ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2564
**********************************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด พ.ศ.2561 ข้อ 64(8) และข้อ 95(3) และมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนนินการ ชุดที่ 64 ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้กาหนดระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ราชบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เนงินกู้แก่สมาชิกและดอกเนบี้ยเนงินกู้ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเนบียบนี้เนรียกว่า “ระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เนงินกู้แก่สมาชิกและดอกเนบี้ย
เนงินกู้ พ.ศ.2564
ข้อ 2 ระเนบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เนป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ย กเนลิ กระเนบี ย บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ว่าด้ว ย การให้ เนงิ นกู้แก่ส มาชิกและดอกเนบี้ยเนงินกู้
พ.ศ.2561 ฉบับลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 , ระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ว่าด้วย การให้เนงินกู้แก่สมาชิก
และดอกเนบี้ยเนงินกู้ แก้ไขเนพิ่มเนติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และมติอื่นใดที่ขัดกับระเนบียบนี้
โดยให้ใช้ข้อความในระเนบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเนบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
“เงินได้รายเดือน”
หมายถึง เนงินเนดือน เนงินประจาตาแหน่ง เนงินค่าวิทยฐานะ และเนงินค่าตอบแทน
วิทยฐานะ เนงินบาเนหน็จรายเนดือน และเนงินบานาญ
“วันสิ้นเดือน”
หมายถึง วันจ่ายเนงินเนดือนข้าราชการและลูกจ้าง ซึ่งกาหนดโดยกรมบัญชีกลาง
“พนักงานราชการ”
หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจาก
งบประมาณของส่วนราชการ เนพื่อเนป็นพนักงานของรัฐในการ
ปฏิบตั ิงานให้กับส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งปฏิบัติงาน
ในจังหวัดราชบุรี
หมวด 1
ข้อกาหนด
ข้อ 5 ในระเนบียบนี้สหกรณ์ให้เนงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเนภท
5.1 เนงินกู้เนพื่อเนหตุฉุกเนฉิน
5.2 เนงินกู้สามัญ
5.3 เนงินกู้พิเนศษ
ข้อ 6 สหกรณ์จะให้เนงินกู้เนฉพาะแก่สมาชิกเนท่านั้น

ข้อ 7 การให้เนงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เนฉพาะกรณีเนพื่อการอันจาเนป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนนินการเนห็นสมควร แต่จะให้เนงินกู้เนพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือเนก็งกาไรไม่ได้ และทั้งนี้ผู้กู้ครั้งแรกจะต้องผ่านการอบรมหรือ
พัฒนาตามโครงการที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 8 สมาชิกผู้กู้จะผูกพันเนป็นหนี้สหกรณ์รวมเนงินกู้ทุกสัญญาคงเนหลือไม่เนกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
เนฉพาะเนงินกู้สามัญ ATM (ฉก.และ ฉอ.) ให้คานวณจากวงเนงินกู้ สาหรับเนงินกู้สามัญเนพื่อสวัสดิการพิเนศษ(สพ.) และ เนงินกู้เนพื่อ
เนหตุฉุกเนฉิน(ฉฉ.) ไม่นามาคานวณรวม /ยกเนว้น เนงินกู้เนพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ปน.) ให้เนป็นไปตามระเนบียบ
ข้อ 9 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เนงิน ต้องเนสนอคาขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ การพิจารณาคาขอกู้ให้เนป็นไปตาม
ระเนบียบว่าด้วยการให้เนงินกู้แก่สมาชิกและดอกเนบี้ยเนงินกู้
ข้อ 10 การให้เนงินกู้ทุกประเนภทนั้น ผู้กู้ต้องทาหนังสือสัญญากู้และสมาชิกผู้ค้าประกัน(ถ้ามี) ต้องทาหนังสือสัญญาค้า
ประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 11 การส่งเนงินงวดชาระหนี้เนงินกู้ทุกประเนภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยหักจากเนงินได้รายเนดือน ของ
ผู้กู้ ณ ที่จ่าย โดยผู้กู้ต้องมีเนงินคงเนหลือเนมื่อหักจากการชาระหนี้สินและภาระผูกพันทั้งหมด แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเนงิน
ได้รายเนดือนของผู้กู้ ทั้งนี้ ถ้าผู้กู้อายุ 50 ปี ขึ้นไปให้นาเนงินบานาญหรือบาเนหน็จรายเนดือนในอนาคตมาคานวณสิทธิ์การกู้
ให้ถือว่าเนงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ้นเนดือนถัดไป
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 12 การให้เนงินกู้เนพื่อเนหตุฉุกเนฉิน คณะกรรมการดาเนนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการหรือเนหรัญญิกหรือเนลขานุการหรือผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนใดคนหนึ่งตามที่เนห็นสมควร เนป็นผู้วินิจฉัยอนุมัติ
ให้เนงินกู้เนพื่อเนหตุฉุกเนฉินแทนคณะกรรมการดาเนนินการก็ได้ และให้ผู้รับมอบอานาจดังกล่าวนั้นแถลงรายการเนงินกู้เนพื่อเนหตุฉุกเนฉิน
