- สำเนำ -

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
พ.ศ. 2559
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ข้อ 76(9) และข้อ
101(2) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กาหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559 ซึ่งกาหนด
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบีย้
เงินกู้ พ.ศ. 2558 ซึ่งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกู้เพือ่ เหตุฉกุ เฉิน
(2) เงินกู้สามัญ
(3) เงินกู้พิเศษ
ข้อ 5. สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น
ข้อ 6. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพือ่ การอันจาเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร และอาจให้เงินกู้แก่สมาชิกตามความในข้อ 4 ในคราวเดียวกัน
ไม่เกิน 4 สัญญาต่อคน แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 7. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอคาขอกู้ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 8. การให้เงินกู้ทกุ ประเภทนั้น ผู้กู้ตอ้ งทาหนังสือกู้และสมาชิกผูค้ ้าประกัน (ถ้ามี) ต้องทา
หนังสือค้าประกัน ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 9. การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้อ งส่ง ต่อ สหกรณ์นั้น ให้ส่ง โดยวิธีหัก
จากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย หรือบัญชีธนาคารที่เงินบานาญเข้า หรือบัญชีเงินฝากของสหกรณ์
และการส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกูร้ วมทั้งเงินอื่นๆ ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่
เกินเงินได้รายเดือ นสุทธิของสมาชิก นั้นให้ถือ ว่า เงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึง ก าหนดส่ง ภายในวันที่
สหกรณ์ได้หักเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้นๆ
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ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นและหรือเงินฝาก ที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
และการส่งเงินงวดชาระหนี้เกินกว่าเงินได้รายเดือ นสุทธิของสมาชิก นั้น ให้ส่ง โดยวิธีชาระด้วยเงินสด
โดยกาหนดส่งภายในวันสิ้นทาการของเดือน
หมวด 2
เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
ข้อ 10. การให้เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดาเนินการ หรือผู้จดั การ ตามทีเ่ ห็นสมควร
เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพือ่ เหตุฉกุ เฉินแทนคณะกรรมการดาเนินการก็ได้ และให้ผู้รับมอบดังกล่าวแถลง
รายงานการให้เงินกู้เพือ่ เหตุฉกุ เฉิน ที่ให้กู้ไปและส่งชาระคืน เพือ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการทราบ
ทุกเดือน
ข้อ 11. เงินกู้เพือ่ เหตุฉกุ เฉินให้แก่สมาชิกผูก้ ู้คนหนึง่ ๆ นั้น แบ่งออกเป็น 2 วงเงิน
(1) เงินกู้เพือ่ เหตุฉกุ เฉินทีก่ ู้ผ่านสหกรณ์ ให้มีวงเงินกู้ หนึ่งเท่าแห่งเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกนั้นแต่ไม่เกิน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
(2) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน ที่กู้ผา่ นธนาคาร ให้มีวงเงินกู้ได้เท่ากับจานวนค่าหุ้นที่
สมาชิกมีอยู่ แต่ไม่เกิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
สมาชิกคนหนึง่ ให้มีวงเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน คนละ 1 วงเงินเท่านัน้
ข้อ 12. หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ให้กาหนดดังนี้
(1) เงินกู้เพือ่ เหตุฉกุ เฉินทีก่ ู้ผ่านสหกรณ์ นอกจากทาหนังสือซึง่ ผู้กู้ได้ทาไว้ตอ่ สหกรณ์
แล้วก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอืน่ อีก
(2) เงินกู้เพือ่ เหตุฉกุ เฉินทีก่ ู้ผ่านธนาคาร ให้มีผู้ค้าประกัน ดังนี้
(ก) ในกรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ให้มีผู้ค้าประกัน 2 คน
(ข) ในกรณีวงเงินกู้เกินกว่า 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ให้มีผู้ค้าประกัน 3 คน
สมาชิกคนหนึง่ ๆ จะเป็นผู้คาประกั
้
นสาหรับผู้กู้มากกว่า 3 คน ในเวลาเดียวกันไม่ได้
ข้อ 13. การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงิน ดังนี้
(1) เงินกู้เพือ่ เหตุฉกุ เฉินผ่านสหกรณ์ กาหนดชาระคืนภายใน 5 งวด ในกรณีที่สมาชิก
ผู้กู้เงินไปแล้วมีความประสงค์จะขอกู้ใหม่ต้องผ่อนชาระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด จึงจะขอกู้ใหม่ได้
และสหกรณ์จะจ่ายเงินให้โดยวิธีหักกลบลบหนี้
(2) เงินกู้เพือ่ เหตุฉกุ เฉินทีก่ ู้ผ่านธนาคาร หลักเกณฑ์การส่งเงินงวดชาระหนี้ให้เป็นไป
ตามประกาศของสหกรณ์
หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้อ 14. การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินจิ ฉัยให้เงินกู้สามัญ
แก่สมาชิกได้ตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี้
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คณะกรรมการดาเนินการ อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 76(12), 80 และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้ และให้
กรรมการเงินกู้แถลงรายงานให้เงินกู้สามัญที่ให้กู้ไปและส่งชาระคืน เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการ
ทราบทุกเดือน
ข้อ 15. สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้สามัญนั้น ต้องได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ตดิ ต่อกันมาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน เว้นแต่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งย้ายเข้ารับราชการในท้องทีด่ าเนินงาน
ของสหกรณ์นี้และได้เป็นสมาชิกตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 36 และสมาชิกที่ประสงค์จะกู้ทุนเรือนหุ้น
