
 

 
 
 
   

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 
ว่าด้วย   การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 

พ.ศ.2563 
**************** 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  ข้อ 72 (8)   
ข้อ  94  (3)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  ชุดที่  32  
ครั้งที่  16/2563  วันอาทิตย์  ที่ 27  เดือนกันยายน  พ.ศ.2563  ได้ก าหนด  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  ว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ.2563”   ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  
ว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ.2563” 
  ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  1  เดือนตุลาคม   พ.ศ.2563 
  ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด ว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่
สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ.2563  (ฉบับถือใช้ลงวันที่  1  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563)  
   และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง มติ  หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้   
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ  4.  ในระเบียบนี้   
        สหกรณ์         หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 
        สมาชิก          หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด    
        สมาชิกสมทบ  หมายถึง  สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  
จ ากัด   
        ประธานกรรมการ    หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์  จ ากัด 
        รองประธานกรรมการ   หมายถึง  รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 
        คณะกรรมการ   หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ 
จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 
 
        คณะกรรมการเงินกู้   หมายถึง   คณะกรรมการเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ 
จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 
        ผู้จัดการ   หมายถึง   ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 
        ผู้บังคับบัญชา   หมายถึง   ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน, หัวหน้า
หน่วยงาน  
             เงินเดือน    หมายถึง   เงินค่าตอบแทนการท างานที่ก าหนดให้เป็นรายเดือนแก่
ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภท 
        เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทน    หมายถึง   เงินค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทน  ที่ได้รับ
เพ่ิมจากเงินเดือน กรณีผ่านมาตรฐานการประเมินของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา 
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       การช าระหนี้   หมายถึง  หนี้ที่ต้องช าระทั้งปีเป็นต้นเงินและดอกเบี้ย ซึ่งสหกรณ์ก าหนดให้
ช าระเป็นรายงวดหรือครั้งเดียวทั้งหมด รวมทั้งค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ ทั้งที่
ก าหนดโดยสัญญาหรือตามค าพิพากษา แล้วแต่กรณี 