ที่อนุมัติให้ไป เนพื่อให้คณะกรรมการดาเนนินการทราบทุกเนดือน
ข้อ 13 เนงินกู้เนพื่อเนหตุฉุกเนฉิน ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้น ให้กู้ได้ไม่เนกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ข้อ 14 การส่ งเนงิน งวดชาระหนี้ สาหรับเนงินกู้เนพื่อเนหตุฉุกเนฉินให้ผู้ กู้ส่ งคืนเนงินกู้เนพื่อเนหตุฉุกเนฉิน พร้อมด้วย
ดอกเนบี้ยไม่เนกินภายในกาหนด 12 งวด
โดยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินมีหลักเกณฑ์ดังนี้
ในกรณีสมาชิกมีเนหตุฉุกเนฉินหรือความจาเนป็นเนร่งด่วนและมีความประสงค์ขอกู้เนงิน คณะกรรมการดาเนนินการ
อาจให้กู้เนงินโดยพิจารณาจากความสามารถในการชาระหนี้รายเนดือน มูล ค่าหุ้นที่มีอยู่ และภาระหนี้สิน ของผู้กู้ ให้เนป็นไป
ตามระเนบียบของสหกรณ์โดยปฏิบัติดังนี้ .(1) ผู้กู้ต้องยื่นและส่งใบคาร้องขอกู้เนงินฉุกเนฉินตามแบบของสหกรณ์ โดยมีการลงลายมือชื่อ เนจ้าหน้าที่การเนงิน
ของหน่วยงานและลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ยกเนว้นกรณีผู้บริหารสถานศึก ษาและสานักงานให้
รับรองด้วยตนเนอง (กรณีโรงเนรียนเนอกชนให้ผู้จัดการหรือผู้รับใบอนุญาตเนป็ นผู้ลงนามรับรอง)
(2) กู้ได้ไม่เนกิน 4 เนท่าของเนงินได้รายเนดือนคงเนหลือสุทธิ บวกต้นเนงินกู้ฉุกเนฉินเนดิม(ถ้ามี ) แต่ไม่เนกิน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ต้องไม่เนกินร้อยละ 95 ของทุนเนรือนหุ้นที่ถืออยู่กับสหกรณ์
(3) ให้ผู้กู้เนขียนคาขอกู้ด้วยลายมือตนเนอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
(4) ผู้กู้สามารถส่งคาขอกู้ได้ในวันทาการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
(5) ผู้กู้ต้องเนป็นสมาชิกสหกรณ์ และส่งเนงินค่าหุ้นมาแล้วไม่ น้อยกว่า 3 งวด

(6) การชาระหนี้ให้ชาระเนป็นรายเนดือน โดยผู้กู้ยินยอมให้หักเนงินเนดือน ณ ที่จ่ายภายในกาหนดเนวลา
ไม่เนกิน 12 งวด ยกเนว้นสมาชิกที่จะเนกษียณอายุราชการหรืออายุงานให้ส่งชาระหนี้ภายใน 12 งวด
แต่ไม่เนกินเนดือนที่เนกษียณ
(7) สมาชิกที่จะขอกู้ใหม่ ต้องชาระหนี้เนก่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด
หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้ อ 15 การให้ เนงิ นกู้ สามั ญ ให้ คณะกรรมการด าเนนิ นการมี อ านาจพิ จารณาวิ นิ จฉั ยให้ เนงิ นกู้ สามั ญแก่ สมาชิ ก โดย
คณะกรรมการดาเนนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเนงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 69 และมอบอานาจหน้าที่ใน
การพิจารณาวินิจฉัยให้เนงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้
เนพื่อความคล่องตัวในการบริการเนงินกู้สามัญให้แก่สมาชิก คณะกรรมการดาเนนินการ อาจมอบอานาจให้
คณะกรรมการเนงินกู้ หรือผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเนหรัญญิก หรือเนลขานุการ หรือ
ผู้จัดการ เนป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วรายงานให้คณะกรรมการดาเนนินการทราบก็ได้
ข้อ 16 คาขอกู้เนงินสามัญของสมาชิกแต่ละหน่วยงาน ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเนห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นในระดับหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น
ข้อ 17 สมาชิกที่มีสิทธิ์ยื่นคาขอกู้ ต้องเนป็นสมาชิกสหกรณ์ และส่งเนงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 งวด ทั้งนีย้ กเนว้น
สมาชิกที่โอน/ย้ายมาจากสหกรณ์อื่น สามารถยื่นกู้ได้เนลย
ข้อ 18 เนงินกู้สามัญ มี 4 ประเนภท ดังนี้
(1) เงินกู้สามัญ ATM จานวนเนงินกู้สามัญ ATM ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้ไม่เนกิน
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยส่งไม่เนกินภายในกาหนด 50 งวด
(2) เงินกู้สามัญทั่วไป จานวนเนงินกู้สามัญทั่วไป ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้
ไม่เนกิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยส่งไม่เนกินภายในกาหนด 240 งวด
(3) เงินกู้สามัญโดยถือเกณฑ์ค่าหุ้นของตนเอง และหรือใช้สมุดเงินฝากของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ค้าประกัน จานวนเนงินที่ ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ไม่เนกินร้อยละ 95
ของจานวนทุนเนรือนหุ้นและหรือจานวนเนงินในสมุดเนงินฝากของตนเนอง แต่ไม่เนกิน 4,000,000 บาท
(สี่ล้านบาทถ้วน) โดยส่งไม่เนกินภายในกาหนด 240 งวด
(4) เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการพิเศษ เนพื่อนาไปชาระค่าเนบี้ยประกันชีวิต และหรือค่าเนบี้ยประกัน
อัคคีภัยและหรือค่าสงเนคราะห์ศพล่วงหน้าในกรณีที่เนป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเนคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และหรือเนป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเนคราะห์
สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเนทศไทย จานวนเนงินกู้ที่ให้แก่สมาชิก
ผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้มีจานวนเนท่าที่ชาระจริง แต่ไม่เนกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยส่งไม่
เนกินภายในกาหนด 15 งวด
ข้อ 19 ในการให้เนงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเนงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้ อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นๆ
ทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เนงินกู้ดังต่อไปนี้
(1) เนงินกู้ซึ่งถือหุ้นเนป็นเนกณฑ์และหรือเนงินฝากเนป็นหลักประกัน พึงให้ในลาดับก่อนเนงินกู้
ซึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น

(2) ในระหว่างเนงินกู้ซึ่งอยู่ในลาดับเนดียวกันตามข้อ(1) เนงินกู้ซึ่งมีจานวนน้อยพึงให้ก่อนเนงินกู้
ซึ่งมีจานวนมาก เนพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จานวนเนงินกู้ที่นามาเนทียบกันนั้นให้คิดรวมทั้ง
เนงินกู้สามัญและเนงินกู้เนพื่อเนหตุฉุกเนฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเนหลืออยู่(ถ้ามี)ด้วย ทั้งนี้
เนว้นแต่ในกรณีที่มีคณะกรรมการดาเนนินการหรือคณะกรรมการเนงินกู้ เนห็นว่ามีเนหตุผล
พิเนศษ จะพิจารณาเนป็นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ 20 สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญทั่วไปตามข้อ18(2) ให้เนป็นไปตามระเนบียบและหลักเนกณฑ์ ในกรณีที่สมาชิกขอกู้เนงิน
สามัญทั่วไปให้ใช้บุคคลค้าประกัน โดยต้องมีสมาชิกที่มิได้เนป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการดาเนนินการหรือคณะกรรมการ
เนงินกูเน้ ห็นสมควรอย่างน้อย 1 คน มาทาสัญญาค้าประกันตามจานวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
เนพื่อความมั่นคงในการให้เนงินกู้สามัญทั่วไป คณะกรรมการดาเนนินการหรือคณะกรรมการเนงินกู้ มีอานาจวินิจฉัยเนรียก
ให้มีผู้ค้าประกันมากกว่า 1 คนได้
เนมื่อผู้ค้าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเนพราะเนหตุใดๆ หรือมีเนหตุที่คณะกรรมการดาเนนินการหรือ
คณะกรรมการเนงินกู้เนห็ นว่าไม่สมควรที่จะเนป็ นผู้ค้าประกันต่อไป ผู้ กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการ ดาเนนินการหรือ
คณะกรรมการเนงินกู้เนห็นสมควร เนข้าเนป็นผู้ค้าประกันแทนคนเนดิมให้เนสร็จภายในระยะเนวลา 30 วัน นับแต่วันที่สหกรณ์ออก
หนังสือแจ้งให้ผู้กู้ทราบ
การให้สมาชิกผู้ค้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเนหตุใดๆ ไม่เนป็นเนหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้
สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนนินการหรือคณะกรรมการเนงินกู้เนห็นสมควรเนข้าเนป็นผู้ค้าประกันแทน
อนึ่งภายหลังจากการทาหนังสือค้าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้าประกันได้เนป็นคู่สมรสของผู้กู้ จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่น
ซึ่งคณะกรรมการดาเนนินการหรือคณะกรรมการเนงินกู้เนห็นสมควรเนป็นผู้ค้าประกันเนงินกูโ้ ดยเนร็วด้วย
ในกรณีที่ผู้กู้เนกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการหรือมีเนหตุจาเนป็น และมีคาขอผ่อนผันการชาระหนี้เนป็น
หนังสือ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ค้าประกัน คณะกรรมการดาเนนินการเนห็นว่ามีเนหตุอันสมควรผ่ อนผั นเนป็นพิเนศษ
คณะกรรมการดาเนนินการ ผ่อนเนวลาการส่งเนงินงวดชาระหนี้สาหรับเนงินกู้สามัญทั่วไป ที่กาหนดไว้ ตามความในวรรคก่อนนั้น
ให้แก่ผู้กู้ไม่เนกิน 3 เนดือนตลอดสัญญา
โดยเงินกู้สามัญมีหลักเกณฑ์ดังนี้
เงินกู้สามัญ สมาชิกที่มีสิทธิยื่นคาขอกู้ ต้องเนป็นสมาชิกสหกรณ์ และส่งเนงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 งวด
จึงจะมีสิทธิกู้สามัญได้ โดยเนงินกู้สามัญ มี 4 ประเนภท ดังนี้
1. เงินกู้สามัญ ATM มี 2 ประเนภท ได้แก่ 1.เนงินกู้สามัญ ATM (ฉก.) และ 2.เนงินกู้สามัญ ATM Online (ฉอ.)
โดยมีหลักการ ดังนี้
1.1 ผู้กู้ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด หรือ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) พร้อมทาบัตร
เนอ ที เนอ็ม (ATM)
1.2 สมาชิกผู้กู้เนดิมที่มีบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด หากประสงค์จะเนปลี่ยนวงเนงิน หรือเนปลี่ยนเนป็น
ระบบ ATM Online (ฉอ.) หรือสมาชิกที่ทาสัญญากู้ครบ 10 ปี ต้องเนปลี่ยนเนป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) เนท่านั้น พร้อมทาบัตร เนอ ที เนอ็ม (ATM)
1.3 สาหรับสมาชิกที่ประสงค์จะยื่นกู้เนงินใหม่ ต้องใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เนท่านั้น
พร้อมทาบัตร เนอ ที เนอ็ม (ATM)

1.4 ส่งใบคาร้ องขอกู้เนงิน ตามแบบของสหกรณ์ เนขียนด้วยลายมือของผู้ กู้เนองโดยมีการลงลายมือชื่อ
เนจ้ าหน้ าที่การเนงิน ของหน่วยงาน และลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ยกเนว้นกรณีผู้ บริห าร
สถานศึกษาและสานั กงานให้รับรองด้วยตนเนอง (กรณีโรงเนรียนเนอกชนให้ผู้ บริห ารสถานศึกษา
หรื อ ผู้จัดการ หรื อผู้รับใบอนุญาตเนป็นผู้ ลงนามรับรอง)
1.5 วงเนงินกู้ กู้ได้ไม่เนกิน 5 เนท่าของเนงินได้รายเนดือนของสมาชิกนั้น แต่ไม่เนกิน 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน) โดยกู้ได้ไม่เนกินร้อยละ 95 ของทุนเนรือนหุ้นที่ถืออยู่กับสหกรณ์ เนมื่อหั ก
ภาระการค้าประกันเนงินกู้ประเนภทอื่นๆ ตามระเนบียบแล้ ว
1.6 การชาระหนี้ให้ชาระเนป็นรายเนดือน โดยผู้ กู้ยินยอมให้หั กเนงินเนดือน ณ ที่จ่าย ภายในกาหนด
เนวลาไม่เนกิน 50 งวด
2. เงินกู้สามัญทั่วไป
2.1 เงินกู้สามัญทั่วไป (ยกเว้นการกู้สามัญทั่วไปของสมาชิกสังกัดเอกชน)
2.1.1 จานวนเนงิน กู้ส ามัญทั่ว ไปที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้ กู้ได้ไม่เนกิน 2,400,000 บาท
(สองล้ านสี่ แสนบาทถ้วน) และถือเนกณฑ์หุ้นร้อยละ 15 ของวงเนงินกู้ และไม่นาเนงินค่าหุ้น
มาเนป็น หลักประกัน ของเนงินกู้
2.1.2 ในกรณีส มาชิกรายใดขอกู้เนงินเนกิน 500,000 บาท ต้องทาประกันชีวิต เนพิ่มทุนประกัน ของ
จานวนเนงินกู้ที่เนกิน 500,000 บาท หรือจะทาเนต็ มวงเนงินกู้ก็ได้ และต้องระบุให้ สหกรณ์
ออมทรั พย์ครูราชบุรี จากัด เนป็นผู้รับประโยชน์ ส่ว นที่เนกินหลังจากหั กชาระหนี้ แล้วให้
สหกรณ์คืน แก่ทายาทที่ระบุต่อท้ายในกรมธรรม์ ทั้งนี้หากสมาชิกไม่ชาระเนบี้ย ประกันชีวิต
สหกรณ์ ฯ จะเนรีย กเนงินต้น คงเนหลือพร้อมดอกเนบี้ยคืนทันที การชาระเนบี้ยประกันชีวิต สมาชิก
ต้องชาระเนบี้ย ประกันชีวิตต่อเนนื่องตลอดสั ญญา จนกว่าจะชาระหนี้เนสร็จสิ้ น
หากสมาชิกรายใดประสงค์จะปรับลดทุนประกันลง สามารถปรับลดลงได้ตาม
จานวนหนี้ คงเนหลื อส่วนที่เนกินกว่า 500,000 บาท โดยให้ สมาชิกยื่นคาขอปรับลดทุน
ประกัน เนป็น หนังสือต่อสหกรณ์
2.1.3 หลักเนกณฑ์การให้เนงินกู้ ให้สมาชิกที่กู้สามัญทั่ว ไป กู้ได้ไม่เนกิน 100 เนท่าของเนงินได้ รายเนดือน
แต่ต้องไม่เนกินวงเนงินกู้ ดังนี้. (1) เนป็นสมาชิกไม่เนกิน 3 ปี
จานวนเนงินกู้ไม่เนกิ น
500,000 บาท
(2) เนป็นสมาชิกมากกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี จานวนเนงินกู้ไม่เนกิน 1,000,000 บาท
(3) เนป็นสมาชิกมากกว่า 4 ปี ถึง 6 ปี จานวนเนงินกู้ไม่เนกิน 1,500,000 บาท
(4) เนป็นสมาชิกมากกว่า 6 ปี ถึง 9 ปี จานวนเนงินกู้ไม่เนกิน 2,000,000 บาท
(5) เนป็นสมาชิกมากกว่า 9 ปีขึ้นไป
จานวนเนงินกู้ไม่เนกิน 2,400,000 บาท
สาหรับ สมาชิกที่เนป็น พนักงานราชการ และ ลู กจ้างตามภารกิจขององค์การปกครองท้องถิ่น
มีสิทธิ์ยื่น กู้ส ามัญทั่ว ไป แต่ว งเนงินกู้ไม่เนกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยให้คานวณวงเนงินกู้
ตามระยะเนวลาในสั ญญาจ้างพนักงานที่ คงเนหลื อ จานวน 1 ปี ต่อวงเนงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน)

2.1.4 การส่งเนงิน งวดชาระหนี้สาหรับเนงินกู้สามัญทั่ว ไป
(1) ลู กจ้ างชั่ว คราว กู้ได้ไม่เนกินร้อยละ 95 ของทุนเนรือนหุ้น ส่งไม่เนกิน 150 งวด
ทั้งนี้ อายุ ไม่เนกิน 60 ปี
(2) พนั กงานราชการ,ลู กจ้างตามภารกิจขององค์การปกครองท้องถิ่น และ ลูกจ้างประจาที่ไม่
มีสิทธิรับบาเนหน็จรายเนดือน ส่ งชาระงวดไม่เนกิน 180 งวด ทั้งนี้ อายุไม่ เนกิน 60 ปี
(3) ลูกจ้ างประจาที่มีสิทธิรับบาเนหน็จรายเนดือ น ส่งชาระเนงินงวดไม่เนกิน 180 งวด
ทั้งนี้ อายุ ไม่เนกิน 80 ปี
(4) ข้าราชการ ทุกสั งกัด ส่ งไม่เนกิน 240 งวด และอายุไม่เนกิน 80 ปี ยกเว้น วงเงิน กู้ ไม่เ กิน
1,500,000 บาท ส่งไม่เกิน 180 งวด
(5) พนั กงานมหาวิทยาลัยของรัฐ / เนจ้าหน้าที่ส หกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด /
เนจ้ าหน้ าที่สมาคมฌาปนกิจสงเนคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ส่ งไม่เนกิน
240 งวด อายุ ไม่เนกิน 60 ปี ยกเว้น วงเงิน กู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งชาระเงิน งวด
ไม่เกิน 180 งวด
2.1.5 สาหรับสมาชิกที่กู้อยู่ แล้วจะขอกู้ใหม่(กู้รวมสัญญาเนดิม) ต้องส่ งชาระหนี้เนก่าแล้ว ไม่น้อยกว่า
8 งวด หรื อชาระ 1 ใน 4 ของวงเนงินกู้เนดิม
2.1.6 การค้าประกัน เนงิน กู้ ให้ ใช้อสังหาริมทรัพย์ และหรือเนงินในบัญชีเนงินฝากสหกรณ์ฯ ของผู้กู้
เนป็นหลักทรั พย์ค้าประกันเนงินกู้ หรือกรณีที่ใช้บุคคลค้าประกัน ให้ เนป็นไปตามหลั กเนกณฑ์ดังนี้
(1) ข้าราชการทุกสั งกัด ค้าประกันได้ไม่เนกิน 6 สั ญญา (ทั้ งนี้ต้องไม่ซ้าผู้ กู้รายเนดิม) สิทธิการ
ค้าประกันสัญญาละ 400,000 บาท
(2) พนั กงานราชการ, ลู กจ้างตามภารกิจขององค์การปกครองท้องถิ่น , พนักงาน
มหาวิทยาลัย ของรัฐ, ลู กจ้างประจา, ค้าประกันได้ไม่เนกิน 4 สัญญา (ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้าผู้ กู้
รายเนดิม) สิทธิการค้าประกันสั ญญาละ 200,000 บาท
(3) เนจ้าหน้าที่ส หกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด, เนจ้าหน้าที่ส มาคมฌาปนกิจสงเนคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ค้าประกันได้ไม่เนกิน 5 สัญญา (ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้าผู้ กู้
รายเนดิม) สิทธิการค้าประกันสัญญาละ 200,000 บาท
ในกรณีที่กู้เนงิน สามัญทั่ว ไปเนกิน 1,500,000 บาท ให้ ใช้หลักทรัพย์ค้าประกันร่ว มกับบุคคล
เนต็มวงเนงิน โดยหลักทรั พย์นั้ นต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของวงเนงิ นกู้ ส่วนที่เนหลือให้ ใช้บุคคลค้า
ประกัน ได้ หรือเนงิน ในบั ญชีเนงินฝากของสหกรณ์ เนป็นหลั กทรัพย์ค้าประกันได้
2.2 การกู้สามัญทั่วไปของสมาชิกสังกัดสถานศึกษาเอกชน
2.2.1 สมาชิกที่มีสิทธิ์ยื่นคาขอกู้ ต้องเนป็นสมาชิกสหกรณ์ และส่งเนงิน ค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 งวด
จึงจะมีสิทธิกู้สามัญได้
2.2.2 จานวนเนงินกู้สามัญที่ให้สมาชิก/ผู้กู้ เนอกชน คนหนึ่งๆนั้น ให้กู้ได้ไม่เนกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาท
ถ้วน) และถือเนกณฑ์หุ้นร้อยละ 15 ของวงเนงินกู้

2.2.3 สมาชิกสังกัดสถานศึกษาเนอกชนที่กู้สามัญกู้ได้ไม่เนกิน 50 เนท่า ของเนงินได้รายเนดือนแต่ต้องไม่
เนกินวงเนงินกู้ ดังนี้.เนป็นสมาชิกไม่เนกิน
2 ปี
จานวนเนงินกู้ไม่เนกิน 100,000 บาท
เนป็นสมาชิกมากกว่า
2 ปี ขึ้นไป ถึง 4 ปี
จานวนเนงินกู้ไม่เนกิน 150,000 บาท
เนป็นสมาชิกมากกว่า
4 ปี ขึ้นไป ถึง 6 ปี
จานวนเนงินกู้ไม่เนกิน 200,000 บาท
เนป็นสมาชิกมากกว่า
6 ปี ขึ้นไป ถึง 8 ปี
จานวนเนงินกู้ไม่เนกิน 300,000 บาท
เนป็นสมาชิกมากกว่า
8 ปี ขึ้นไป
จานวนเนงินกู้ไม่เนกิน 400,000 บาท
2.2.4 การส่งเนงินงวดชาระหนี้ สาหรับเนงินกู้สามัญของสมาชิกสังกัดสถานศึกษาเนอกชน ส่งไม่เนกิน 150 งวด
ทั้งนี้อายุไม่เนกิน 60 ปี
2.2.5 สาหรับสมาชิกที่กู้อยู่แล้ว จะขอกู้ใหม่(กู้รวมสัญญาเนดิม) ต้องส่งชาระหนี้เนก่าแล้วไม่น้อยกว่า 8 งวด
หรือชาระ 1 ใน 4 ของวงเนงินกู้เนดิม
2.2.6 การค้าประกันเนงินกู้ของสมาชิกสังกัดสถานศึกษาเนอกชนให้ใช้อสังหาริมทรัพย์ และหรือบุคคลเนต็ม
วงเนงินกู้ โดยผู้ค้าประกันต้องเนป็นข้าราชการประจา ซึ่งเนป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ
3. เงินกู้สามัญ (ทุกสังกัด ) โดยถือเกณฑ์ค่า หุ้น ของตนเองและหรื อใช้สมุดเงิน ฝากค้าประกัน
จานวนเนงิน ที่ให้แก่ส มาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ไม่เนกินร้อยละ 95 ของจานวนทุ น เนรื อ นหุ้ น และหรื อ
จานวนเนงิ น ในสมุ ด เนงิ น ฝากของตนเนองแต่ ไ ม่ เน กิ น 4,000,000 บาท (สี่ล้ านบาทถ้ว น) โดยส่ งไม่เนกิน 240 งวด
ถ้ากู้ไม่เนกิน 1,500,000 บาท ส่งชาระไม่เนกิน 180 งวด ทั้ งนี้ ไม่นาอายุของผู้กู้มาคานวณ
4. เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการพิเศษ
4.1 เนงิน กู้ส ามัญเนพื่อสวัส ดิการพิเนศษ เนป็นการกู้เนงินเนพื่อดังต่อไปนี้
- ชาระค่าเนบี้ยประกันชีวิต
- ชาระค่าเนบี้ยประกันอัคคีภัย
- ชาระค่าสงเนคราะห์ศพล่ว งหน้าในกรณีที่เนป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเนคราะห์
- ชาระค่าสมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และหรือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเนคราะห์สหกรณ์ส มาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเนทศไทย
กรณีนอกเนหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนนินการ
4.2 จานวนเนงิน กู้ที่ให้แก่ส มาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้ มีจานวนเนท่าที่ชาระจริง แต่ไม่เนกิน
50,000 บาท (ห้าหมื่น บาทถ้วน) โดยส่งไม่เนกินภายในกาหนด 15 งวด
หมวด 4
เงินกู้พิเศษ
ข้อ 21 การให้เนงินกู้พิเนศษ ให้คณะกรรมการดาเนนินการมีอานาจพิจารณาวินิ จฉัยให้เนงินกู้พิเนศษตามข้อกาหนดใน
ระเนบียบนี้ โดยคณะกรรมการดาเนนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเนงินกู้ขึ้ นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 68 และ
มอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เนงินกู้พิเนศษแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 22 การให้เนงินกู้พิเนศษนั้น ให้เนฉพาะเนพื่อการเนคหะสงเนคราะห์ และหรือเนพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ และหรือเนพื่อ
ชาระหนี้ และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนนินการเนห็นสมควร

ข้อ 23 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเนงินกู้พิเนศษ ต้องเนป็นสมาชิกในสหกรณ์ และส่งเนงินค่าหุ้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 งวด เนว้น
