ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ชัยนาท จํากัด
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก
พ.ศ. 2557
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 65(9)
และข้อ 89(4) ที-ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที- 54 ในการประชุมครั3งที- 7/2557 เมื-อวันที9 เมษายน 2557 ได้มีมติกาํ หนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี3
ข้อ 1. ระเบียบนี3เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
พ.ศ. 2557"
ข้อ 2. ระเบียบนี3ให้ใช้บงั คับตั3งแต่วนั ที- 10 เมษายน พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
พ.ศ. 2554 และบรรดาประกาศ มติ คณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื-นใดที-มีอยูก่ ่อนวันใช้ระเบียบนี3
ซึ-งมีขอ้ กําหนด ขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี3 ให้ใช้ระเบียบนี3แทน
หมวด 1
ข้ อกําหนดทัว( ไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี3สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ 3 ประเภท คือ
(1) การกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉิน
(1.1) เงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉิ น
(1.2) เงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉิ น ATM
(2) การกูส้ ามัญ ได้แก่เงินกูส้ ามัญ และเงินกูส้ ามัญสวัสดิการอื-น
(3) การกูพ้ ิเศษ ได้แก่ เงินกูพ้ ิเศษเพื-อความมัน- คงของสมาชิกและเงินกูพ้ ิเศษ
เพื-อการเคหะสงเคราะห์
ข้อ 5. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั3น จะให้ได้เฉพาะกรณี เพื-อการอันจําเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร โดยสมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินต้องเสนอคําขอกูต้ อ่ สหกรณ์ตามแบบ
ที-กาํ หนด
ข้อ 6. การส่ งเงินงวดชําระเงินกูท้ ุกประเภท ให้ถือว่าเงินงวดชําระหนี3แต่ละงวดถึงกําหนดส่ งภายใน
วันสิ3 นเดือนนั3น ๆ โดยผูก้ ตู้ อ้ งยินยอมให้หน่วยงานจัดเก็บจากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที-จา่ ยเพื-อส่ งต่อ
สหกรณ์
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หมวด 2
การกู้เพือ( เหตุฉุกเฉิน
ข้อ 7. สมาชิกซึ-งอาจได้รับเงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉิ นต้องเป็ นสมาชิกในสหกรณ์น3 ีเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
หกเดือนและส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือนหกงวดติดต่อกัน เว้นแต่สมาชิกที-โอนมาจากสหกรณ์อื-นให้กเู้ งินเพื-อ
เหตุฉุกเฉิ นได้เมื-อส่ งเงินงวดรายเดือนผ่านมาแล้ว 1 งวดรายเดือน เงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉินที-ให้แก่สมาชิกผูก้ ู้
คนหนึ-ง ๆ นั3น แบ่งออกเป็ น 2 ระบบ คือ
7.1 ระบบปกติ กําหนดวงเงินให้สมาชิกแต่ละคนกูไ้ ด้สองเท่าของเงินเดือนของสมาชิกนั3น
กรณี สมาชิกนั3นยังมีเงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉิ นค้างอยูเ่ มื-อสมาชิกผูน้ 3 นั ได้รับเงินกูใ้ หม่ทุกประเภทให้หกั ชําระหนี3
เงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉินปกติที-คา้ งทั3งหมด
7.2 เงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉิน ATM ไม่เกินคนละ 20,000 บาท
ข้อ 8. คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ
หรื อกรรมการดําเนินการคนอื-น ๆ หรื อผูจ้ ดั การ ตามที-เห็นสมควร เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยให้เงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉิ นแทน
คณะกรรมการดําเนินการก็ได้ และให้ผไู ้ ด้รับมอบอํานาจดังกล่าวแถลงรายการเงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉิน
ต่อคณะกรรมการดําเนินการเพื-อทราบทุกเดือน
หมวด 3
การกู้สามัญ
ข้อ 10. คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกได้ตามที-กาํ หนด
ไว้ในระเบียบนี3 และในข้อบังคับของสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตั3งคณะกรรมการเงินกูข้ 3 ึนตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 65 (12) และข้อ 73 เพื-อมอบอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้
ข้อ 11. สมาชิกซึ-งอาจได้รับเงินกูส้ ามัญ ต้องเป็ นสมาชิกในสหกรณ์น3 ีเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน
และส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือนหกงวดติดต่อกัน
ผูท้ ี-เป็ นสมาชิกโดยการรับโอนสภาพการเป็ นสมาชิกจากสหกรณ์อื-น ไม่อยูใ่ นข้อบังคับ
วรรคแรก
ข้อ 12. สมาชิกที-ประสงค์ขอกูเ้ งินสามัญต้องเสนอคําขอกูต้ อ่ สหกรณ์ตามแบบที-กาํ หนดไว้
ข้อ 13. คําขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกนั3น ต้องเสนอผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้าหน่วยงานที-สมาชิกนั3น
สังกัดอยูพ่ ิจารณาให้ความเห็น ยกเว้นในกรณี ผขู ้ อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งผูบ้ งั คับบัญชา หรื อหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับอําเภอหรื อจังหวัด หรื อเทศบาล
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ข้อ 14. จํานวนเงินกูส้ ามัญที-ให้แก่สมาชิกแต่ละคน ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
โดยให้กไู้ ด้ไม่เกินหกสิ บเท่าของเงินได้รายเดือนและเงินประจําตําแหน่ง หรื อเงินวิทยฐานะ
เงิน สปช. ชคบ. ช.ร.บ. รวมกับเงินค่าหุน้ ที-ชาํ ระแล้วของสมาชิก แต่ตอ้ งไม่เกินสองล้านห้าแสนบาท และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที-คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
กรณี สมาชิกกูเ้ งินสามัญโดยใช้ทุนเรื อนหุ ้นคํ3าประกันซึ-งเกินกว่าวงเงินกูส้ ามัญที-กาํ หนดไว้ สมาชิก
สามารถกูเ้ งินโดยใช้ทุนเรื อนหุน้ คํ3าประกันได้ โดยไม่เกินร้อยละเก้าสิ บของค่าหุน้ ของผูก้ ทู้ ี-มีอยูใ่ นสหกรณ์
ข้อ 15. ในการให้เงินกูส้ ามัญนั3น ถ้าปรากฏว่า สหกรณ์มีเงินทุนที-จะให้กไู้ ด้ไม่พอแก่การขอกูอ้ นั มี
ลักษณะพึงให้กนู้ 3 นั ทุกราย ให้ถือลําดับในการพิจารณาให้เงินกูด้ งั ต่อไปนี3
(1) ผูก้ ซู้ - ึงใช้คา่ หุน้ เป็ นหลักประกันนั3น ให้อยูใ่ นลําดับก่อนผูก้ ซู้ - ึงใช้หลักประกันอย่างอื-น
(2) ในระหว่างผูก้ ซู้ - ึงอยูใ่ นลําดับเดียวกันตามที-กล่าวใน (1) นั3น ผูก้ ซู้ - ึงขอกูน้ อ้ ย พึงให้กู้
ก่อนผูก้ ซู้ - ึงขอกูจ้ าํ นวนมาก เพื-อประโยชน์แห่งการนี3 จํานวนเงินกูท้ ี-นาํ มาเทียบกันนั3น
ให้คิดรวมทั3งเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉินของผูก้ ทู้ ี-คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย
หมวด 4
การกู้พเิ ศษ
ข้อ 16. เมื-อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า สหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าเพื-อที-จะช่วยเหลือให้
เงินกูเ้ พื-อส่ งเสริ มฐานะความมัน- คงหรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยคณะกรรมการดําเนินการ
มีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกได้ตามที-กาํ หนดไว้ในระเบียบนี3 และตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์
ข้อ 17. การให้เงินกูพ้ ิเศษนั3น ให้เฉพาะเพื-อความมัน- คงของสมาชิกและเพื-อการเคหะสงเคราะห์
ข้อ 18. สหกรณ์อาจให้สมาชิกกูเ้ งินพิเศษได้โดย ต้องเป็ นสมาชิกในสหกรณ์น3 ีติดต่อกันมาเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ-งปี
ข้อ 19. สมาชิกผูย้ งั ส่ งคืนเงินกูป้ ระเภทอื-นไม่หมด ก็ให้มีสิทธิWกเู้ งินพิเศษได้และเมื-อได้รับเงินกู้
นี3แล้ว ให้สหกรณ์หกั เงินตามข้อ 4 (1) ยกเว้นเงินกูส้ ามัญ เงินกูส้ วัสดิการอื-นและการกูต้ ามโครงการพิเศษ
อื-น ๆ ส่ วนที-เหลือต้องสามารถนําไปดําเนินการตามวัตถุประสงค์ได้
ข้อ 20. การพิจารณาให้เงินกูพ้ ิเศษ ต้องได้รับความเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่าสามในสี- ของจํานวน
กรรมการดําเนินการผูเ้ ข้าประชุมพิจารณาคําขอกูร้ ายนั3น
ข้อ 21. เมื-อคณะกรรมการดําเนินการได้วินิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกรายใดสมาชิกผูข้ อกูจ้ ะต้อง
จัดทําหนังสื อกูแ้ ละเอกสารตามกฎหมายเกี-ยวกับการกูน้ 3 นั ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อน สมาชิกผูก้ จู้ ึงรับเงินจาก
สหกรณ์
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ข้อ 22. ตราบใดที-สมาชิกผูก้ ยู้ งั ส่ งคืนเงินกูพ้ ิเศษไม่เสร็ จ ตนจะต้องยินยอมและอํานวยความสะดวก
ให้คณะกรรมการดําเนินการหรื อบุคคลอื-นซึ-งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้าง ต่อเติมหรื อ
ปรับปรุ งทรัพย์สิน ที-ใช้เงินกูน้ 3 นั ในเวลาอันสมควรได้เสมอ และต้องชี3แจงข้อความจริ งเกี-ยวกับเรื- องที-ตรวจ
ให้ทราบตามความประสงค์ของคณะกรรมการดําเนินการ
การกู้พเิ ศษเพือ( ความมั(นคงของสมาชิก
ข้อ 23. เงินกูพ้ ิเศษเพื-อความมัน- คงของสมาชิก เป็ นเงินกูแ้ ก่สมาชิกที-ประสงค์ขอกูเ้ พื-อการอันจําเป็ น
หรื อประโยชน์อื-นใด และเพื-อส่ งเสริ มฐานะความมัง- คงของสมาชิกและครอบครัว
ข้อ 24. จํานวนเงินกู้ ระยะเวลาส่ งชําระหนี3 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที-คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
การกู้พเิ ศษเพือ( การเคหะสงเคราะห์
ข้อ 25. เงินกูพ้ ิเศษเพื-อการเคหะสงเคราะห์น3 นั ได้แก่
(1) เงินกูพ้ ิเศษเพือ- ก่อสร้าง ต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคารสําหรับใช้เป็ นที-อยูอ่ าศัยอาศัย
ของตนเองและ ครอบครัวตามควรแก่ฐานะ
(2) เงินกูเ้ พื-อซื3ออาคาร หรื อซื3อที-ดินและอาคารหรื อซื3อที-ดินเพื-อจะได้ก่อสร้างอาคารใน
ระยะเวลาอันสมควร ทั3งนี3สาํ หรับใช้เป็ นที-อยูอ่ าศัยของตนเองและครอบครัว
ตามควรแก่ฐานะ
(3) เงินกูเ้ พื-อกิจการซึ-งเกี-ยวข้องหรื อจําเป็ นตาม (1) หรื อ (2)
ข้อ 26 สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินดังกล่าวในข้อ 25 ต้องเสนอคําขอกูถ้ ึงคณะกรรมการดําเนินการ
ตามแบบที-กาํ หนดไว้รวมทั3งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที-เกี-ยวข้องเช่น รายการทรัพย์สิน และหนี3สิน
รายได้และค่าใช้จา่ ย รายการบุคคลในครัวเรื อน การอยูอ่ าศัยเดิม และเหตุผลความจําเป็ นที-ตอ้ งจัดให้มีที-อยู่
อาศัยใหม่แบบรู ปและรายการก่อสร้างหรื อต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคาร รายละเอียดและหลักฐานแห่งที-ดิน
และหรื ออาคารที-จะซื3อกําหนดเวลาและราคาสัญญาที-ทาํ ไว้หรื อร่ างสัญญาที-จะทํารายละเอียดแห่งความ
ต้องการเงินกู้ จํานวนเงินซึ-งตนจะออกเอง กําหนดรายการใช้จา่ ยเงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่ง
ทรัพย์สินที-เสนอเป็ นหลักประกัน
ข้อ 27. แบบรู ปและรายการก่อสร้างหรื อต่อเติมหรื อปรับปรุ งอาคารนั3นต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการด้วย
การแก้ไขเปลี-ยนแปลงแบบรู ป และรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสําคัญต้องได้รับความ
เห็นชอบของบุคคลซึ-งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการเพื-อการนี3 และต้องรายงาน
คณะกรรมการดําเนินการทราบด้วย
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ข้อ 28. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดําเนินการหรื อบุคคลอื-นตามที-เห็นสมควรสอบสวนและทํา
รายงานเกี-ยวกับคําขอกูพ้ ิเศษเพื-อการเคหะสงเคราะห์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาโดยให้ถือเป็ น
หน้าที-ของสมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งให้ขอ้ ความจริ งทุกประการ
ข้อ 29. จํานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื-อการเคหะสงเคราะห์ซ- ึงให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ-ง ๆ นั3นย่อมสุ ดแต่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นควร โดยคํานึงถึงลักษณะของที-อยูอ่ าศัยตามควรแก่ฐานะและความสามารถ
ชําระหนี3ของสมาชิกนั3น ทั3งนี3จาํ นวนเงินกู้ ระยะเวลาส่ งชําระหนี3 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 30. ตราบใดที-สมาชิกยังส่ งคืนเงินกูพ้ ิเศษเพื-อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็ จจะให้เช่าหรื อขายหรื อ
โอนอาคารหรื อที-ดิน ไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั3งหมดแก่ผอู ้ ื-นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี ที-จาํ เป็ นต้องได้รับอนุญาตเป็ น
หนังสื อจากคณะกรรมการดําเนินการก่อน
หมวด 5
การกู้ตามโครงการพิเศษอื(นๆ
ข้อ 31. เงินกูต้ ามโครงการพิเศษอื-น ๆ สหกรณ์อาจให้สมาชิกกูเ้ งินตามโครงการพิเศษได้ ทั3งนี3
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที-คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
หมวด 6
หลักประกันสํ าหรับเงินกู้
ข้อ 32. การให้เงินกูท้ ุกประเภท ผูก้ ตู้ อ้ งทําหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที-กาํ หนดไว้
ข้อ 33. หลักประกันสําหรับเงินกู้ ให้มีขอ้ กําหนดดังต่อไปนี3
(1) เงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉิ น ให้ใช้ทุนเรื อนหุ ้นคํ3าประกัน
(2) เงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั3นมีจาํ นวนเงินไม่เกินร้อยละเก้าสิ บของทุนเรื อนหุ ้น
ที-ผกู ้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์กไ็ ม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื-นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั3นมีจาํ นวนเกินกว่าร้อยละเก้าสิ บของค่าหุน้ ที-ผกู ้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ตอ้ ง
มีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ-ง ดังต่อไปนี3ดว้ ย
(2.1) มีสมาชิกซึ-งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยคนหนึ-ง
คํ3าประกันอย่างไม่มีจาํ กัด เพื-อหนี3สินเกี-ยวกับเงินกูส้ ามัญรายนั3น ในส่ วนที-เกินกว่าค่าหุ ้นของผูก้ ู้
แต่ถา้ มีเงินกูส้ ามัญรายก่อนเหลืออยูด่ ว้ ย ก็ตอ้ งคํ3าประกันเพื-อหนี3สินเกี-ยวกับเงินกูส้ ามัญรายใหม่น3 นั ทั3งหมด
เพื-อความมัน- คงในการให้เงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการ มีอาํ นาจวินิจฉัยเรี ยกให้
มีผคู ้ 3 าํ ประกันมากกว่าคนหนึ-งได้
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สมาชิกผูค้ 3 าํ ประกันต้องทําหนังสื อคํ3าประกันให้ไว้ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที-กาํ หนด
ไว้
สมาชิกคนหนึ-งจะเป็ นผูค้ 3 าํ ประกันสําหรับผูก้ มู้ ากกว่าสามคนในเวลาเดียวกันไม่ได้
และสมาชิกคนหนึ-งจะมีหนี3สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ 3 าํ ประกัน โดยจํานวนเงินรวมกันทั3งหมด
เกินกว่าที-กล่าวไว้ในข้อ 14 ไม่ได้
เมื-อผูค้ 3 าํ ประกันคนใดตาย หรื อออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื-นใด หรื อมีเหตุทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าไม่สมควร หรื อไม่อาจที-จะเป็ นผูค้ 3 าํ ประกันต่อไปผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้สมาชิกอื-น
ซึ-งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ 3 าํ ประกันแทนคนเดิมให้เสร็ จสิ3 นภายในระยะเวลา
ที-คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
การที-สมาชิกผูค้ 3 าํ ประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ 3 นั
หลุดพ้นจากการคํ3าประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้มีสมาชิกอื-น ซึ-งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเข้าเป็ น
ผูค้ 3 าํ ประกันแทน
(2.2) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจํานองรายอื-น จํานองเป็ นประกันเต็ม
จํานวนเงินกูร้ ายนั3นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที-กาํ หนด
(2.3) มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรื อเอกสารการฝากเงินในสถาบันการเงินซึ-ง
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจํานําเป็ นประกัน โดยจํานวนเงินกูส้ ่ วนที-เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยู่
ภายในร้อยละเก้าสิ บแห่งมูลค่าหุน้ นั3น
(3) เงินกูพ้ ิเศษ ถ้าเงินกูพ้ ิเศษนั3นมีจาํ นวนไม่เกินร้อยละเก้าสิ บของทุนเรื อนหุน้ ซึ-งผูก้ มู้ ีอยู่
ในสหกรณ์ และไม่ได้นาํ ทุนเรื อนหุน้ คํ3าประกันเงินกูส้ ามัญไว้ ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื-นอีก
ถ้าเงินกูพ้ ิเศษนั3น มีจาํ นวนเกินกว่าค่าหุ ้นซึ-งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกัน
ตามที-กล่าวไว้ เกี-ยวกับหลักประกันสําหรับเงินกูพ้ ิเศษใน (2.2) และหรื อ (2.3) เท่านั3น
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หมวด 7
เงินงวดชําระหนีส7 ํ าหรับเงินกู้
ข้อ 34. เงินงวดชําระหนี3สาํ หรับเงินกูน้ 3 นั ให้กาํ หนดไว้ดงั นี3
(1) เงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉินปกติ ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉิ นนั3นเต็มจํานวนพร้อมด้วย
ดอกเบี3ยภายในวันสิ3 นเดือนที-คิดดอกเบี3ยเดือนแรก หรื อให้ส่งเป็ นงวดรายเดือน
รวมยีส- ิ บงวดโดยให้ส่งเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี3ยภายในวันสิ3 นเดือนที-คิดดอกเบี3ย
เดือนแรก ส่ วนต้นเงินที-เหลือพร้อมด้วยดอกเบี3ยให้ส่งภายในวันสิ3 นเดือนถัดไปทั3งนี3
โดยไม่มีการผ่อนเวลาอย่างใดอีก
เงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉิน ATM กําหนดชําระคืนเงินต้นไม่ต-าํ กว่าเดือนละ 200 บาท พร้อม
ดอกเบี3ย ส่ วนหลักเกณฑ์วธิ ีการกูแ้ ละการอนุมตั ิให้เป็ นไปตามที-คณะกรรมการกําหนด
ในกรณี ที-สมาชิกกูเ้ งินไปแล้วหากยังไม่เกินวงเงินที-ได้รับอนุมตั ิกส็ ามารถทําการ
กูไ้ ด้อีกตลอดเวลาโดยใช้บตั ร ATM
(2) เงินกูส้ ามัญให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดให้ผกู ้ เู้ งินส่ งเงินกูส้ ามัญเป็ น
งวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุ ดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี3ยเป็ นจํานวนกี-งวดก็สุดแต่
จะเป็ นการ สมควรตามฐานะจํานวนและความมุง่ หมายแห่งเงินกูแ้ ต่ไม่เกิน
สามร้อยงวด
ในกรณี ที-ผกู ้ มู้ ีคาํ ขอเป็ นหนังสื อ และคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควร
ผ่อนผันเป็ นพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะผ่อนเวลาการส่ งเงินงวดชําระหนี3สาํ หรับเงินกูส้ ามัญ
ที-กาํ หนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั3น ให้ผกู ้ คู้ ราวละหนึ-งหรื อหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนผันเวลาเช่นนี3
รวมกันทั3งหมดสําหรับเงินกูส้ ามัญรายหนึ-ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน
(3) เงินกูพ้ ิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณากําหนดให้ผกู ้ เู้ งินพิเศษส่ งคืนเงินกู้
เป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี3ย เป็ นจํานวนกี-งวดก็สุดแต่จะเป็ นการสมควร
ตามฐานะของผูก้ ู้ จํานวนและความมุง่ หมายแห่งเงินกูแ้ ต่ตอ้ งไม่เกินสามร้อยหกสิ บ
งวด สําหรับเงินกูเ้ พื-อการเคหะสงเคราะห์ และไม่เกินสามร้อยงวด สําหรับ
เงินกูเ้ พื-อความมัน- คงของสมาชิก
(4) เงินกูต้ ามโครงการพิเศษอื-นๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดให้สมาชิก
ผูก้ เู้ งินส่ งชําระหนี3เงินกู้ ดอกเบี3ย จํานวนงวด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
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ข้อ 35. การส่ งเงินงวดชําระหนี3เงินกูท้ ุกประเภท ซึ-งผูก้ ตู้ อ้ งส่ งต่อสหกรณ์น3 นั ให้ส่งโดยวิธีหกั จาก
เงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที-จา่ ย
ให้ถือว่าเงินงวดชําระหนี3แต่ละงวด ถึงกําหนดส่ งภายในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนที-ระบุ
ในหนังสื อกูน้ 3 นั ๆ
หมวด 8
ดอกเบีย7 เงินกู้
ข้อ 36. ให้เรี ยกดอกเบี3ยเงินกูท้ ุกประเภทในอัตราที-คณะกรรมการดําเนินการกําหนดเป็ นประกาศ
สหกรณ์
ข้อ 37. ดอกเบี3ยนั3นให้คิดเป็ นรายวันตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 9
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 38. ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที-กาํ หนด
ไว้ในระเบียบนี3 และเมื-อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง
ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที-คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 39. ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี3 ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ กรณี ใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่ งคืนโดยสิ3 นเชิง
พร้อมทั3งดอกเบี3ยในทันที โดยมิพกั คํานึงถึงกําหนดเวลาที-ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการจัดการ
เรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื-อสมาชิกได้ออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื-อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผูก้ นู้ าํ ไปใช้ผดิ ความมุง่ หมายที-ให้เงินกูน้ 3 นั
(3) เมื-อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ องและผูก้ มู้ ิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที-คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื-อค้างส่ งเงินงวดชําระหนี3 (ไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบี3ย) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี3ดงั ว่านั3นถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ-งๆ
ข้อ 40. ในกรณี เงินกูม้ ีอนั ต้องส่ งคืนโดยสิ3 นเชิงตามที-กล่าวในข้อ 39 ถ้าผูค้ 3 าํ ประกันต้องรับผิดชําระ
หนี3แทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชําระหนี3น3 นั โดยสิ3 นเชิงได้ เมื-อผูค้ 3 าํ ประกันร้องขอคณะกรรมการดําเนินการอาจ
ผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ 3 าํ ประกันเป็ นงวดรายเดือนจนเสร็ จตามที-ผกู ้ ไู้ ด้ทาํ หนังสื อกูใ้ ห้ไว้ตอ่ สหกรณ์ได้
สุ ดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
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ข้อ 41. ผูก้ ู้ และหรื อผูค้ 3 าํ ประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอลาออก หรื อย้ายจากราชการ
หรื องานประจําตามข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 33 (3) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบและจัดการ
ชําระหนี3สินในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ 3 าํ ประกันซึ-งตนมีอยูต่ อ่ สหกรณ์ให้เสร็ จสิ3 นเสี ยก่อน แล้วจึงขอออกหรื อ
ย้ายออกจากราชการ หรื องานประจํานั3นได้
ข้อ 42. ให้คณะกรรมการดําเนินการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี3
ประกาศ ณ วันที- 10 เมษายน พ.ศ. 2557

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
สําเนาถูกต้อง

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