หมวด  1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

  ข้อ  5.  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก  3  ประเภท  คือ 
              (1)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
                (2)  เงินกู้สามัญ 
               (3)  เงินกู้พิเศษ 
  ข้อ  6.  การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
   การให้เงินกู้แก่สมาชิก  จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ต่อการอยู่อาศัย  
ต่อการประกอบอาชีพ  ต่อการด ารงชีวิต  ต่อการศึกษา  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร    แต่จะให้เงินกู้เพ่ือการ
สุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได ้
             ในกรณีการให้เงินกู้ซึ่งก าหนดเป็นโครงการเฉพาะ  เพื่อการอันจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้กู้แล้วประกาศเป็นคราวๆไป 
    (2)  สมาชิกในฐานะผู้ค้ าประกัน  ที่ถูกสหกรณ์แจ้งให้ช าระหนี้แทนผู้กู้  ไม่มีสิทธิ์กู้เงินจาก
สหกรณ์เว้นแต่จะยินยอมให้หักเงินกู้  เพื่อช าระหนี้แทนผู้กู้ก่อนในจ านวนเงินที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
    (3)  สมาชิกที่ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดี อายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน หรือเงินค่าหุ้น  
หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  สมาชิกผู้นั้นไม่มีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์เพ่ือใช้จ่ายตามประสงค์อ่ืน 
            เว้นแต่  จะช าระหนี้ครบถ้วนตามค าพิพากษาและมีหมายค าสั่งถอนอายัด  ส าหรับกรณี
ที่สมาชิกถูกเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน  ในฐานะผู้ค้ าประกันไม่ให้น าข้อ 6(3) วรรคแรกมาบังคับ   
        (4)  ในการกู้เงินทุกประเภท  ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน  และต้องมีหลักประกัน
ตามท่ีสหกรณ์ก าหนด  ยกเว้น  เงินกู้เพ่ือฉุกเฉิน 
          สมาชิกยื่นค าขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด ให้ฝ่ายสินเชื่อของสหกรณ์  ตรวจสอบ
เอกสารและหลักฐานค าขอกู้ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์เงื่อนไขอ่ืนที่ คณะกรรมการก าหนด 
พร้อมทั้งตรวจสอบประวัติการช าระหนี้ของผู้กู้ เสนอผู้จัดการ ผ่านรองผู้จัดการ   และรวบรวมเสนอคณะกรรมการเงินกู้
และคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป  
               (5)  การขอกู้เงินทุกประเภท  ให้ผู้กู้แนบหลักฐานใบแจ้งรายการเงินเดือน  ต้นฉบับของ
เดือนก่อนที่จะขอกู้หรือส าเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้าย้อนหลัง  6  เดือน  
     (6)  สมาชิกผู้ขอกู้เงินต้องท าหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือท าหนังสือยินยอมให้
ธนาคารหักเงินได้รายเดือน  ค่าจ้าง  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จ  รายเดือน  เงินบ าเหน็จตกทอด  หรือเงินอ่ืนใดที่
หน่วยงานต้นสังกัดพึงจ่ายให้แก่สมาชิกช าระเงินกู้ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งในแต่ละเดือน ยกเว้น สมาชิกที่เกษียณอายุ
และไม่มีเงินบ านาญ 
  ข้อ  7.  สมาชิกท่ีจะกู้เงินจากสหกรณ์ได้นั้น  ต้องมีเงินฝากกับสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งบัญชี 
  ข้อ  8. สมาชิกรายหนึ่งกู้เงินรวมกันทุกประเภทไม่เกินวงเงินหกล้านบาท  การให้เงินกู้ 
ทุกประเภทนั้น  ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ และสมาชิกผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ต้องท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่
ก าหนดไว้ 
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  ข้อ  9.  การส่งเงินงวดช าระหนี้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น  ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้ราย
เดือนของผู้กู้  ณ  ที่จ่าย  ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหักผ่านธนาคารหรือ วิธีการใดๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
    การส่งเงินงวดช าระหนี้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่นๆ  ของสมาชิกรวมกันจะต้อง
ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของเงินได้รายเดือนสุทธิ เว้นแต่ คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณาเป็นรายๆ ไป  ให้ถือว่าเงินงวด
ช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ   
  ข้อ  10. กรณีที่ปัญหาในการวินิจฉัยเกี่ยวกับระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย และ
ผลเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

หมวด 2 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

           ข้อ  11. การให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแทน
คณะกรรมการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้และส่งคืน เพ่ือให้
คณะกรรมการทราบทุกเดือน 
  ข้อ  12. สมาชิกซ่ึงอาจได้รับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 เดือน  
  ข้อ  13. จ านวนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ที่ให้แก่สมาชิกรายหนึ่ง ๆ ไม่เกินห้าหมื่นบาท  
และเงื่อนไขอ่ืนๆ  ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  ส่วนจะให้เงินกู้หรือไม่เท่าใดนั้น  ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร   
  ข้อ  14. หลักประกันส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  นอกจากหนังสือกู้ซ่ึงผู้กู้ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์แล้ว ไม่
ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก  
  ข้อ  15. การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเต็ม
จ านวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก  หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกัน 
ไม่เกินสิบสองงวด งวดแรกให้ส่งต้นเงินในเดือนที่ขอกู้หรือเดือนถัดไปพร้อมดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ย
เดือนแรก ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยให้ส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไป ทั้งนี้ไม่มีการผ่อนเวลา 
แต่อย่างใดอีก 

หมวด  3 
เงินกู้สามัญ 

  ข้อ  16.  เงินกู้สามัญ  มี  3  ประเภท  คือ 
               (1)  เงินกู้สามัญทั่วไป 
               (2)  เงินกู้สามัญเอ ที เอ็ม 
      (3)  เงินกู้สามัญค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทน   
  ข้อ  17.  คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก  อาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
เงินกู้ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ  76  และมอบอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกก็ได้ 
     เพ่ือความสะดวกในการด าเนินการ  คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการเงินกู้ 
และ/หรือผู้จัดการ พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ตามที่เห็นสมควร 
     ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้และ/ผู้จัดการ  ให้เสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ
ทุกเดือน 
  ข้อ  18.  สมาชิกซ่ึงอาจได้รับเงินกู้สามัญ  ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
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  ข้อ  19. จ านวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกรายหนึ่ง ๆ ไม่เกินหกล้านบาท  และเงื่อนไขอ่ืนๆ  
ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ ส่วนจะให้เงินกู้หรือไม่เท่าใดนั้น  ย่อมสุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร   
  ข้อ  20.  เงินกู้สามัญทั่วไป   ที่ให้แก่สมาชิกรายหนึ่ง ๆ ไ ม่เกินห้าล้านบาท  และเงื่อนไขอ่ืนๆ  
ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  ส่วนจะให้เงินกู้หรือไม่เท่าใดนั้น  ย่อมสุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร   
  ข้อ  21.  เงินกู้สามัญเอ ที เอ็ม  ที่ให้แก่สมาชิกรายหนึ่ง ๆ ไม่เกินห้าแสนบาท และเงื่อนไขอ่ืนๆ  
ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ ส่วนจะให้เงินกู้หรือไม่เท่าใดนั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
  ข้อ  22.  เงินกู้สามัญค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทน   ที่ให้แก่สมาชิกรายหนึ่งๆ ไม่เกินห้าแสนบาท 
และเงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ ส่วนจะให้เงินกู้หรือไม่เท่าใดนั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร  
  ข้อ  23.  ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก ที่ยังส่งเงินกู้สามัญรายก่อนไม่เสร็จ
ก็ ได้   แต่จ านวนเงินกู้สามัญรวมทุกสัญญาและทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่ งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ ง  
จะมีจ านวนต้นเงินเกินกว่าที่กล่าวในข้อ 19.  ไม่ได้ 
   ข้อ 24. ในการให้เงินกู้สามัญ  นั้น  ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ ได้ไม่พอแก่การ  
ขอกู้อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือล าดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้ 
               (1)  เงินกู้ในอัตราร้อยละ 90 ของจ านวนเงินค่าหุ้นที่สมาชิกถืออยู่ หรือเงินฝากท่ีผู้กู้มีใน
สหกรณ์  พึงให้ในล าดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอ่ืน 
                         (2)  ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในล าดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกู้ซึ่งมีจ านวนน้อยพึง
ให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจ านวนมาก เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ จ านวนเงินกู้ที่น ามาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญและเงินกู้
เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ท่ีคงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย 
                     ทั้งนี้   เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ  หรือ  คณะกรรมการเงินกู้  เห็นว่ามีเหตุผล
พิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

หมวด  4 
เงินกู้พิเศษ 

  ข้อ  25.  สมาชิกอาจได้รับเงินกู้พิเศษ  เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
    (1)  เพื่อการเคหะสงเคราะห์  ได้แก่ 
             - เพ่ือก่อสร้าง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงอาคารส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและ
ครอบครัวตามควรแก่ฐานะ 
         - เพ่ือซื้อห้องชุด  หรืออาคาร  หรือซื้อที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดิน เพ่ือจะได้ก่อสร้าง
อาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ 
         - เงินกู้เพ่ือไถ่ถอนที่ดิน 
          (2)  เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
     (3)  เพื่อซื้อรถยนต์ 
              (4)  เงินกู้พิเศษเพ่ือการอย่างอ่ืน  เช่น  การปลดหนี้ต่างๆ จากบุคคลภายนอก หรือ 
การอ่ืนใดที่ก าหนดโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการเป็นการทั่วไป หรือกรณีเฉพาะรายเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของสมาชิก 
  ข้อ  26.  การให้เงินกู้พิเศษ  ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก  
    คณะกรรมการ   อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ 
ข้อ  76  และมอบอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยกลั่นกรองก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป   
  ข้อ  27.  สมาชิกซ่ึงอาจได้รับเงินกู้พิเศษ  ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า  3  เดือน 
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  ข้อ  28.  จ านวนเงินกู้พิเศษที่ให้แก่สมาชิกรายหนึ่ง ๆ ไม่เกินสี่ล้านบาทส่วนจะให้เงินกู้หรือไม่เท่าใด
นั้น  ย่อมสุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร   
  ข้อ  29.  ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก  ที่ยังส่งเงินกู้พิเศษรายก่อนไม่เสร็จก็
ได้  แต่จ านวนเงินกู้พิเศษรวมทุกสัญญา  ทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจ านวนต้นเงินเกิน
กว่าที่คณะกรรมการประกาศในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิกไม่ได้ 
  ข้อ  30.  ในการให้เงินกู้พิเศษนั้น  ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อันมี
ลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือล าดับในการพิจารณาให้เงิน ดังต่อไปนี้ 
              (1)  เงินกู้ ในอัตราร้อยละ  90  ของจ านวนเงินค่าหุ้นที่สมาชิกถืออยู่  หรือเงินฝาก 
ที่ผู้กู้มีในสหกรณ์  พึงให้ในล าดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอ่ืน 
                        (2)  ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในล าดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกู้ซึ่งมีจ านวนน้อยพึงให้
ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจ านวนมาก  เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้  จ านวนเงินกู้ที่น ามาเทียบกันนั้น  ให้คิดรวมทั้งเงินกู้พิเศษรายก่อน
ของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย 
               ทั้งนี้  เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการเงินกู้  เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ 
จะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
  ข้อ  31. สมาชิกผู้ส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ  ไม่ให้ได้รับเงินกู้พิเศษและไม่ให้ได้รับเงินกู้ไม่ว่าประเภท
ใดๆ อีก  เว้นแต่ คณะกรรมการเห็นเป็นการสมควรเพ่ือการอันจ าเป็นเฉพาะราย 
    อนึ่ง  ให้ถือว่าการกู้เงินเพ่ือการเคหะสงเคราะห์   อยู่ล าดับก่อนเงินกู้เพ่ือการประกอบอาชีพ   
เพ่ือซื้อยานพาหนะ  และเงินกู้พิเศษเพ่ือการอย่างอ่ืน 
  ข้อ 32.  การให้ เ งินกู้ พิ เศษนั้น  ต้องได้ รับคะแนนเสียง เห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของ 
องค์ประชุมพิจารณาค าขอกู้รายนั้น 
  ข้อ 33.  สมาชิกผู้ ประสงค์ขอกู้ เ งินกู้ พิ เศษ  ต้องเสนอค าขอกู้ ถึ งคณะกรรมการตามแบบ 
ที่สหกรณ์ก าหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
  ข้อ  34. การกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์  แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติม หรือปรับปรุง
อาคารนั้น ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการด้วย 
  ข้อ  35. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการ หรือบุคคลอ่ืนตามที่เห็นสมควรสอบสวน และท ารายงาน
เกี่ยวกับค าขอกู้พิเศษ  เสนอคณะกรรมการพิจารณา เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและให้ความ
ร่วมมือ 
  ข้อ 36. เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยให้เงินกู้ พิเศษ  ทั้งหนังสือกู้และเอกสารทางกฎหมาย  
อย่างอ่ืน ๆ  เกี่ยวกับเงินกู้นั้น  ได้จัดท าตามแบบที่ก าหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผู้กู้จึงรับเงินกู้จากสหกรณ์ 
ได้ การจ่ายเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์   คณะกรรมการอาจก าหนดให้จ่ายเงินงวดตามเนื้องาน  และแผนงาน
ก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ 
  ข้อ  37. ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้ไม่เสร็จตนจะต้องยินยอมและอ านวยความสะดวก 
ให้กรรมการ  หรือบุคคลอ่ืนซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์  เข้าตรวจการก่อสร้าง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงทรัพย์สิน ที่ใช้
เงินกู้นั้นในเวลาอันสมควรได้เสมอ  และต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบทราบตามความ
ประสงค ์  
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หมวด  5 
หลักประกันส าหรับเงินกู้ 

  ข้อ   38. หลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญ  ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวม
กับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดีมีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมี
หลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
     ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี  หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ 
(ถ้ามี) ก็ดี  มีจ านวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างก็ได้  
ดังต่อไปนี้ 
              (1)  มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้   ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้  
เห็นสมควรอย่างน้อยคนหนึ่งค้ าประกันส าหรับหนี้เงินกู้ตามสัญญาเงินกู้  พร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน  
ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งเงินกู้  เพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้นในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ 
แต่ถ้าผู้กู้มีเงินสามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องให้ค้ าประกันเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่ทั้งหมด 
          เพ่ือความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้   
มีอ านาจวินิจฉัยเรียกให้ผู้ค้ าประกันมากกว่าคนหนึ่งก็ได้  บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกค้ าประกัน  ให้ค้ าประกันเฉพาะจ านวนเงิน
ที่เหลือจากจ านวนเงินที่กู้  หัก ด้วยมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในเวลานั้น โดยใช้หลักประกัน  ดังต่อไปนี้ 
   เหลือไม่เกินห้าแสนบาท     ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 
   เหลือไม่เกินหนึ่งล้านบาท     ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่าสองคน 
   เหลือไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท    ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่าสามคน 
   เหลือไม่เกินสองล้านบาท      ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่าสี่คน 
   เหลือไม่เกินกว่าสองล้านห้าแสนบาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่าห้าคน 
เหลือเกินกว่าสองล้านห้าแสนบาทต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่าหกคน     สมาชิกมีสิทธิในการค้ าประกันให้ผู้กู้  ต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไข  ดังนี้  
       เงินเดือนไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท             ค้ าประกันได้สี่คน 
      เงินเดือนตั้งแต่หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งบาท ถึงสามหมื่นบาท  ค้ าประกันได้ห้าคน 
        แต่ ถ้าเงินเดือนเกิน สามหมื่นบาท           ค้ าประกันได้จ านวนหกคน 
  สมาชิกท่ีเป็นลูกจ้างประจ าหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะต้องมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการค้ าประกันอย่างน้อย  
1  คน 
  สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้ได้ไม่เกินหกรายในเวลาเดียวกัน  โดยผู้ค้ าประกันต้องรับ
ผิดเต็มจ านวนในสัญญากู้นั้น  และสมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ าประกัน  โดยจ านวนต้นเงินรวมกัน
ทั้งหมดเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิกไม่ได้ 
  หากกรณีที่ต้องบังคับตามสัญญาค้ าประกันส าหรับหนี้ที่มีผู้ค้ าประกันหลายคนสหกรณ์จะเรียกช าระหนี้
จ ากผู้ ค้ า ประกันกั น เฉลี่ ย เ ป็ นบุ คคล   ในกรณีที่ ผู้ ค้ า ประกัน ใดคนหนึ่ งหรื อหลายคนเสี ยชี วิ ต ไปก่ อน  
ให้เรียกเฉลี่ยกับผู้ค้ าประกันที่เหลือ 
   เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ เห็นว่าไม่
สมควรที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป  ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืน บุคคลอ่ืน หรือทายาทโดยชอบตามกฎหมาย  
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร  เข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
   การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ า
ประกัน  จนกว่ าผู้ กู้ ไ ด้ จั ด ให้ สมาชิ ก อ่ืน   ซึ่ ง คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการ เ งิ นกู้ เ ห็ นควร เข้ า เป็ น  
ผู้ค้ าประกันแทน 
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    อนึ่ ง  ภายหลังการท าหนังสือค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ าประกันได้ เป็นคู่สมรสของผู้กู้    
ผู้กู้จะต้องจัดให้ผู้ อ่ืน  ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เป็นผู้ค้ าประกันในส่วนที่เกินกว่า  
ค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย 
   (2)  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  จ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้รายนั้น   
โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการว่า  จ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเจ็ดสิบแห่งค่า
อสังหาริมทรัพย์นั้น 
          กรณี ใช้ อสั งหาริมทรัพย์   เป็นที่ ดิ นที่ มี โ ฉนด   และสมาชิกผู้ กู้ เป็นผู้ ถื อกรรมสิทธิ์ 
ปลอดจ านองเป็นหลักประกันต้องจดทะเบียนจ านองเป็นหลักประกันครบหนี้  ที่มีอยู่ในเวลาจ านองและหนี้ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต  หากเป็นที่ดินและบ้าน  หรืออาคารชุดต้องให้บริษัทตามท่ีสหกรณ์ก าหนด  เป็นผู้ประเมินราคา  โดยผู้กู้เป็นผู้
จ่ายค่าบริการให้กับบริษัทผู้ประเมินราคาและผู้กู้ต้องท าประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณ์ก าหนดในจ านวน
เงินที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร  โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์และต้องต่ออายุการเอา
ประกันจนกว่าจะช าระเงินกู้แล้วเสร็จตามสัญญา  ผู้กู้เป็นผู้เสียเบี้ยประกัน  โดยให้สหกรณ์หักเอาจากเงินกู้ เงินปันผล
และเฉลี่ยคืน  เงินฝาก หรือเงินเดือนของสมาชิกผู้กู้ได้ 
   การใช้อสังหาริมทรัพย์จ านองเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ  ให้ใช้ราคาประเมินซึ่งบริษัทเป็นผู้
ประเมินได้ไม่เกิน 5 ปี  
   (3)  สิทธิการถอนเงินฝาก  ในการใช้สิทธิในหลักประกัน  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
         ก. ผู้กู้ต้องท าหนังสือสละสิทธิ์การถอนเงินฝาก  และหนังสือยินยอมการถอนเงินฝาก 
เพ่ือช าระหนี้ของสมาชิกด้วย 
         ข. ผู้กู้ต้องมอบสมุดเงินฝากนั้นไว้ที่สหกรณ์  ระหว่างการใช้สิทธิ์เป็นหลักประกัน  สหกรณ์ยังคง
จ่ายดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาที่ฝากไว้กับสหกรณ์  และสหกรณ์อาจอนุญาตให้ถอนเงินฝากได้  แต่จ านวนเงินคงเหลือ
ต้องไม่น้อยกว่าหนี้ที่สมาชิกยังคงค้างช าระอยู่     
   (4)  กรมธรรม์  การใช้กรมธรรม์เป็นหลักประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
         ก. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบกลุ่ม  ต้องมีทุนประกันตามจ านวนเงินคงเหลือที่หักด้วยค่าหุ้นและ
สวัสดิการเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม   
         ข. กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้กู้มีอยู่ก่อนสหกรณ์อนุมัติเงินกู้และได้แก้ไขให้สหกรณ์  เป็นผู้รับ
ประโยชน์แล้ว โดยกรมธรรม์นั้นต้องมีวงเงินเอาประกันเต็มจ านวนเงินกู้ 
   กรณีใช้กรมธรรม์เป็นหลักประกันไม่ว่าชนิดใด  ประเภทใด  ผู้กู้ต้องท าสัญญามีการท าสัญญา
ประกันชีวิต  ประกันเงินกู้  โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ว่า ผู้รับประกันชีวิตจะต้องจ่ายเงินเท่าจ านวนหนี้สินที่ผู้กู้
ต้องรับผิดตามสัญญากู้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  ผู้รับประโยชน์  ก าหนดเวลารับ
ประโยชน์ต่อเนื่องไปตลอดเวลาสัญญากู้  และต้องต่ออายุการเอาประกันจนกว่าจะช าระเงินกู้แล้วเสร็จตามสัญญา   
ผู้กู้เป็นผู้เสียเบี้ยประกัน  โดยให้สหกรณ์หักเอาจากเงินกู้  เงินปันผลและเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือเงินเดือน และเงิน 
ค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนของสมาชิกผู้กู้ได้  ทั้งนี้  ผู้รับประกันชีวิต ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตที่ผ่านการ
พิจารณา  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว  ส่วนจะมีสมาชิกค้ าประกันอีกหรือไม่เพียงใด  ตลอดจน
วิธีการในการด าเนินการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดเวลารับประโยชน์ต่อเนื่องไปตลอดเวลาสัญญากู้  โดย
กรมธรรม์นั้น  ต้องมีวงเงินเอาประกัน ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่สหกรณ์ก าหนด ให้ใช้เป็นหลักประกันควบคู่ไปกับ
หนังสือสัญญาบุคคลค้ าประกัน และในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  สหกรณ์จะน าเงินสินไหมทดแทน ไปช าระหนี้ที่ค้างกับ
สหกรณ์ หรือช าระคืนให้ผู้ค้ าประกัน ที่ช าระหนี้แทนผู้กู้ก่อน ส่วนที่เหลือจึงมอบให้แก่ผู้ที่สมาชิกระบุเป็นผู้รับประโยชน์  
หากไม่ระบุไว้ให้จ่ายแก่ทายาท 
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  ข้อ  39. หลักประกันส าหรับเงินกู้พิเศษ  ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้   
ถ้าเงินกู้พิเศษนั้น  มีจ านวนเกินค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 
   (1) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  จ านองเป็นประกัน 
เต็มจ านวนเงินกู้รายนั้น  โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่
ภายในร้อยละเจ็ดสิบแห่งค่าอสังหาริมทรัพย์นั้น 
        กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินที่มีโฉนด  และสมาชิกผู้กู้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ปลอด
จ านองเป็นหลักประกัน  ต้องจดทะเบียนจ านองเป็นหลักประกันครบหนี้  ที่มีอยู่ในเวลาจ านองและหนี้ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  หากเป็นที่ดินและบ้าน  หรืออาคารชุดต้องให้บริษัทตามที่สหกรณ์ก าหนด  เป็นผู้ประเมินราคา  โดยผู้กู้เป็นผู้
จ่ายค่าบริการให้กับบริษัทผู้ประเมินราคา  และผู้กู้ต้องท าประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณ์  ก าหนดใน
จ านวนเงินที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร  โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์และต้องต่ออายุ
การเอาประกันจนกว่าจะช าระเงินกู้แล้วเสร็จตามสัญญา  ผู้กู้เป็นผู้เสียเบี้ยประกัน  โดยให้สหกรณ์หักเอาจากเงินกู้   
เงินปันผลและเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือเงินเดือนของสมาชิกผู้กู้ได้ 
                        การใช้อสังหาริมทรัพย์จ านองเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ  ให้ใช้ราคาประเมิน 
ซึ่งบริษัทเป็นผู้ประเมินได้ไม่เกิน  5  ปี  สิทธิการถอนเงินฝาก  ในการใช้สิทธิในหลักประกันให้ปฏิบัติดังนี้ 
         ก. ผู้กู้ต้องท าหนังสือสละสิทธิ์การถอนเงินฝาก  และหนังสือยินยอมการถอนเงินฝาก เพื่อ
ช าระหนี้ของสมาชิกด้วย  
        ข. ผู้กู้ต้องมอบสมุดเงินฝากนั้นไว้ที่สหกรณ์   ระหว่างการใช้สิทธิ์เป็นหลักประกัน  
สหกรณ์ยังคงจ่ายดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาที่ฝากไว้กับสหกรณ์  และสหกรณ์อาจอนุญาตให้ถอนเงินฝากได้   
แต่จ านวนเงินคงเหลือต้องไม่น้อยกว่าหนี้ที่สมาชิกยังคงค้างช าระอยู่  

หมวด  6 
เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้ 

  ข้อ  40.  การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้ฉุกเฉินรายเดือน   ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้ผู้
กู้ส่งคืนเงินกู้ฉุกเฉินเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจ านวนไม่เกินสิบสองงวด  ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ย
เดือนแรก  
  ข้อ  41.  การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญ   
    กรณีใช้บุคคลค้ าประกัน  ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวด
รายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจ านวนไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบงวดตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ย 
เดือนแรก เว้นแต่ สมาชิกท่ีกู้เงินก่อนระเบียบนี้ถือใช้และมายื่นของกู้ใหม่ตามระเบียบนี้ งวดช าระหนี้ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการ  หรือกฎกระทรวง 
    กรณีใช้บุคคลค้ าประกันและหลักทรัพย์  ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้
ส ามัญเป็น งวดรายเดือน เท่ ากั นพร้อมด้ วยดอกเบี้ ย เป็ นจ านวนไม่ เ กินสองร้ อยสี่ สิ บ งวดตั้ ง แต่ เดื อนที่ 
คิดดอกเบี้ยเดือนแรก 
  ข้อ  42.  การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญเอ ที เอ็ม ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้ผู้กู้
ส่งคืนเงินกู้สามัญเอ ที เอ็ม เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจ านวนไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบงวดตั้งแต่เดือน
ที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก   
  ข้อ  43.  การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้พิเศษ  ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืน
เงินกู้พิเศษเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจ านวนไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ย
เดือนแรก   
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                            ในกรณีที่ผู้กู้มีค าขอเป็นหนังสือ  คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ  
คณะกรรมการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้ฉุกเฉิน  เงินกู้สามัญ  และเงินกู้พิเศษ  ที่ก าหนดไว้ตาม
ความวรรคก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดส าหรับเงินกู้สามัญ
รายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน 
          ทั้งนี้   การส่งงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทต้องไม่เกินอายุจริง 75 ปี 

หมวด  7 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

  ข้อ  44.  ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี    โดยจะประกาศให้ทราบ
เป็นคราวๆ ไป 
  ข้อ  45.  ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 

หมวด  8 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

  ข้อ  46.  ให้คณะกรรมการ  ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
นี้ และเม่ือคณะกรรมการเห็นว่า  หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง   ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
  ข้อ  47.  ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืน 
โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิ
ชักช้า 
     (1)  เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ๆ 
               (2)  เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น  
     (3)  เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า  หลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้
ไข้ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
                        (4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้  (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย)  เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
  ข้อ  48.  ในกรณีเงินกู้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามท่ีกล่าวในข้อ  46  ถ้าผู้ค้ าประกัน ซึ่งต้อง
รับผิดชอบช าระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามรถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอคณะกรรมการอาจผ่อนผันให้
ผู้ค้ าประกันช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบจ านวนเงินกู้ก็ได้ 
                        ส าหรับจ านวนงวดรายเดือนที่ผ่อนช าระของผู้ค้ าประกันนั้น ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
ก าหนดงวดผ่อนช าระตามท่ีเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนงวดส าหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ 
  ข้อ  49.  ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ หรือ
งานประจ าตามข้อบังคับข้อ 43 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้
เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ านั้นได้ 
  ข้อ  50.  ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
 
 
 
 
 
 



-10- 
 

หมวด  9 
บทเฉพาะกาล 

  ข้อ  51.  เงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกได้รับอนุมัติให้กู้แล้ว  ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นการกู้เงิน
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้   และให้ถือเอาความที่ปรากฏในหนังสือกู้    หนังสือค้ าประกัน และหนังสือสัญญาจ านอง
ที่ดิน   แล้วแต่กรณีที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงมีผลผูกพันตามสัญญานั้นต่อไป   สมาชิกรายเดิมที่ใช้
หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้มาก่อนแล้วให้ไม่เกินแปดล้านบาท 
  ข้อ  52.  สมาชิกที่อยู่ระหว่างการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  ให้งดการให้เงินกู้
และการค้ าประกันเงินกู้ทุกประเภท เมื่อผลการพิจารณาสิ้นสุดแล้ว  การพิจารณาการกู้ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
  ข้อ  53.  ประกาศก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกของสหกรณ์   ที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 
 
               ประกาศ   ณ   วันที่  1   เดือนตุลาคม   พ.ศ.2563 
 
 
 
             (นายส าเริง   บุญโต) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 

 


