษ ถ้าสมาชิกมีหนี้เงินกู้สามัญระบบวงเงิน(สม.)
อยู่ก่อนแล้ว ให้สมาชิกดาเนินการเปลี่ยนสัญญาจากเงินกู้สามัญระบบวงเงิน(สม.) เป็นเงินกู้สามัญ (สส.) ก่อน
ข้อ 50 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

( นายสุริยะ ชมศรีเมฆ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด

