ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ว่ำด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิ น และเงินกู้สำมัญ พ.ศ. 2558
---------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ข้อ 13
วรรคสอง ข้อ 75 (9) และ ข้อ 96 (4) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 57 ครัง้ ที่ 13 เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2558 ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
และเงินกูส้ ามัญ พ.ศ. 2558 ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า " ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกูส้ ามัญ พ.ศ. 2558 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
และเงินกูส้ ามัญ พ.ศ.2557 และทีแ่ ก้ไขทุกฉบับ รวมทังประกาศ
้
คาสั ่ง มติคณะกรรมการดาเนินการ หรือระเบียบ
อื่นใดซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
"คณะกรรมการดาเนินการ" หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูกาแพงเพชร จากัด
"ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด
“คณะกรรมการเงินกู้” หมายถึง คณะกรรมการเงินกูต้ ามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อที่ 79
"ผูจ้ ดั การ" หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
"สมาชิก" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินบานาญ และเงินทีจ่ ่ายควบ
กับเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินบานาญ ยกเว้น เงินค่าตอบแทน
หมวด 1
ข้อกำหนดทั ่วไป
ข้อ 5 ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูส้ ามัญ
ก. เงินกูส้ ามัญปกติ
ข. เงินกูส้ ามัญเพื่อสวัสดิการ
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สาหรับเงินกูส้ ามัญเพื่อสวัสดิการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และประกาศของสหกรณ์โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 6 สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้
ข้อ 7 การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน้ จะให้ได้เฉพาะกรณีเพือ่ การอันจาเป็นหรือมีประโยชน์
ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร โดยคานึงถึงความสามารถในการชาระหนี้ของสมาชิกด้วย
แต่จะให้เงินกูเ้ พื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ 8 สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบทีก่ าหนดไว้
ข้อ 9 การให้เงินกูท้ ุกประเภทนัน้ ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสือกูแ้ ละสมาชิกผูค้ ้าประกัน (ถ้ามี) ต้องทา
หนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีก่ าหนดไว้
การพิจารณาให้เงินกูท้ ุกประเภทนัน้ จะพิจารณาให้กู้ตามเงินได้รายเดือนที่เหลือหลังจาก
หักภาษีอากร และเงิน หักเข้ากองทุ น ที่ส มาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุ น บาเหน็ จบานาญ
ข้า ราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุ น เลี้ย งชีพ กฎหมายว่า ด้ว ยการคุ้ม ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้ว ย
ประกันสังคม และเงินทีเ่ หลือหลังจากหักชาระหนี้แล้ว ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ15 ของเงินได้รายเดือน
ข้อ 10 การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ซึง่ ผูก้ ตู้ อ้ งส่งต่อสหกรณ์นนั ้ ให้ส่งโดยวิธหี กั
จากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ทีจ่ ่าย และให้ถอื ว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิน้ เดือนนัน้ ๆ
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิ น
ข้อ 11 การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดาเนินการ อาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้จ ดั การ ตามที่เห็น สมควรเป็ น ผู้วนิ ิ จฉัยให้เงิน กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน แทน
คณะกรรมการดาเนินการ ก็ได้ และให้ผู้ได้รบั มอบดังกล่าวนัน้ แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไป
และส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการ ทราบทุกเดือน
ข้อ 12 เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ ให้กไู้ ด้สเ่ี ท่า ของเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกนัน้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 100,000 บาท
ในกรณีทส่ี มาชิกนัน้ ยังมีเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินครังใหม่
้
และครัง้ ก่อนรวมกันจะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัด ทีก่ ล่าวในวรรคก่อนไม่ได้
ข้อ 13 หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกูซ้ ง่ึ ผูก้ ไู้ ด้ทาไว้ต่อสหกรณ์
แล้วก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ 14 การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือน
พร้อมดอกเบีย้ เงินต้นไม่เกิน 12 งวด ตัง้ แต่เดือนทีค่ ดิ ดอกเบีย้ เดือนแรก ส่วนทีเ่ หลือให้สง่ ภายใน
วันสิน้ เดือนถัดไปโดยไม่ผ่อนเวลาอย่างใดอีก
หมวด 3
เงินกู้สำมัญ
ข้อ 15 การให้เงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการ อาจมอบอานาจให้คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้
หรือผูจ้ ดั การ หรือรองผูจ้ ดั การ มีอานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกก็ได้
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ข้อ 16 คาขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกนัน้ ให้เสนอผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาและประทับตราของหน่วยงานนัน้ เป็นสาคัญ เว้นแต่ ผูบ้ งั คับบัญชาซึง่ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
ให้รบั รองตนเองได้
ข้อ 17 สมาชิกทีย่ น่ ื กูเ้ งินสามัญปกติครัง้ ใหม่ ต้องส่งชาระหนี้สญ
ั ญาเก่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า
3 เดือนติดต่อกัน จึงจะมีสทิ ธิยน่ ื คาขอกูส้ ามัญปกติครัง้ ใหม่ได้ ยกเว้น ในกรณีสมาชิกกูเ้ งินสามัญโดยใช้หนุ้
ค้าประกันไว้ และขอกูเ้ งินสามัญครัง้ ใหม่โดยใช้บุคคลค้าประกัน สามารถกูเ้ งินสามัญครัง้ ใหม่ได้ โดยไม่ต้องรอส่ง
ชาระหนี้มาแล้ว 3 เดือน
ข้อ 18 จานวนเงินกูส้ ามัญทีใ่ ห้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูพ้ จิ ารณาเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิ น 70 เท่ำของเงินได้รำยเดือน
และไม่เกิ นวงเงิน 3,000,000 บำท เงินกูส้ ามัญทุกประเภทรวมกันต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยอยู่
เกณฑ์ทก่ี าหนด ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

เป็นสมาชิก
6 - 20 เดือน
เป็นสมาชิก 21 - 40 เดือน
เป็นสมาชิก 41 - 60 เดือน
เป็นสมาชิก 61 - 80 เดือน
เป็นสมาชิก 81 - 100 เดือน
เป็นสมาชิก 101 - 120 เดือน
เป็นสมาชิก 121 เดือนขึน้ ไป

กูไ้ ด้ไม่เกินวงเงิน
กูไ้ ด้ไม่เกินวงเงิน
กูไ้ ด้ไม่เกินวงเงิน
กูไ้ ด้ไม่เกินวงเงิน
กูไ้ ด้ไม่เกินวงเงิน
กูไ้ ด้ไม่เกินวงเงิน
กูไ้ ด้ไม่เกินวงเงิน

1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,200,000
2,600,000
3,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

โดยการให้เงินกูส้ ามัญ สมาชิกต้องมีเงินค่าหุน้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ในกรณี
ทีส่ มาชิกจะขอกูเ้ งินสามัญ โดยมีเงินค่าหุน้ เป็นหลักประกัน สามารถขอกูไ้ ด้เกินวงเงินกู้สามัญที่กาหนดไว้
แต่ตอ้ งไม่เกินเงินค่าหุน้ ทัง้ หมดทีเ่ ป็นหลักประกัน
ในกรณีทไ่ี ม่เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนดให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการพิจารณาเป็น
ราย ๆ ไป โดยคานึงถึงความมั ่นคงของสหกรณ์เป็นหลัก
ข้อ 19 สมาชิกทีโ่ อนหรือย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจา โดยไม่มคี วามผิดตาม
ข้อบังคับ ข้อที่ 31(3) สามารถกูเ้ งินสามัญได้ภายในวงเงินค่าหุน้ ของตนเอง เว้นแต่ ข้าราชการบานาญ หรือ
ลูกจ้างประจารับบาเหน็จรายเดือน หรือสมาชิกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการปฏิรปู ระบบราชการใหม่ทต่ี อ้ งไป
สังกัดในหน่ วยงานอื่นภายในจังหวัดกาแพงเพชร ให้มสี ทิ ธิกไู้ ด้ตาม ข้อ 18
ข้อ 20 ในการให้เงินกูส้ ามัญนัน้ ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มเี งินทุนทีจ่ ะให้กไู้ ด้ไม่พอแก่การขอกู้
อันมีลกั ษณะพึงให้กนู้ นั ้ ทุกราย ให้ถอื ลาดับในการพิจารณาให้เงินกูด้ งั ต่อไปนี้
(1) เงินกูซ้ ง่ึ ถือค่าหุน้ เป็นหลักประกัน พึงให้ในลาดับก่อนเงินกูซ้ ง่ึ มีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกู้ ซึง่ อยูใ่ นลาดับเดียวกันตามทีก่ ล่าวใน ข้อ 20(1) เงินกูซ้ ง่ึ มี
จานวนน้อยพึงให้ก่อนเงินกูซ้ ง่ึ มีจานวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จานวนเงินกูท้ น่ี ามาเทียบกันนัน้ ให้
คิดรวมทัง้ เงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินครัง้ ก่อนของผูก้ ทู้ ค่ี งเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย
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ทัง้ นี้ เว้นแต่ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่ามีเหตุผล
พิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ 21 หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญตามวงเงิน โดยเฉพาะครัง้ เดียวหรือเมื่อรวมกับ
เงินกูส้ ามัญครัง้ ก่อนของผู้กู้ท่คี งเหลืออยู่ มีจานวนไม่เกินค่าหุ้นที่ผู้กู้มอี ยู่ในสหกรณ์ ให้ใช้ค่าหุ้นเป็นหลักประกัน
โดยไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีกถ้าเงินกู้สามัญครัง้ ใหม่ หรือเมื่ อรวมกับเงินกู้สามัญครัง้ ก่อนของผู้กู้
จานวนเงินเกินกว่าค่าหุน้ ซึง่ ผูก้ มู้ อี ยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) มีสมาชิกทีม่ ไิ ด้เป็นคูส่ มรสของผูก้ ซู้ ง่ึ คณะกรรมการดาเนินการ หรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนค้าประกันอย่ างไม่จากัด เพื่อหนี้สนิ เกี่ยวกับเงินกู้สามัญ
ครัง้ นัน้ ในส่วนทีเ่ กินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ ู้ แต่ถ้าผูก้ มู้ เี งินกู้สามัญครัง้ ก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องให้ค้าประกันเพื่อ
หนี้สนิ เกีย่ วกับเงินกูส้ ามัญครัง้ ใหม่ทงั ้ หมด เพื่อความมั ่นคงในการให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการดาเนิ นการ
หรือคณะกรรมการเงินกู้ มีอานาจวินิจฉัยเรียกให้ผคู้ ้าประกันมากกว่าหนึ่งคนได้ ดังนี้
ก.กูเ้ งินสามัญเกิน
ข.กูเ้ งินสามัญเกิน
ค.กูเ้ งินสามัญเกิน
ง.กูเ้ งินสามัญเกิน
จ.กูเ้ งินสามัญเกิน
ฉ.กูเ้ งินสามัญเกิน

100,000
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000

- 500,000 บาท
- 1,000,000 บาท
- 1,500,000 บาท
- 2,000,000 บาท
- 2,500,000 บาท
- 3,000,000 บาท

ใช้บุคคลค้าประกัน
ใช้บุคคลค้าประกัน
ใช้บุคคลค้าประกัน
ใช้บุคคลค้าประกัน
ใช้บุคคลค้าประกัน
ใช้บุคคลค้าประกัน

2
3
4
5
6
7

คน
คน
คน
คน
คน
คน

(2) สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญทีใ่ ช้บุคคลค้าประกันทุกราย ต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขดังนี้
1. สมาชิกกูเ้ งินสามัญไม่เกิน 500,000 บาท ต้องสมัครเป็นสมาชิก ส.ส.ก.
2. สมาชิกกูเ้ งินสามัญเกินกว่า 500,000 บาท ไม่เกิน 1,800,000 บาท ต้อง
สมัครเป็นสมาชิก ส.ส.ก. สสอค.และ สส.ชสอ.
3. สมาชิกกูเ้ งินสามัญเกินกว่า 1,800,000 บาท ไม่เกิน 2,500,000 บาท
ต้องสมัครเป็นสมาชิก ส.ส.ก. สสอค. สส.ชสอ. และประกันชีวติ กลุ่มวงเงินทุนประกัน 500,000 บาท
4. สมาชิกกูเ้ งินสามัญเกินกว่า 2,500,000 – 3,000,000 บาท ต้องสมัครเป็น
สมาชิก ส.ส.ก. สสอค. สส.ชสอ. ประกันชีวติ กลุ่มวงเงินทุนประกัน 800,000 บาท
5. สมัครเข้ากองทุ น ช่ วยเหลือสมาชิกตามระเบียบสหกรณ์ ฯว่าด้วยกองทุ น
ช่วยเหลือสมาชิกการจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ส.ส.ก. ชาระครัง้ แรกเป็นเงินสดหรือหักจากสัญญาเงินกู้
ส่วนครัง้ ต่อไป หักจากเงินปนั ผลเฉลีย่ คืนตามประกาศสหกรณ์ ส่วนการจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของ สสอค.
สส.ชสอ. ประกันชีวติ และเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ชาระครัง้ แรกเป็นเงินสดหรือหักจากสัญญาเงินกู้ ส่วน
ครัง้ ต่อไป จ่ายเป็นรายปีโดยวิธเี พิม่ ในสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อชาระหลักประกันความเสี่ยงหรือสัญญาเงินกู้
สามัญใช้หนุ้ ค้าประกัน ตามจานวนเงินทีร่ ะบุไว้ในประกาศของสหกรณ์
(3) สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผูค้ ้าประกันสาหรับผูก้ มู้ ากกว่าเจ็ดคนในเวลาเดียวกันไม่ได้
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(4) ถ้าผูก้ มู้ เี งินค่าหุน้ ส่วนทีเ่ กินกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ หรือเงินฝากประเภทใด
ประเภทหนึ่งในสหกรณ์ หรือเงินฝากธนาคารรวมกัน สามารถนามาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันแทนบุคคล
ค้าประกันได้ตามอัตราส่วน 150,000 บาท ต่อ 1 คน
(5) เมื่อผูค้ ้าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุ
ทีค่ ณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรทีจ่ ะเป็นผูค้ ้าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัด
ให้สมาชิกอื่น ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เข้าเป็นผูค้ ้าประกันแทนคนเดิม
ให้เสร็จภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
(6) การให้สมาชิกผู้ค้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นนั ้
หลุดพ้นจากการค้าประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่น ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเข้าเป็นผูค้ ้าประกันแทน
(7) ภายหลังการทาหนังสือค้าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ ้าประกันได้เป็นคู่สมรสของ
ผูก้ ู้ ผูก้ จู้ ะต้องจัดให้มสี มาชิกอื่น ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรเป็นผู้ค้าประกัน
เงินกูใ้ นส่วนทีเ่ กินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ โู้ ดยเร็วด้วย
ข้อ 22 การส่งเงินงวดชาระหนี้ สาหรับเงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาให้
ผูก้ สู้ ง่ คืนเงินกูส้ ามัญพร้อมดอกเบีย้ เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน เป็นจานวนกีง่ วด สุดแต่จะเห็น เป็นการสมควร
ตามฐานะของผูก้ ู้ และความมุ่งหมายแห่งเงินกูแ้ ต่ไม่เกิน 330 งวด ตัง้ แต่เดือนทีค่ ดิ ดอกเบีย้ เดือนแรก โดย
สมาชิกผูก้ ทู้ เ่ี ป็นข้าราชการประจา และลูกจ้างประจา ส่งงวดสุดท้ายให้ครบก่อนอายุ 80 ปี หรือสมาชิกผูก้ ทู้ ่ี
เป็นข้าราชการบานาญ และลูกจ้างประจารับบาเหน็จรายเดือน ให้ สง่ ชำระภำยใน 330 งวด
ทัง้ นี้ สาหรับสมาชิกทีย่ น่ ื กูเ้ งินสามัญครังใหม่
้ ให้ส่งเงินงวดชาระหนี้ตามฐานะของผูก้ ู้ ดังนี้
22.1 สมาชิกผูก้ เู้ งินตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ให้ส่งงวดชาระหนี้ภายใน 315 งวด
22.2 สมาชิกผูก้ เู้ งินตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ให้ส่งงวดชาระหนี้ภายใน 300 งวด
22.3 สมาชิกผูก้ เู้ งินตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ให้ส่งงวดชาระหนี้ภายใน 285 งวด
22.4 สมาชิกผูก้ เู้ งินตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ให้ส่งงวดชาระหนี้ภายใน 270 งวด
22.5 สมาชิกผูก้ เู้ งินตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ให้ส่งงวดชาระหนี้ภายใน 255 งวด
22.6 สมาชิกผูก้ เู้ งินตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ให้ส่งงวดชาระหนี้ภายใน 240 งวด
ในกรณีทส่ี มาชิกมีสญ
ั ญาจ้างอายุครบ 60 ปี ให้ผ่อนชาระเสร็จสิน้ ภายสัญญาจ้าง
หมวด 4
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 23 ให้เรียกดอกเบีย้ เงินกูท้ ุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี การเพิม่ หรือลด
อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว เป็นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการ ซึง่ สหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 24 ดอกเบีย้ นัน้ ให้คดิ เป็นรายวัน ตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 5
กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 25 ให้คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกราย
มีหลักประกันตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่า
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หลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการ
ดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
ข้อ 26 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถอื ว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืน
โดยสิน้ เชิง พร้อมทังดอกเบี
้
ย้ ในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาทีใ่ ห้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการ
หรือคณะกรรมการเงินกู้ จัดการเรียกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏว่า คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าผูก้ นู้ า
เงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายทีใ่ ห้เงินกูน้ นั ้
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าหลักประกัน
สาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่อง และผูก้ มู้ ไิ ด้จดั การแก้ไขให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดาเนินการ
หรือคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ) เป็นเวลาสองเดือน
ติดต่อกันหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ 27 ในกรณีทเ่ี งินกูเ้ ป็นอันต้องส่งคืนโดยสิน้ เชิง ตามทีก่ ล่าวแล้วในข้อ 26 ถ้าผูค้ ้าประกัน
ต้องรับผิดชาระหนี้แทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชาระหนี้นนั ้ โดยสิน้ เชิงได้เมื่อผูค้ ้าประกันร้องขอคณะกรรมการ
ดาเนินการ อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผูค้ ้าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามทีผ่ กู้ ไู้ ด้ทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้
ต่อสหกรณ์กไ็ ด้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 28 ในกรณีผกู้ อู้ ยูร่ ะหว่างขอรับบาเหน็จบานาญ สามารถขอผัดชาระหนี้เงินกูไ้ ด้เป็น
เวลา 2 เดือนติดต่อกันไม่เกินสองคราว
ข้อ 29 ผูก้ กู้ ด็ ี ผูค้ ้าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออก หรือย้ายจาก
ราชการ หรืองานประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 39 (2) ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและ
จัดการชาระหนี้สนิ ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อ แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรือ
งานประจานัน้ ได้
ข้อ 30 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558
รมย์ พะโยม
(ดร.รมย์ พะโยม)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
หมายเหตุ
ข้ อความในข้ อ 19 และข้ อ 22 ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 58
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ข้ อความในข้ อ 12 และข้ อ 14 ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 59
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
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