และ/หรือเงินฝากของตนเอง และเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย
จากัด
ข้อ 16. คาขอกู้สามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
ข้อ 17. จานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กคู้ นหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ดาเนินการ พิจารณาเห็นสมควรแต่ต้องอยู่ภายในจากัด 70 เท่า ของเงินได้รายเดือน + วิทยฐานะ
แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) สุดแต่จานวนไหนจะน้อยกว่า
ในกรณีที่สมาชิกมีทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝาก อยู่ในสหกรณ์เกินกว่าวงเงินซึง่ อาจกู้ได้
ตามวรรคแรก คณะกรรมการเงินกู้ อาจให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของ
ค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่ผู้กู้มอี ยู่ในสหกรณ์ แต่ไม่เกิน 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการ
เงินกู้พิจารณากาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจานวน
กี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จานวนและความมุง่ หมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน
240 งวด ตั้งแต่เดือนที่คดิ ดอกเบี้ยเดือนแรก
หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 18. ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร จะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้
สามัญรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จานวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผูก้ ู้คนหนึง่ ๆ ในเวลาใด
เวลาหนึ่งจะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ 17 สุดแต่กรณีไม่ได้
ข้อ 19. ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้
อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้ซงึ่ ไม่เกินมูลค่าหุ้นที่มอี ยู่ในสหกรณ์ พึงให้ในลาดับก่อนเงินกู้ซงึ่ มี
หลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกู้ซงึ่ อยู่ในลาดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกูซ้ งึ่ มีจานวนน้อย
พึงให้ก่อนเงินกูซ้ ึ่งมีจานวนมาก เพือ่ ประโยชน์แห่งการนี้ จานวนเงินกู้ที่นามาเทียบกันนี้ ให้คดิ รวม
ทั้งเงินกู้สามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉินรายก่อนของผูก้ ู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย
ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามี
เหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอืน่ ก็ได้
ข้อ 20. หลักประกันสาหรับเงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือ
เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าร้อยละ 90 ของ
ค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่ผู้กู้มอี ยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
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ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมือ่ รวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผูก้ ู้
(ถ้ามี) ก็ดีมีจานวนเกินกว่าร้อยละ 90 ของค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมี
หลักประกันดังต่อไปนี้
(1) ทุนเรือนหุ้น และ
(2) มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรค้าประกันอย่างไม่จากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีกเู้ งินสามัญไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้มีผู้ค้าประกัน
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคิดจากเงินได้รายเดือน + วิทยฐานะ ของผู้ค้าประกันรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 7 ของวงเงินกู้
(ข) ในกรณีกู้เงินสามัญไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้มีผู้ค้าประกัน
ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคิดจากเงินได้รายเดือน + เงินวิทยฐานะ ของผู้ค้าประกันรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 7 ของวงเงินกู้
(ค) ในกรณีกู้เงินสามัญเกินกว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้มีผู้ค้าประกัน
ไม่น้อยกว่า 7 คน โดยคิดจากเงินได้รายเดือน + เงินวิทยฐานะ ของผู้ค้าประกันรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 7 ของวงเงินกู้
สมาชิกที่เป็นคู่สมรสกัน ไม่สามารถค้าประกันเงินกู้ในสัญญาเดียวกันได้
สมาชิกคนหนึง่ จะเป็นผู้คาประกั
้
น สาหรับผู้กู้มากกว่า 7 คนในเวลาเดียวกันไม่ได้
เมื่อผู้คาประกั
้
นคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอืน่
ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้คาประกั
้
นแทนคนเดิมให้
เสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสหกรณ์
การให้สมาชิกผู้คาประกั
้
นออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจาก
การค้าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จดั ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือค้าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้คาประกั
้
นได้เป็นคู่สมรสของผูก้ ู้
ผู้กู้ต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เป็น
ผู้ค้าประกันเงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผูก้ ู้โดยเร็วด้วย
(3) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็นประกันเต็มจานวนเงินกูร้ าย
นั้น ต่อสหกรณ์โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่า จานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 90
ของค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่ผู้กู้มอี ยู่ในสหกรณ์ ต้องอยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์