แต่สมาชิกที่โอน/ย้ายมาจากสหกรณ์อื่น หรือคณะกรรมการเนงินกู้ หรือคณะกรรมการดาเนนินการเนห็นสมควรให้กู้ เนป็นการ
เนฉพาะราย
ข้อ 24 เนงินกู้พิเนศษรายใด ผู้กู้ไม่มาทานิติกรรมภายในกาหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กู้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ขอกู้ในคราวนั้น
ข้อ 25 การให้เนงินกู้พิเนศษ ต้องได้รับคะแนนเนสียงเนห็นชอบเนกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการดาเนนินการ ที่เนข้า
ร่วมประชุมพิจารณาคาขอกู้รายนั้น
ข้อ 26 เนมื่อคณะกรรมการดาเนนินการ ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้เนงินกู้พิเนศษ ทั้งได้จัดทาหนังสือสัญญากู้และเนอกสารทาง
กฎหมายอย่างอื่นๆ เนกี่ยวกับเนงินกู้นั้น ตามแบบที่กาหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผู้กู้จึงรับเนงินกู้จากสหกรณ์ได้
ข้อ 27 ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเนงินกู้พิเนศษไม่เนสร็จ จะต้องยินยอมและอานวยความสะดวกให้คณะกรรมการดาเนนินการ
หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เนข้าตรวจการก่อสร้าง ต่อเนติม หรือปรับปรุง ตรวจทรัพย์สิน หรือการประกอบ
อาชีพที่ใช้เนงินกู้นั้นในเนวลาอันสมควรได้เนสมอ และต้องชี้แจงข้อความเนกี่ยวกับเนรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ข้อ 28 เนงินกู้พิเนศษเนพื่อการเนคหะสงเนคราะห์ หมายถึง การกู้พิเนศษเนพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) เนงินกู้เนพื่อซื้อที่ดิน หรือซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนพื่อจะได้ก่อสร้างอาคารในระยะเนวลา
อันสมควร ทั้งนี้สาหรับใช้เนป็นที่อยู่อาศัยของตนเนอง
(2) เนงินกู้เนพื่อก่อสร้าง ต่อเนติมหรือปรับปรุงอาคารสาหรับใช้เนป็นที่อยู่อาศัยของตนเนอง โดยผู้กู้ต้องมีชื่อเนป็น
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน หรือ มีชื่อเนป็นผู้ถือกรรมิสิทธิ์ในโฉนดที่ดินที่มีชื่อบุคคลอื่นเนป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วย
ข้อ 29 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เนงินดังกล่าวในข้อ 28 ต้องเนสนอคาขอถึงคณะกรรมการดาเนนินการ ตามแบบที่กาหนด
ไว้ รวมทั้งรายละเนอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เนกี่ยวข้อง เนช่น รายการสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย รายการบุคคล
ในครัวเนรือน ที่อยู่อาศัยเนดิม และเนหตุผลความจาเนป็นที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ ให้ผู้ขอกู้เนสนอแบบรูปรายการก่อสร้างหรือ
ต่อเนติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเนอียดและหลักฐานแห่งที่ดินที่จะก่อสร้าง ต่อเนติม หรือปรับปรุงรายละเนอียดและหลักฐาน
แห่งที่ดินและหรืออาคารที่จะซื้อ กาหนดเนวลาและราคาสัญญาที่ทาไว้หรือร่างสัญญาที่จะทารายละเนอียดแห่งความต้องการ
เนงินกู้จานวนหนึ่ง กาหนดการใช้จ่ ายเนงินกู้ รายละเนอียดการใช้จ่ายเนงินกู้ รายละเนอียดหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เนสนอเนป็น
หลักประกัน
ข้อ 30 แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเนติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต้อง
ได้รับความเนห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนนินการด้วย การแก้ไขเนปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนใน
สาระสาคัญต้องได้รับความเนห็นชอบของบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดาเนนินการเนพื่อการนี้ และต้องรายงาน
คณะกรรมการดาเนนินการทราบด้วย
ข้อ 31 สหกรณ์อาจมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เนห็นสมควรสอบสวนและทารายงาน
เนกี่ยวกับคาขอกู้เนงินพิเนศษเนพื่อการเนคหะสงเนคราะห์ เนสนอคณะกรรมการดาเนนินการพิจารณา
ซึ่งเนป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ ต้องให้ข้อความเนป็นจริงและความร่วมมือ
ข้อ 32 เนงินกู้พิเนศษเนพื่อการเนคหะสงเนคราะห์ มีความมุ่งหมายเนพื่อให้สมาชิกได้จัดให้มีที่อยู่อาศัยของตนเนอง ที่กล่าวใน
ข้อ 28 มิใช่จัดให้มีขึ้นสาหรับให้เนช่าหรือจาหน่ายแก่ผู้อื่น

ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเนงินกู้เนพื่อการเนคหะสงเนคราะห์ไม่เนสร็จ จะโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินซึ่งให้เนงินกู้นั้น ไม่
ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้ เนว้นแต่ในกรณีที่จาเนป็น ต้องได้รับอนุญาตเนป็นหนังสือจากคณะกรรมการดาเนนินการก่อน
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 33 เนงินกู้พิเนศษเนพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให้เนพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนนินการเนห็นสมควร
ข้อ 34 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เนงินดังกล่าวในข้อ 33 ต้องเนสนอคาขอถึงคณะกรรมการดาเนนินการตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 35 สหกรณ์อาจมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เนห็นสมควรสอบสวนและทารายงาน
เนกี่ยวกับคาขอกู้เนงินพิเนศษเนพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเนสนอคณะกรรมการดาเนนินการพิจารณา ซึ่งเนป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอ
กู้ต้องให้ข้อเนท็จจริงและความร่วมมือ
วงเงินที่ให้กู้และจานวนงวดการชาระ
ข้อ 36 จานวนเนงินกู้พิเนศษซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนนินการพิจารณา
กาหนดตามที่เนห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการเนงินกู้และความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกนั้น ให้กู้ได้ไม่เนกิน 4,000,000
บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยส่งไม่เนกินภายในกาหนด 360 งวด ดังนี้
1. สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเนงินบานาญ หรือเนงินบาเนหน็จรายเนดือน รวมอายุผู้กู้กับระยะเนวลาผ่อนชาระไม่เนกิน 85 ปี
2. สมาชิกผู้กู้รายใดที่ไม่มีสิทธิได้รับเนงินบานาญ หรือบาเนหน็จรายเนดือน รวมอายุผู้กู้กับระยะเนวลาผ่อนชาระ
ไม่เนกิน 60 ปี
3. สาหรับสมาชิกสังกัดสถานศึกษาเนอกชนที่มีหนังสือการบรรจุแต่งตั้ง รวมอายุผู้กู้กับระยะเนวลาผ่อนชาระไม่เนกิน 60 ปี
หลักประกันสาหรับเงินกู้
ข้อ 37 การให้เนงินกู้ทุกประเนภทนั้น ผู้กู้ต้องทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด
ข้อ 38 การกู้พิเนศษต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากการจานองรายอื่น และภาระผูกพันตามกฎหมายอื่น จานองเนป็นประกันเนต็ม
จานวนวงเนงนิ กู้ โดยต้องเนป็นที่เนห็นชอบของคณะกรรมการดาเนนินการ โดยราคาที่ดิน ให้ถือจากราคา
ประเนมินของกรมที่ดิน ทั้งนี้ สหกรณ์ฯไม่รับจานองที่ดินเนฉพาะส่วน
(2) มีเนอกสารการฝากเนงินในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดาเนนินการเนห็นสมควรจานาเนป็นประกันเนต็มตาม
จานวนเนงินกู้ โดยจานวนเนงินกู้ส่วนที่เนกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้อง ไม่เนกินร้อยละ 95 แห่งค่าของเนอกสารการ
ฝากเนงินของตนเนอง
ข้อ 39 ในกรณีใดๆ หากสมาชิกต้องขาดจากสมาชิกภาพ ตามที่กาหนดตามข้อบังคับข้อ 40 ให้ถือว่าเนงินกู้พิเนศษ
เนป็นอันถึงกาหนดส่งคืนเนงินต้นคงเนหลือพร้อมดอกเนบี้ยโดยสิ้นเนชิงในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเนวลาที่ให้ไว้
โดยเงินกู้พิเศษมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. กู้ได้ไม่เนกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ให้ ถือเนกณฑ์จานวนค่าหุ้น ร้อยละ 10 ของวงเนงินกู้
และไม่นาเนงินค่าหุ้ นมาเนป็นหลักประกันของเนงินกู้
2. ผู้กู้ต้องเนป็นสมาชิก และส่งเนงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด ทั้งนี้ ยกเนว้นสมาชิกที่โอน/ย้ายมาจาก
สหกรณ์อื่น ให้สมัครพร้อมยื่ นกู้ได้

3. การส่งเนงิน งวดชาระหนี้ ให้ผู้ กู้ส่ งคืนเนงินกู้เนป็นงวดรายเนดือนพร้อมดอกเนบี้ยโดยส่งไม่เนกินภายในกาหนด
360 งวด ดังนี้
- สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเนงินบานาญ หรือเนงินบาเนหน็จรายเนดือน รวมอายุผู้กู้กับระยะเนวลาผ่อนชาระไม่เนกิน 85 ปี
- สมาชิกผู้กู้รายใดที่ไม่มีสิทธิได้รับเนงินบานาญ หรือบาเนหน็จรายเนดือน รวมอายุผู้กู้กับระยะเนวลาผ่อนชาระ ไม่เนกิน
60 ปี
- สาหรับสมาชิกสังกัดสถานศึกษาเนอกชนที่มีหนังสือการบรรจุแต่งตั้ง รวมอายุผู้กู้กับระยะเนวลาผ่อนชาระไม่เนกิน
60 ปี
4. สาหรับสมาชิกที่กู้อยู่ แล้ว จะขอกู้ใหม่ (กู้รวมสัญญาเนดิม) ต้อ งส่งชาระหนี้ เนก่าแล้ว ไม่น้อยกว่า 18 งวด
หรือชาระ 1 ใน 4 ของจานวนวงเนงินกู้
5. เนงิน กู้พิเนศษใช้อสังหาริ มทรัพย์ และหรือเนงินในบัญชีเนงินฝากสหกรณ์ของตนเนองเนป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน
เนงิน กู้
6. หลักเนกณฑ์การประเนมินหลั กทรั พย์ ในการกู้พิเนศษ
6.1 ที่ดิน ติดทางสาธารณประโยชน์ประเนมินให้ เนต็มจานวนของราคาประเนมินจากกรมที่ดิน
6.2 สิ่งปลู กสร้ าง ประเนมินราคาตามสภาพจริง ทั้งนี้ ให้เนป็นไปตามหลั กเนกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด และต้อง
ทาประกัน อัคคีภัย ตามวงเนงิน ที่ประเนมินสิ่งปลู กสร้างทุกปี จนกว่าจะชาระหนี้เนสร็จสิ้น
6.3 ใช้หลั กทรัพย์ ของบุคคลอื่นเนป็นหลั กประกันได้โดยได้รับความยินยอมจากเนจ้าของหลักทรัพย์
6.4 ผู้กู้ต้องเนตรีย มตรวจและชี้ห มุดหลักเนขต
6.5 ผู้กู้ที่ซื้อที่ดินร่วมกันต้องแบ่งแยกที่ดินให้เนรียบร้อยก่อนยื่นคาขอกู้
6.6 ที่ดิน ต้องตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือที่ดินที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด โดยห่ างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ราชบุรี จากัด ไม่เนกิน 200 กิโลเนมตร ( กรณีหลั กทรัพย์ที่อยู่ต่างจังหวัด สมาชิ กผู้ กู้ ต้องเนสี ยค่าใช้จ่ าย
เนอง)
หมวด 5
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 40 ให้เนรียกดอกเนบี้ยเนงินกู้ทุกประเนภทในอัตราไม่เนกินร้อยละสิบต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบ เนป็นคราวๆ ไป
ข้อ 41 ดอกเนบี้ยนั้นให้คิดเนป็นรายวันตามจานวนต้นเนงินคงเนหลือ
หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 42 ให้คณะกรรมการดาเนนินการตรวจตราควบคุมให้เนงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเนบียบนี้ และ
เนมื่อคณะกรรมการดาเนนินการเนห็นว่า หลักประกันสาหรับเนงินกู้รายใดเนกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องรีบแก้ไขให้คืนดีภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ออกหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ทราบ หากไม่ดาเนนินการแก้ไขให้เนสร็จสิ้นตามเนวลาที่กาหนด ให้ถือว่าหนี้ เนป็นอัน
ถึงกาหนดส่งคืนเนงินต้นคงเนหลือพร้อมดอกเนบี้ยโดยสิ้นเนชิงในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเนวลาที่ให้ไว้
ข้อ 43 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ถือว่าเนงินกู้ไม่ว่าประเนภทใดๆ เนป็นอันถึงกาหนดส่งคืนเนงินต้นคงเนหลือพร้อมดอกเนบี้ย
โดยสิ้นเนชิงในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเนวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนนินการเนรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เนมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเนพราะเนหตุใดๆ
(2) เนมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนนินการว่าผู้กู้นาเนงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เนงินกู้นั้น

(3) เนมื่อคณะกรรมการดาเนนินการเนห็นว่าหลักประกันสาหรับเนงินกู้รายใดเนกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะ 30 วัน
(4) เนมื่อค้างส่งงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเนงินหรือดอกเนบี้ยเนป็นเนวลาสองเนดือนติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่ง
เนงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึง 3 คราวสาหรับเนงินกู้รายหนึ่งๆ
ข้อ 44 ในกรณีที่เนงินกู้เนป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเนชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 43 และสหกรณ์ฯ ได้แจ้งให้ผู้ค้าประกัน
ทราบแล้ว ถ้าผู้ค้าประกันต้องรับผิด ชาระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชาระหนี้นั้นโดยสิ้นเนชิงได้ ผู้ค้าประกันสามารถร้องขอ
ต่อคณะกรรมการดาเนนินการ เนพื่อขอชาระหนี้แทนผู้กู้ เนป็นงวดรายเนดือน ตามเนงื่อนไขและวิธีการในการชาระหนี้จนเนสร็จตามที่
ผู้กู้ได้ทาหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้
ข้อ 45 ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะลาออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจา
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 44 ต้องแจ้งเนป็นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้ หรือภาระอื่นใด ซึ่งตนมีอยู่
ต่อสหกรณ์ฯให้เนสร็จสิ้นเนสียก่อน
หมวด 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 46 สมาชิกที่ยื่นคาขอกู้ไว้ก่อนวันที่ระเนบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ระเนบียบเนดิม
ข้อ 47 สมาชิกที่ทาสัญญากู้เนงินกับสหกรณ์ทุกประเนภทอยู่ก่อนวันระเนบียบนี้ใช้บังคับ และยังชาระหนี้ไม่เนสร็จสิ้นตาม
สัญญา ในเนรื่องเนกี่ยวกับวงเนงินที่ให้กู้ หลักประกันสาหรับเนงินกู้ งวดการชาระหนี้ อายุผู้กู้ให้เนป็นไปตามสัญญากู้เนงินที่ได้ทาไว้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนว้นแต่อัตราดอกเนบี้ยเนงินกู้ให้เนป็นไปตามประกาศอัตราดอกเนบี้ยเนงินกู้ของสหกรณ์ฯ
ข้อ 48 กรณีสมาชิกรายใด ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ให้นาค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ในขณะนั้น
หักชาระหนี้เนงินกู้ทุกประเนภทที่ไม่มีหลักประกัน ก่อนชาระหนี้อื่นๆ
ข้อ 49 หากสมาชิกรายใด ประสงค์ขอกู้เนงินสามัญ หรือเนงินกู้พิเนศษ ถ้าสมาชิกมีหนี้เนงินกู้สามัญระบบวงเนงิน(สม.) อยู่
ก่อนแล้ว ให้สมาชิกดาเนนินการเนปลี่ยนสัญญาจากเนงินกู้สามัญระบบวงเนงิน(สม.) เนป็นเนงินกู้สามัญ (สส.) ก่อน
ข้อ 50 ให้ประธานกรรมการเนป็นผู้รักษาการตามระเนบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 เนดือน มกราคม พ.ศ. 2564

( นายนรงค์ บัวชุม )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด