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หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้เงินเพือ( เหตุฉุกเฉิน ATM
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ชัยนาท จํากัด
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 และข้อ 8 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2557 และมติคณะกรรมการดําเนินการชุดที- 54 คราวประชุมครั3งที... /2557 เมื-อวันที- ... เมษายน 2557 อนุมตั ิให้ดาํ เนินการให้บริ การโครงการเงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉิน
ATM แก่สมาชิกที-มีอายุการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับถึงวันยืน- คําขอกู้ วงเงินกู้
ไม่เกินคนละ 20,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื-อให้สมาชิกสหกรณ์ฯ นําเงินไปใช้จา่ ยในครอบครัว
และในชีวติ ประจําวัน ตามความประสงค์ของสมาชิกสหกรณ์ และยืน- คําขอกูเ้ งินได้ต3งั แต่วนั ทีเป็ นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี3
1. คุณสมบัติของผูก้ ู้
1.1 อายุการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และอายุ 20 ปี บริ บูรณ์ข3 ึนไป ณ วันยื-นคํา
ขอกูเ้ งินโดยมีเงินได้หรื อมีสิทธิได้รับเงินได้ตลอดอายุสัญญาและสามารถหัก ณ ที-จา่ ยได้
ในจังหวัดชัยนาท
1.2 ในรอบ 12 เดือนที-ผา่ นมา ไม่เป็ นผูผ้ ดิ นัดการชําระหนี3 และในรอบ 3 เดือนที-ผา่ นมา
สามารถหักเงินได้ ณ ที-จา่ ยได้ครบถ้วนเป็ นปกติและไม่เป็ นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างถูกอายัดเงินหุน้
และหรื อเงินปันผลและหรื อเงินเฉลี-ยคืนตามกฎหมาย
1.3 มีเงินได้รายเดือนหัก ณ ที-จา่ ยและยินยอมให้หกั เงินชําระหนี3 ณ ที-จา่ ยตามกฎหมายสหกรณ์
2. จํานวนเงินให้กู้
เงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉิน ATM ให้มีจาํ นวนไม่เกิน 20,000 บาท
3. อัตราดอกเบี3ย
ตามประกาศของสหกรณ์ (หากกรณี สมาชิกผิดนัดชําระหนี3ไม่ได้รับเงินเฉลี-ยคืนตามจํานวน
เดือนที-ผดิ นัดในแต่ละปี )
4. ขั3นตอนการขอกูเ้ งินและรับเงินกู้
4.1 ยืน- คําขอกูเ้ งินเพื-อเหตุฉุกเฉิน ATM (ตามแบบคําร้องของสหกรณ์ฯ) ณ สํานักงานสหกรณ์ฯ
ด้วยตนเองทุกวันทําการ รอตรวจเอกสารและลงนามสัญญากูเ้ งินทันที (ทําสัญญาครั3งเดียว
ใช้ได้ตลอดไป)
4.2 สมาชิกเปิ ดบัตร THANCHART CO-OP-D CARD กับธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
สาขาชัยนาท
4.3 หลังจากลงนามสัญญากูเ้ งินและจัดทําบัตร THANCHART CO-OP-D CARD แล้ว 3 วัน
ทําการ จึงทําการเบิกเงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉิน ATM ณ ตูเ้ บิกเงิน ATM ของธนาคารได้
4.4 ในปี ต่อไป สมาชิกต้องชําระค่าธรรมเนียมบัตร ปี ละ 200 บาท
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5. จํานวนเงินผ่อนชําระ
5.1 ให้ผอ่ นชําระหนี3เงินต้นไม่ต-าํ กว่าเดือนละ 200 บาท พร้อมดอกเบี3ย
5.2 คืนเป็ นยอดได้ตามความพร้อมของผูก้ ู้ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
5.3 คืนปิ ดบัญชีได้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
5.4 ชําระเงินงวดแรกตามงวดระยะเวลาการแจ้งหักเงิน ณ ต้นสังกัด
6. เงื-อนไขการชําระเงินกู้
หักจากหน่วยงานต้นสังกัด
7. การพิจารณาอนุมตั ิเงินกู้
7.1 สมาชิกจะกูเ้ งินฉุกเฉิน ATM ได้ ต้องมีเงินเดือนเหลือไม่นอ้ ยกว่า 1,800 บาท
7.2 การให้เงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉิน ต้องเสนออนุมตั ิคาํ ขอกูต้ ่อคณะกรรมการดําเนินการหรื อ
คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อ
เลขานุการ หรื อกรรมการดําเนินการ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี-ได้รับมอบหมายตามที-เห็นสมควรเป็ นวินิจฉัยให้
เงินกูเ้ พื-อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได้ และให้ผไู ้ ด้รับมอบหมายดังกล่าวแถลงรายการเงินกู้
เพื-อเหตุฉุกเฉิ นที-ให้ไปและระยะเวลาส่ งคืนเพื-อให้คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน
ในกรณี มีเหตุจาํ เป็ นหรื อเหตุสุดวิสัยไม่สามารถผ่านการพิจารณาให้ความเห็นตามวรรคแรกได้
ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อเลขานุการเป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัย
ทั3งนี3 ตั3งแต่บดั นี3เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที-

เมษายน พ.ศ. 2557

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
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หนังสือกู้ที................/......................
วันที............/................./................

คําขอกู้เงินเพือ( เหตุฉุกเฉิน ATM
เขียนที-.....................................................
วันที-.......เดือน.....................พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า...........................................................เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จําก้ด
เลขทะเบียน.............ตําแหน่ง.............................สังกัดหน่วยงาน/โรงเรี ยน..............................................
อําเภอ............................จังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์/มือถือ...................................มีความประสงค์
ขอกูเ้ งินเพื-อเหตุฉุกเฉิ น ATM กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ดังนี3
ข้อ 1. ผูก้ ขู้ อกูเ้ งินจากผูใ้ ห้กเู้ ป็ นจํานวนเงิน..........................บาท (.....................................................)
โดยส่ งชําระหนี3เงินต้นเดือนละ..........................บาท (....................................................................)
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติตา่ ง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท
จํากัด ทุกประการ
ข้อ 3. หนังสื อนี3เป็ นหลักฐานการกูเ้ งินเมื-อได้รับอนุมตั ิให้กเู้ งินแล้ว

เงินได้รายเดือน

(ลงชื-อ)......................................................ผูข้ อกู้
(..................................................)
(ลงชื-อ).......................................................พยาน
(..................................................)
(ลงชื-อ).......................................................พยาน
(..................................................)
(รายการต่อไปนี3 เจ้าหน้าที-ของสหกรณ์ฯ กรอกเอง)
จํากัดวงเงินเพื-อเหตุฉุกเฉิน ATM
ทุนเรื อนหุ ้น
วงเงินกูส้ ู งสุ ด
จํากัดวงเงินกู้

ผูข้ อกู้  เคย  ไม่เคย ผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี3หรื อขาดส่ งเงินสะสมรายเดือน
เมื-อ..........................................ข้อชี3แจงอื-น.........................................................................................................
(ลงชื-อ)......................................................เจ้าหน้าทีวันที-............................................
(ลงชื-อ).......................................................รองผูจ้ ดั การ
วันที-..............................................

ได้ บนั ทึกข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบเรี ยบร้ อยแล้ ว
.....................................ผู้บนั ทึกข้ อมูล
วันที................................................

อนุมัติ
(ลงชื-อ).......................................................ผูจ้ ดั การ
วันที-..............................................