นั้น (ในกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จานองเป็นประกันเงินกู้ ที่เป็นที่ดินให้ถือราคาประเมินไม่เกินตามที่ทาง
ราชการกาหนด)
(4) ใช้เงินฝากของสมาชิก หรือสมาชิกอื่นที่มอี ยู่ในสหกรณ์ ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นควรจานาเป็นประกันโดยเงินกู้ส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของค่าหุ้น และหรือเงินฝาก ที่ผู้กู้มีอยู่
ในสหกรณ์ต้องอยู่ภายในร้อยละ 90 ของเงินฝากนั้น
(5) สมาชิกที่กเู้ งินสามัญโดยใช้ผู้ค้าประกัน สหกรณ์ฯจะทาการหักเงินกู้ที่สมาชิกได้รับ
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ในอัตราร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้สามัญ เพื่อเป็นเงินประกันสัญญาเงินกู้เพือ่ ผู้คาประกั
้
น ตาม
ระเบียบว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้คาประกั
้
นเงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญสร้างความมัน่ คงในอนาคต (สามัญมั่นคง)
ข้อ 21. การให้เงินกู้สามัญสร้างความมั่นคงในอนาคต ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจ
พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญสร้างความมัน่ คงในอนาคต แก่สมาชิกได้ตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี้
คณะกรรมการดาเนินการ อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 76(12), 80 และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญสร้างความมั่นคงในอนาคต
แก่สมาชิกก็ได้ และให้กรรมการเงินกู้แถลงรายงานให้เงินกู้สามัญสร้างความมั่นคงในอนาคตที่ให้กู้ไป
และส่งชาระคืน เพือ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการ ทราบทุกเดือน

ข้อ 22. สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้สามัญสร้างความมั่นคงในอนาคตนั้น ต้องมีอายุตัวตั้งแต่ 35 ปี
แต่ไม่เกิน 50 ปี และเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่าแปดปี หรือเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งย้ายเข้ารับราชการในท้องที่ดาเนินงานของสหกรณ์นี้ และได้เป็นสมาชิกตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 36 และเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย
จากัด
ข้อ 23. คาขอกู้สามัญสร้างความมัน่ คงในอนาคตของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
ข้อ 24. จานวนเงินกู้สามัญสร้างความมั่นคงในอนาคตที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึง่ ๆ นั้น ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท
ถ้วน)
การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญสร้างความมั่นคงในอนาคต ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณากาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญสร้างความมั่นคงในอนาคต
เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย โดยกาหนดชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุ 65 ปี ของผู้กู้
แต่ไม่เกิน 300 งวด นับตั้งแต่เดือนที่ได้รับเงินกู้
หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้สามัญสร้างความมั่นคงในอนาคตแก่สมาชิกเป็นไปตามประกาศ
ของสหกรณ์
ข้อ 25. ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร จะให้เงินกู้สามัญสร้างความมั่นคงในอนาคต
แก่สมาชิกที่ยงั ส่งคืนเงินกู้สามัญรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จานวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายการของสมาชิก
ผู้กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึง่ จะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากั ดทีก่ ล่าวในข้อ 24 สุดแต่กรณีไม่ได้
ข้อ 26. หลักประกันสาหรับเงินกู้สามัญสร้างความมัน่ คงในอนาคต ให้มีหลักประกันดังนี้.(1) ทุนเรือนหุ้น และ
(2) มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผูก้ ู้เป็นผู้คาประกั
้
น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ หรือ
คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรค้าประกันอย่างไม่จากัดเพือ่ หนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญสร้างความมั่นคงใน
อนาคตรายนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
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(ก) ในกรณีกเู้ งินสามัญสร้างความมั่นคงในอนาคตไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ให้มีผู้ค้าประกันไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคิดจากเงินได้รายเดือน + วิทยฐานะ ของผูค้ ้าประกันรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของวงเงินกู้
(ข) ในกรณีกู้เงินสามัญสร้างความมั่นคงในอนาคตไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ให้มีผู้ค้าประกันไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคิดจากเงินได้รายเดือน + เงินวิทยฐานะ ของผู้ค้าประกัน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของวงเงินกู้
(ค) ในกรณีกู้เงินสามัญสร้างความมั่นคงในอนาคตเกินกว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ให้มีผู้ค้าประกันไม่น้อยกว่า 7 คน โดยคิดจากเงินได้รายเดือน + เงินวิทยฐานะ ของผู้ค้าประกัน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของวงเงินกู้
สมาชิกที่เป็นคู่สมรสกัน ไม่สามารถค้าประกันเงินกู้ในสัญญาเดียวกันได้
สมาชิกคนหนึง่ จะเป็นผู้คาประกั
้
น สาหรับผู้กู้มากกว่า 7 คนในเวลาเดียวกันไม่ได้
เมื่อผู้คาประกั
้
นคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอืน่
ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้คาประกั
้
นแทนคนเดิมให้
เสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสหกรณ์
การให้สมาชิกผู้คาประกั
้
นออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจาก
การค้าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จดั ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือค้าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้คาประกั
้
นได้เป็นคู่ สมรสของผูก้ ู้
ผู้กู้ต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เป็น
ผู้ค้าประกันเงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผูก้ ู้โดยเร็วด้วย
(3) สหกรณ์ฯจะทาการหักเงินกู้ที่สมาชิกได้รับ ในอัตราร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้สามัญ
เพื่อเป็นเงินประกันสัญญาเงินกู้เพือ่ ผู้ค้าประกัน ตามระเบียบว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้คาประกั
้
นเงินกู้
สามัญ
เงินกู้สามัญเพือ่ แก้ไขปัญหาหนี้สนิ และส่งเสริมวิทยฐานะ
ข้อ 27. เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและส่งเสริมวิทยฐานะของสมาชิกสหกรณ์ฯนั้น ให้
สมาชิกกูเ้ พื่อนาไปชาระหนี้ ช.พ.ค. หรือสวัสดิการธนาคารออมสิน หรือหนี้จากการซือ้ ยานพาหนะ
หรือเพือ่ นาไปพัฒนาวิชาชีพ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ข้อ 28. สมาชิกผูก้ ู้ประสงค์กู้เงินดังกล่าวในข้อ 21. ต้องรวมกลุ่มสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน
และเสนอคาขอกู้ถงึ คณะกรรมการดาเนินการ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดไว้
ข้อ 29. จานวนเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและส่งเสริมวิทยฐานะของสมาชิก
สหกรณ์ ซึ่งให้แก่สมาชิกผูก้ ู้คนหนึง่ ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนด
ตามหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ โดยคานึงถึงความต้องการเงินกู้ที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 550,000 บาท
(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
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ข้อ 30. การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญเพือ่ แก้ไขปัญหาหนี้สินและส่งเสริมวิทยฐานะ
ให้คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้พจิ ารณากาหนดผู้ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวด
รายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจานวนกีง่ วดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้
จานวนและความมุง่ หมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 120 งวด ตั้งแต่เดือนที่คดิ ดอกเบี้ยเดือนแรก
หลักเกณฑ์การส่งเงินชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและส่งเสริมวิทยฐานะ
เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ
เงินกู้สามัญรวมหนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกสหกรณ์
ข้อ 31. เงินกู้สามัญรวมหนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์นั้น ให้สมาชิกกูเ้ พื่อ
นาไปชาระหนี้ในสถาบันการเงินตามกฎหมายกาหนด และรวมหนี้ในสหกรณ์เป็นสัญญาเดียว
หรือนาไปชาระหนี้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ข้อ 32. สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้สามัญรวมหนี้เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสหกรณ์นนั้ ต้อง
เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ข้อ 33. จานวนเงินกู้รวมหนี้เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ ซึง่ ให้แก่สมาชิกผู้กู้
คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ แต่ไม่เกิน
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ข้อ 34. หลังจากหักเงินชาระหนี้แล้ว สมาชิกผู้กจู้ ะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า
ตามประกาศของสหกรณ์ในขณะนั้น
ข้อ 35. การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญรวมหนี้เพือ่ พัฒนาคุณภาพของสมาชิก
สหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกูเ้ ป็นงวดรายเดือน โดยกาหนด
ส่งชาระหนี้ไม่เกิน 360 งวด
ข้อ 36. สมาชิกที่ได้รับเงินกู้นี้แล้ว ไม่มีสิทธิ์กู้เงินจากสหกรณ์อกี ยกเว้นเงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
หรือเว้นแต่เมื่อสมาชิกได้ชาระหนี้แล้วมีสิทธิ์กู้เงินซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญตามปกติของ
สหกรณ์ฯ
ข้อ 37. หลักประกันสาหรับเงินกู้สามัญรวมหนี้เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์
ให้มีบุคคลค้าประกัน และใช้หลักทรัพย์จานองเป็นประกัน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) กรณีเงินกู้สามัญตามสิทธิ์ที่ผู้กู้ได้รับไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ให้ใช้ผู้ค้าประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่า 3 คน ค้าประกันแบบจากัดวงเงินตามสิทธิ์เงินกู้สามัญที่ผกู้ ู้ได้รับ
สาหรับหนี้ส่วนที่เกินกว่าสิทธิ์กู้สามัญที่ผู้กู้ได้รับ ให้ใช้หลักทรัพย์จานองเป็นประกันและหลักประกัน
อื่น ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ผู้ค้าประกันเงินกู้ตามวรรคแรก จะต้องมีเงินได้รายเดือนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 7 ของ
วงเงินกู้สามัญตามสิทธิ์ที่ผู้กู้ได้รับ
(2) กรณีเงินกู้สามัญตามสิทธิ์ที่ผู้กู้ได้รับไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ให้ใช้ผู้ค้าประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่า 5 คน ค้าประกันแบบจากัดวงเงินตามสิทธิ์เงินกู้สามัญที่ผกู้ ู้ได้รับ
สาหรับหนี้ส่วนที่เกินกว่าสิทธิ์กู้สามัญที่ผู้กู้ได้รับ ให้ใช้หลักทรัพย์จานองเป็นประกันและหลักประกันอืน่
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ผู้ค้าประกันเงินกู้ตามวรรคแรก จะต้องมีเงินได้รายเดือนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
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ของวงเงินกู้สามัญตามสิทธิ์ที่ผู้กู้ได้รับ
(3) กรณีเงินกู้สามัญตามสิทธิ์ที่ผู้กู้ได้รับเกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ให้ใช้ผู้ค้าประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่า 7 คน ค้าประกันแบบจากัดวงเงินตามสิทธิ์เงินกู้สามัญที่ผกู้ ู้ได้รับ
สาหรับหนี้ส่วนที่เกินกว่าสิทธิ์กู้สามัญที่ผู้กู้ได้รับ ให้ใช้หลักทรัพย์จานองเป็นประกันและหลักประกันอื่น
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ผู้ค้าประกันเงินกู้ตามวรรคแรก จะต้องมีเงินได้รายเดือนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 7
ของวงเงินกู้สามัญตามสิทธิ์ที่ผู้กู้ได้รับ
หมวด 4
เงินกู้พิเศษ
ข้อ 38. ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกได้
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
คณะกรรมการดาเนินการ อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 76(12), 80 และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาตรวจคุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน
ต่างๆ การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกก็ได้ และให้กรรมการเงินกู้แถลงรายงานการให้เงินกู้พิเศษนั้น
เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการ พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
ข้อ 39. การให้เงินกู้พิเศษ ให้เฉพาะเพือ่
(1) การเคหะสงเคราะห์
(2) ซื้อยานพาหนะและหรือลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 40. สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้พิเศษ ต้องได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นตี้ ิดต่อกันมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเงินค่าหุ้นไม่นอ้ ยกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในกรณีสมาชิกซึ่ง
โอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นนั้นต้องได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ และสหกรณ์ซึ่งผูก้ ู้เป็นสมาชิกอยู่เดิม
รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ยกเว้นข้อ 20(3)
ข้อ 41. สมาชิกผู้ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษตาม ข้อ 39(1), (2) และยังส่งคืนเงินกู้ดังกล่าวไม่เสร็จ
ก็อาจได้รับเงินกู้ประเภทอืน่ ๆ อีก แต่เมือ่ ให้เงินกู้ใหม่แล้ว สมาชิกนั้นจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะ
ผู้กู้โดยจานวนต้นเงินรวมกันแล้วไม่เกินวงเงินกูต้ ามที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 42. เงินกูซ้ ึ่งจะถือเป็นเงินกู้พิเศษและใช้ระยะเวลาส่งคืนตามกาหนดไว้สาหรับเงินกู้พเิ ศษ
นั้นได้ ต้องมีจานวนเกินกว่าจากัดที่ผกู้ ู้อาจกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ได้
ข้อ 43. การให้เงินกู้พิเศษนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนกรรมการดาเนินการผู้เข้าประชุมพิจารณาคาขอกู้รายนั้น
ข้อ 44. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษ ทั้งหนังสือกู้และเอกสารทาง
กฎหมายอย่างอื่นๆ เกี่ยวกับเงินกู้นั้นได้จัดทาตามแบบที่กาหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วสมาชิกผู้กู้
จึงรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้
เพื่อเป็นการควบคุมการใช้จา่ ยเงินกู้ให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย ให้สมาชิกผู้กู้ส่งจานวน
เงินกู้พิเศษซึง่ ผู้กู้ได้รับเข้าฝากในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ เพือ่ ถอนไปใช้จ่ายเป็น
คราวๆ ในเมื่อถึงกาหนดจ่ายตามคราวมุง่ หมาย
คณะกรรมการดาเนินการอาจยกเว้นข้อกาหนดดังกล่าวในวรรคสองนั้นได้ ในกรณีที่สมาชิก
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ผู้กู้แสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการว่ามีเหตุผลเป็นพิเศษ
ข้อ 45. ในเมื่อถึงกาหนดที่สมาชิกผู้กู้ ต้องใช้จ่ายเงินกู้พิเศษตามความมุ่งหมายต้องเสนอ
รายงานการใช้จ่ายเงินกู้ตามแบบที่กาหนดไว้พร้อมหลักฐานที่มีตอ่ สหกรณ์ทุกคราว โดยเร็วทีส่ ุดที่จะ
กระทาได้ สหกรณ์อาจมอบหมายให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอืน่ ตามที่เห็นสมควร สอบสวน
การใช้จา่ ยเงินกู้ตามรายงานนั้นๆ อีกชั้นหนึง่ ด้วย
ข้อ 46. ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ ผู้กู้จะต้องยินยอมและอานวยความ
สะดวกให้กรรมการดาเนินการ หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เข้าตรวจการก่อสร้าง
ต่อเติม หรือปรับปรุงหรือทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพ ที่ใช้เงินกู้นั้นในเวลาอันสมควรได้เสมอ
และต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจ ให้ทราบตามความประสงค์
เพื่อการเคหะสงเคราะห์
ข้อ 47. เงินกู้พิเศษเพือ่ การเคหะสงเคราะห์ ได้แก่
(1) เงินกู้เพือ่ การก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของ
ผู้กู้และครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ
(2) เงินกู้เพือ่ ซือ้ อาคาร หรือซือ้ ที่ดินและอาคาร หรือซือ้ ที่ดินเพื่อจะได้กอ่ สร้างอาคาร
ในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้สาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของผูก้ ู้และครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ
(3) เงินกู้เพือ่ การไถ่ถอนทรัพย์สินของผู้ขอกู้ที่ได้จานองอันเนือ่ งจากการเคหะ
จากสถาบันการเงินอื่น
ข้อ 48. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 39 ต้องเสนอคาขอกู้ถึงคณะกรรมการ
ดาเนินการตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการ
สินทรัพย์และหนี้สินรายได้และค่าใช้จา่ ย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยูอ่ าศัยเดิมและเหตุผลความ
จาเป็นที่ตอ้ งจัดให้มีที่อยูอ่ าศัยใหม่ แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร
รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดนิ ที่จะก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดหลักฐานแห่ง
ที่ดินและหรืออาคารที่จะซื้อ กาหนดเวลาและราคา สัญญาที่ทาไว้ หรือร่างสัญญา
ที่จะทารายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน
ข้อ 49. แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมปรับปรุงอาคารนั้น ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการด้วย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือรายการ ดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสาคัญ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของบุคคลซึง่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดาเนินการ เพือ่ การนี้และต้องรายงาน
คณะกรรมการดาเนินการทราบด้วย
ข้อ 50. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและ
ทารายงานเกีย่ วกับคาขอกู้เงินพิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกูต้ ้องให้ข้อเท็จจริงและความร่วมมือ
ข้อ 51. จานวนเงินกู้พิเศษเพือ่ การเคหะสงเคราะห์ซงึ่ ให้แก่สมาชิกผูก้ ู้คนหนึง่ ๆ นั้นย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคานึงถึงลักษณะของที่อยูอ่ าศัยตามควร
แก่ฐานะ และความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้พเิ ศษแก่สมาชิกเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 52. เงินกู้พิเศษเพือ่ การเคหะสงเคราะห์นั้น มีความมุ่งหมายเพือ่ ให้สมาชิกใช้จดั ให้มีที่อยู่
อาศัยของผูก้ ู้ และครัวเรือนตามที่กล่าวใน ข้อ 39 มิใช่จัดให้มีขึ้นสาหรับให้เช่าหรือโอนแก่ผู้อนื่
ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้เพือ่ การเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จ สมาชิกจะให้เช่าหรือโอนอาคาร
หรือที่ดินซึ่งใช้เงินกูน้ ั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็นซึ่งได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน
เพื่อซื้อยานพาหนะและหรือลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 53. เงินกู้พิเศษเพือ่ ซื้อยานพาหนะและหรือลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให้เพื่อซื้อยานพาหนะ
และหรือลงทุนประกอบอาชีพของผูก้ ู้และครอบครัว ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร และพอใจ
ว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผูก้ ู้
ข้อ 54. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวใน ข้อ 53 ต้องเสนอคาขอกู้ถึงคณะกรรมการ
ดาเนินการตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการ
สินทรัพย์ที่จะใช้กู้เงิน รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกูจ้ านวนทุนซึ่ง ผูก้ ู้จะออกเอง รายการรายได้ซึ่ง
คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนั้น กาหนดการใช้จา่ ยเงินกู้ ประสบการณ์ของผู้กเู้ กี่ยวกับการประกอบ
อาชีพนั้น รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นประกัน
ข้อ 55. สมาชิกผู้ขอกู้เงินพิเศษเพือ่ การลงทุนประกอบอาชีพ ต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่
พอใจของคณะกรรมการดาเนินการว่า ผู้กู้จะออกทุนเองเป็นจานวนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจานวนทุน
ทั้งหมดซึง่ ต้องการให้ลงทุนประกอบอาชีพที่ผู้กกู้ ระทานั้น
ข้อ 56. สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นตามทีเ่ ห็นสมควรสอบสวน
และทารายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษ เพือ่ การลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณา เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ตอ้ งให้ข้อเท็จจริงและความร่วมมือ
ข้อ 57. จานวนเงินกู้พิเศษเพือ่ ซื้อยานพาหนะและหรือเพือ่ การลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งให้แก่
สมาชิกผู้กคู้ นหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร โดย
คานึงถึงความต้องการเงินกู้ที่แท้จริงตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถชาระหนีข้ อง
สมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
หลักประกันสาหรับเงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ 58. ในการกูเ้ งินพิเศษตามข้อ 39(1), (2) ผู้กู้ตอ้ งทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบ
ที่กาหนดไว้ และมีหลักประกันตามข้อ 20(2)
การส่งคืนเงินกู้พิเศษ
ข้อ 59. คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณากาหนดให้ผู้กู้เงินพิเศษ ส่งคืนเงินกู้เป็นงวด
รายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้
จานวนและความมุง่ หมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 360 งวด ตั้งแต่เดือนที่คดิ ดอกเบี้ ยเดือนแรก ทั้งนี้โดย
ไม่มีการผ่อนเวลา
ข้อ 60. ในกรณีใดๆ ดังกาหนดตามข้อบังคับ ข้อ 39 เงินกู้พเิ ศษเป็นอันถึงกาหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
หมวด 5
ดอกเบี้ยเงินกู้
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ข้อ 61. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 17.00 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 62. ดอกเบี้ยนั้นให้คดิ เป็นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 63. ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 64. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พร้อมทัง้ ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อผู้กอู้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่า ผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุง่ หมาย
ที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง
และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งงวดชาระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ข้อ 65. ในกรณีที่เงินกูเ้ ป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิง ตามทีก่ ล่าวแล้วในข้อ 64 ถ้าผู้ค้าประกัน
ต้องรับผิดชาระหนี้แทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชาระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้คาประกั
้
นร้องขอ
คณะกรรมการดาเนินการ อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้คาประกั
้
นเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผู้กู้
ได้ทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ โดยให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงร้อยละ 1.00 จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ที่สหกรณ์ประกาศใช้ในขณะนั้น
ข้อ 66. ผู้กู้กด็ ี ผู้ค้าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออก หรือย้ายจากราชการ
หรืองานประจา ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 40 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการ
ชาระหนี้สินซึง่ ตนมีอยู่ตอ่ สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอออก หรือย้ายจากราชการ
หรืองานประจานั้นได้
ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รกั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
วิรำช ป้อมบ้ ำนต้ ำ

(นายวิราช ป้อมบ้านต้า)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด

- สำเนำ -

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ข้อ 76(9) และข้อ
101(2) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่า ด้วย การให้เงินกู้
และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 17 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 17. จานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผูก้ ู้คนหนึง่ ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ดาเนินการ พิจารณาเห็นสมควรแต่ตอ้ งอยู่ภายในจากัด 70 เท่า ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 3,000,000.00
บาท (สามล้านบาทถ้วน) สุดแต่จานวนไหนจะน้อยกว่า
ในกรณีที่สมาชิกมีทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝาก อยู่ในสหกรณ์เกินกว่าวงเงินซึง่ อาจกู้ได้
ตามวรรคแรก คณะกรรมการเงินกู้ อาจให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของ
ค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่ผู้กู้มอี ยู่ในสหกรณ์ แต่ไม่เกิน 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการ
เงินกู้พิจารณากาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจานวน
กี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จานวนและความมุง่ หมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน
240 งวด ตั้งแต่เดือนที่คดิ ดอกเบี้ยเดือนแรก
หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ ”
ข้อ 4. ให้ยกเลิกความในข้อ 20 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 20. หลักประกันสาหรับเงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี
หรือเมือ่ รวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผูก้ ู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าร้อยละ 90
ของค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่ผู้กู้มอี ยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมือ่ รวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผูก้ ู้
(ถ้ามี) ก็ดีมีจานวนเกินกว่าร้อยละ 90 ของค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมี
หลักประกันดังต่อไปนี้
(1) ทุนเรือนหุ้น และ
(2) มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้

[2]

เห็นสมควรค้าประกันอย่างไม่จากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีกู้เงินสามัญไม่เกิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้มีผู้ค้าประกัน
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคิดจากเงินเดือน ของผู้คาประกั
้
นรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของวงเงินกู้
(ข) ในกรณีกู้เงินสามัญไม่เกิน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้มีผู้ค้าประกัน
ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคิดจากเงินเดือน ของผู้คาประกั
้
นรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของวงเงินกู้
(ค) ในกรณีกเู้ งินสามัญเกินกว่า 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้มี
ผู้ค้าประกันไม่นอ้ ยกว่า 7 คน โดยคิดจากเงินเดือน ของผู้ค้าประกันรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของ
วงเงินกู้
สมาชิกที่เป็นคู่สมรสกัน ไม่สามารถค้าประกันเงินกู้ในสัญญาเดียวกันได้
สมาชิกคนหนึง่ จะเป็นผู้คาประกั
้
น สาหรับผู้กู้มากกว่า 7 คนในเวลาเดียวกันไม่ได้
เมื่อผู้คาประกั
้
นคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอืน่
ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้คาประกั
้
นแทนคนเดิมให้
เสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสหกรณ์
การให้สมาชิกผู้คาประกั
้
นออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจาก
การค้าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จดั ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือค้าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้คาประกั
้
นได้เป็นคู่สมรสของผูก้ ู้
ผู้กู้ต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เป็น
ผู้ค้าประกันเงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผูก้ ู้โดยเร็วด้วย
(3) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็นประกันเต็มจานวนเงินกูร้ าย
นั้น ต่อสหกรณ์โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่า จานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 90
ของค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่ผู้กู้มอี ยู่ในสหกรณ์ ต้องอยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์
นั้น (ในกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จานองเป็นประกันเงินกู้ ที่เป็นที่ดินให้ถือราคาประเมินไม่เกินตามที่ทาง
ราชการกาหนด)
(4) ใช้เงินฝากของสมาชิก หรือสมาชิกอื่นที่มีอยู่ในสหกรณ์ ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นควรจานาเป็นประกันโดยเงินกู้ส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของค่าหุ้น และหรือเงินฝาก ที่ผู้กู้มีอยู่
ในสหกรณ์ต้องอยู่ภายในร้อยละ 90 ของเงินฝากนั้น
(5) สมาชิกที่กเู้ งินสามัญโดยใช้ผู้ค้าประกัน สหกรณ์ฯจะทาการหักเงินกู้ที่สมาชิกได้รับ
ในอัตราร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้สามัญ เพื่อเป็นเงินประกันสัญญาเงินกู้เพือ่ ผู้คาประกั
้
น ตาม
ระเบียบว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้คาประกั
้
นเงินกู้สามัญ”
ข้อ 5. ให้ยกเลิกความในข้อ 26 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 26. หลักประกันสาหรับเงินกู้สามัญสร้างความมั่นคงในอนาคต ให้มีหลักประกัน
ดังนี้.-
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(1) ทุนเรือนหุ้น และ
(2) มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผูก้ ู้เป็นผู้คาประกั
้
น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ
หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรค้าประกันอย่างไม่จากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ สร้างความ
มั่นคงในอนาคตรายนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ในกรณีกเู้ งินสามัญสร้างความมั่นคงในอนาคตไม่เกิน 1,000,000.00 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้มีผู้ค้าประกันไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคิดจากเงินเดือนของผู้คาประกั
้
นรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของวงเงินกู้
(ข) ในกรณีกู้เงินสามัญสร้างความมั่นคงในอนาคตไม่เกิน 2,000,000.00 บาท
(สองล้านบาทถ้วน) ให้มีผู้ค้าประกันไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคิดจากเงินเดือนของผู้คาประกั
้
นรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของวงเงินกู้
(ค) ในกรณีกู้เงินสามัญสร้างความมั่นคงในอนาคตเกินกว่า 2,000,000.00 บาท
(สองล้านบาทถ้วน) ให้มีผู้ค้าประกันไม่น้อยกว่า 7 คน โดยคิดจากเงินเดือนของผู้คาประกั
้
นรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของวงเงินกู้
สมาชิกที่เป็นคู่สมรสกัน ไม่สามารถค้าประกันเงินกู้ในสัญญาเดียวกันได้
สมาชิกคนหนึง่ จะเป็นผู้คาประกั
้
น สาหรับผู้กู้มากกว่า 7 คนในเวลาเดียวกันไม่ได้
เมื่อผู้คาประกั
้
นคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอืน่
ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้คาประกั
้
นแทนคนเดิมให้
เสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสหกรณ์
การให้สมาชิกผู้คาประกั
้
นออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจาก
การค้าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จดั ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือค้าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้คาประกั
้
นได้เป็นคู่สมรสของผูก้ ู้
ผู้กู้ต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เป็น
ผู้ค้าประกันเงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผูก้ ู้โดยเร็วด้วย
(3) สหกรณ์ฯจะทาการหักเงินกู้ที่สมาชิกได้รับ ในอัตราร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้
สามัญ เพื่อเป็นเงินประกันสัญญาเงินกู้เพือ่ ผู้ค้าประกัน ตามระเบียบว่าด้วย กองทุนช่ วยเหลือ
ผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ”
ข้อ 6. ให้ยกเลิกความในข้อ 29 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 29. จานวนเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและส่งเสริมวิทยฐานะของสมาชิก
สหกรณ์ ซึ่งให้แก่สมาชิกผูก้ ู้คนหนึง่ ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนด
ตามหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ โดยคานึงถึงความต้องการเงินกู้ที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 900,000.00 บาท
(เก้าแสนบาทถ้วน)”
ข้อ 7. ให้ยกเลิกความในข้อ 30 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

[4]

“ข้อ 30. การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญเพือ่ แก้ไขปัญหาหนี้สินและส่งเสริม
วิทยฐานะ ให้คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้พจิ ารณากาหนดผู้ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้
สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตาม
ฐานะของผู้กู้ จานวนและความมุง่ หมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 240 งวด และการส่งชาระหนี้ของผู้กู้
ไม่เกินอายุ 60 ปีตงั้ แต่เดือนที่คดิ ดอกเบี้ยเดือนแรก
หลักเกณฑ์การส่งเงินชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและส่งเสริมวิทยฐานะ
เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ”
ให้ประธานกรรมการสหกรณ์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
วิรำช ป้อมบ้ ำนต้ ำ

(นายวิราช ป้อมบ้านต้า)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด

