-รางระเบียบสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู
พุทธศักราช 2563
อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด ขอ 81(9), ขอ 108(2)
และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงไดกำหนดระเบียบ
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พุทธศักราช 2563 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด วาดวยการ ใหเงินกูแก
สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พุทธศักราช 2563”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและ
ดอกเบี้ยเงินกู พุทธศักราช 2562 เสียทั้งสิ้น
บรรดาระเบี ย บ มติ คำสั่ง และคำชี้แ จงอื่น ใดของสหกรณ อ อมทรัพ ย ค ายภาณุ รังษี จำกั ด
ในสวนที่กำหนดไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหยกเลิกเสียทั้งสิ้น และใหใชระเบียบนี้แทน
หมวดที่ 1
ขอกำหนดทั่วไป
ขอ 4 ในระเบียบนี้ สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ
4.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
4.2 เงินกูสามัญ มี 5 แบบ
4.2.1 แบบกู 20 เทา ของเงินเดือน
4.2.2 แบบกู 25 เทา ของเงินเดือน
4.2.3 แบบกู 30 เทา ของเงินเดือน
4.2.4 แบบกู 50 เทา ของเงินเดือน
4.2.5 แบบกู 70 เทา ของเงินเดือน
4.3 เงินกูพิเศษ
ขอ 5 สหกรณจะใหเงินกูเฉพาะแตสมาชิกเทานั้น
ขอ 6 วัตถุประสงคของการใหกู
6.1 การให เงินกู แ ก ส มาชิ ก จะให ได เฉพาะกรณี เพื่ อ การอั น จำเป น หรื อ มี ป ระโยชน ต ามที่
คณะกรรมการดำเนินการ เห็นสมควร
6.2 การให เงิน กู ส ามั ญ แบบ 50 เท า ของเงิ น เดื อ น จะให กู ก รณี เพื่ อ การอั น จำเป น หรื อ มี
ประโยชนตามที่คณะกรรมการดำเนินการ เห็นสมควร
6.3 การให เงิน กู ส ามั ญ แบบ 70 เท า ของเงิน เดื อ น จะให กู ก รณี เพื่ อ การอั น จำเป น หรื อ มี
ประโยชนตามที่คณะกรรมการดำเนินการ เห็นสมควร

-2ขอ 7 สมาชิกซึ่งประสงคจะขอกู ตองเสนอคำขอกูตอสหกรณตามแบบที่กำหนดไว
ขอ 8 การใหเงินกูทุกประเภทนั้น ผูกูตองทำหนังสือกูและสมาชิกผูค้ำประกัน (ถามี) ตองทำหนังสือ
ค้ำประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่กำหนดไว และตองฝากเงินทุนเรือนหุนไมนอยกวาในวันที่สมาชิกลาออก เวนแต
คณะกรรมการดำเนินการ จะพิจารณาเปนรายๆ ไป
8.1 เปนสมาชิก ใหม ที่ไม เคยเปน สมาชิกสหกรณ ออมทรัพ ย คา ยภาณุรังษี จำกัด มากอ น
สมาชิกผูกูและสมาชิกผูค้ำประกัน ขณะวันทำหนังสือกูหรือหนังสือค้ำประกัน จะตองเปนสมาชิกสหกรณนี้ ติดตอกัน
มาเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน
8.2 เปนสมาชิกใหม ที่เคยเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด สมาชิกผูกูและ
สมาชิกผูคำ้ ประกัน ขณะวันทำหนังสือกูหรือหนังสือค้ำประกัน จะตองนำเงินเทากับหรือมากกวาทุนเรือนหุนในวันที่
ลาออกมาฝากเปนทุนเรือนหุนดวย
ขอ 9 การสงเงินงวดชำระหนี้เงินกูทุกประเภท ซึ่งผูกูตองสงสหกรณนั้น ใหสงโดยวิธีหักจากเงินได
รายเดือน ของผูกู ณ ที่จาย และการสงเงินงวดชำระหนี้เงินกูทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู รวมทั้งเงินอื่นๆ ของสมาชิก
รวมกัน จะตองไมเกินเงินไดรายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น
ใหถือวาเงินงวดชำระหนี้แตละงวดถึงกำหนดสงภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ
หมวดที่ 2
เงินกู เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ 10 การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดำเนินการ อาจมอบอำนาจใหประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ หรือผูจัดการตามที่เห็นสมควร เปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน แทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได และใหผูไดรับมอบอำนาจ ดังกลาวนั้น แถลงรายงานเงินกู เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ที่ใหไปและสงคืน เพื่อใหคณะกรรมการดำเนินการ ทราบทุกเดือน
ขอ 11 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหสมาชิกคนหนึ่งๆ กูจำนวนเทาใดนั้น ใหคณะกรรมการดำเนินการ
กำหนดตามแตจะเห็นสมควร แลวประกาศใหสมาชิกทราบทั่วกัน
ในกรณีที่สมาชิกนั้น ยังมีเงินตนเงินกู เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งกอนเหลืออยู เงินกู เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ครั้งใหม และครั้งกอนรวมกัน จะมีจำนวนเงินตน เกินกวาที่กลาวในวรรคกอนไมได
ขอ 12 หลักประกัน สำหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินนอกจากหนังสือกู ซึ่งผู กูไดทำไว ตอสหกรณแลว
ใหผูกูตองมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
12.1 กรณี ผู กู มี ทุ น เรื อ นหุ น มากกว า จำนวนเงิ น กู เพื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ให ใ ช ทุ น เรื อ นหุ น เป น
หลักประกันไดไมเกินรอยละ 95 (เกาสิบหา) ของมูลคาหุน
12.2 กรณีผูกูมีทุนเรือนหุนนอยกวาจำนวนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหมีสมาชิกเปนผูค้ำประกัน
จำนวนหนึ่งคน โดยกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้
12.2.1 ผูค้ำประกันตองเปนสมาชิกสามัญที่เปนขาราชการหรือลูกจางประจำเทานั้น
12.2.2 หามสมาชิกที่เป นคูสมรสกันค้ำประกันซึ่งกันและกัน ไมว ากอนหรือหลังการทำ
หนังสือค้ำประกันแลวก็ตาม

-312.2.3 เงินฝากของสมาชิกที่มีอยูในสหกรณใหค้ำประกันเงินกูไดไมเกิน รอยละ 90 (เกาสิบ)
ของเงินฝาก
12.2.4 สมาชิกคนหนึ่ง จะเปนผูค้ำ ประกันสำหรั บ ผู กู มากกวา หนึ่ งคนในเวลาเดียวกัน
ไมได
12.2.5 ระดับชั้นเงินเดือนและชั้นยศของผูค้ำประกันใหเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ผูค้ำประกันตองมีระดับชั้นเงินเดือน และชั้นยศสูงกวาผูกู
(2) ผูค้ำประกันตองมีระดับชั้นเงินเดือนต่ำกวาผูกูไมเกิน 8 ชั้น หรือ มีชั้นยศต่ำ
กวาผูกูไมเกิน 2 ชั้นยศ
12.2.6 เมื่อผูค้ำประกันคนหนึ่งตาย หรือลาออกจากสหกรณไมวา เพราะเหตุใดๆ หรือมี
เหตุที่คณะกรรมการเงินกู เห็นวาไมสมควรที่จะเปนผูค้ำประกันตอไป ผูกูตองจัดใหสมาชิกเขาเปนผูค้ำประกัน แทน
คนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
ขอ 13 การสงเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิ น ให ผูกูสงคืนเงินกู เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็ม
จำนวน พรอมดวยดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือใหสงเปนงวดรายเดือน ไมเกินสิบแปดงวด
และใหสงเงินตนงวดละเทาๆ กัน พรอมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่เหลือใหสงในงวดสุดทาย ในกรณีกูเงินไมเกิน
สองหมื่นบาท เมื่ อผอนชำระเงินตน พรอมดอกเบี้ย ครบหกงวดแลว สามารถขอกูเงินเพื่ อเหตุฉุ กเฉิน ใหม ได และ
ในกรณีกูเงินเกินสองหมื่นบาท เมื่อผอนชำระเงินตนพรอมดอกเบี้ย ครบสิบสองงวดแลว สามารถขอกูเงินเพื่ อเหตุ
ฉุกเฉินใหมได
หมวดที่ 3
เงินกูส ามัญ
ขอ 14 การใหเงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการดำเนินการ มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแก
สมาชิก
คณะกรรมการดำเนินการ อาจแตงตั้งคณะกรรมการเงินกู ขึ้น ตามความในข อบั งคับของ
สหกรณ ขอ 85-86 และมอบอำนาจหนาที่ในการวินิจฉัย ใหเงินกูสามัญแกสมาชิกก็ได
ขอ 15 คำขอเงินกูสามัญของสมาชิกนั้น ตองเสนอโดยผานการพิจารณาใหความเห็นดังตอไปนี้ คือ
15.1 สมาชิกซึ่งรับราชการในหนวย ตั้งแตระดับกองรอยหรือเทียบเทาตองเสนอผานการพิจารณา
ของผูบังคับบัญชา ตั้งแตผูบังคับกองรอยหรือเทียบเทา จนถึงผูบังคับกองพัน ขึ้นไป
15.2 สมาชิกซึ่งรับราชการในหนวย ตั้งแตระดับแผนกหรือเทียบเทา ตองเสนอผานการพิจารณา
ของผูบังคับบัญชา ตั้งแตหัวหนาแผนกหรือเทียบเทา จนถึงหัวหนากองหรือผูอำนวยการกอง ขึ้นไป
15.3 สมาชิกที่เสนอคำขอกูเงิน เมื่อผานการพิจารณาตามขอ 15.1 หรือขอ 15.2 แลวตองผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการเงินกูกอน จึงจะเสนอเรื่องใหคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติตอไป

-4ขอ 16 จำนวนเงินกูสามัญที่ใหแกสมาชิกผูก ูคนหนึ่งๆ มีดังนี้
16.1 กรณีที่สมาชิกกูเงินสามัญ โดยมีคาหุนเปน หลักประกันใหผูกู กูไดภายในวงเงินไมเกิน
รอยละเกาสิบหา ของคาหุนทั้งหมดที่เปนหลักประกัน ผอนชำระไดไมเกิน 120 งวด โดยไมจำกัดอายุ
16.2 กรณี เ งิ น กู ส ามั ญ แบบ 20 เท า เป น อำนาจของคณะกรรมการดำเนิ น การ หรื อ
คณะกรรมการเงินกู พิจารณาเห็นสมควร แตตองอยูภายในวงเงิน ไมเกิน 20 เทาของเงินเดือน รวมกับคาหุนที่ชำระ
แลว ของสมาชิกนั้น เศษของพันบาทใหตัดออก
16.3 กรณี เ งิ น กู ส ามั ญ แบบ 25 เท า เป น อำนาจของคณะกรรมการดำเนิ น การ หรื อ
คณะกรรมการเงินกู พิจารณาเห็นสมควร แตตองอยูภายในวงเงิน ไมเกิน 25 เทาของเงินเดือน รวมกับคาหุนที่ชำระ
แลว ของสมาชิกนั้น เศษของพันบาทใหตัดออก
16.4 กรณี เ งิ น กู ส ามั ญ แบบ 30 เท า เป น อำนาจของคณะกรรมการดำเนิ น การ หรื อ
คณะกรรมการเงินกู พิจารณาเห็นสมควร แตตองอยูภายในวงเงิน ไมเกิน 30 เทาของเงินเดือน รวมกับคาหุนที่ชำระ
แลว ของสมาชิกนั้น เศษของพันบาทใหตัดออก
16.5 กรณี เ งิ น กู ส ามั ญ แบบ 50 เท า เป น อำนาจของคณะกรรมการดำเนิ น การหรื อ
คณะกรรมการเงินกู พิ จ ารณาเห็นสมควร แตตองอยูภ ายในวงเงินไมเกิน 50 เทา ของเงินเดือน และต องไมเกิน
จำนวน 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถวน)
16.6 กรณี เ งิ น กู ส ามั ญ แบบ 70 เท า เป น อำนาจของคณะกรรมการดำเนิ น การหรื อ
คณะกรรมการเงิน กู พิ จ ารณาเห็ น สมควรแต ตอ งอยู ภ ายในวงเงิน ไม เกิ น 70 เท า ของเงิน เดื อ น และต อ งไม เกิ น
จำนวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
16.7 กรณีที่สมาชิกขอกูสามัญ เพื่อนำเงินกูนั้นมาชำระหนี้ใหกับสหกรณแทนสมาชิกรายอื่น
ซึ่งตองสงเงินตนพรอมทั้งดอกเบี้ยคืนตาม ขอ 30 คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู อาจพิจารณาเห็น
ควรใหกูได เกินกวาจำนวนเงินดังที่กลาวในวรรคแรกก็ได แตตองไมเกินกวาจำนวนหนี้เงินกู ของผูกูเดิมรวมกับหนี้
เงินกูของสมาชิกรายอื่นที่ผูกูตองชำระหนี้แทน
16.8 กรณี สมาชิกที่ประสงคกูเงินและมีการผอนชำระไมเกินอายุ 65 ป
16.8.1 เงิน ตน รวมดอกเบี้ย ที่ตอ งผอ นชำระเกิน อายุ 60 ป รายเดือ นสูง สุด ตอ งมี
จำนวนเงินนอยกว า 1 ใน 2 ของเงินบำนาญ
16.8.2 กรณีสมาชิกที่ประสงคกูเงินขอรับบำเหน็จ ใหกูไดตามหลักเกณฑ แตใหผอนชำระ
ใหหมดภายในอายุ 60 ป
16.9 สมาชิกที่เกษียณอายุสามารถกูไดไมเกินมูลคาหุนที่มีอยูในสหกรณขณะที่กู โดยเปนไป
ตามระเบียบสหกรณที่ประกาศใชอยูปจจุบัน
16.10 กรณีสมาชิกที่เปนพนักงานราชการ
16.10.1 การสงเงินงวดชำระหนี้ เงินตน รวมดอกเบี้ยที่ตองผอนชำระรายเดือนสูงสุด ตอง
มีจำนวนนอยกวา 1 ใน 3 ของเงินไดรายเดือน และมีเงินคงเหลือรายเดือนตองมีจำนวนเงินไมนอยกวา 1 ใน 2 ของ
เงินไดรายเดือน โดยใหผอนชำระใหหมดภายในอายุ 60 ป

-516.10.2 กรณีอายุเกิน 60 ป สามารถกูไดไม เกินมู ลคาหุ นที่ มีอ ยู ในสหกรณข ณะกู โดย
เปนไปตามระเบียบสหกรณท่ปี ระกาศใชอยูในปจจุบัน
ขอ 17 ถาคณะกรรมการดำเนินการ เห็นสมควรจะใหเงินกูสามั ญแกสมาชิกที่ ยังสงคืนเงินกูสามัญ
รายกอนไมเสร็จก็ได โดยมีขอ กำหนด ดังนี้.17.1 กรณีเงินกูสามัญ แบบ 20 เทา ตอ งสงคืน เงิ นกู มาแลว ไมน อยกวายี่สิ บ งวด เวน แต
คณะกรรมการดำเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกู จะวินิจฉัยความเหมาะสม เปนกรณีไป
17.2 กรณีเงินกูสามัญ แบบ 25 เทา ตอ งสงคืน เงิ นกู มาแลว ไมน อยกวายี่สิ บ งวด เวน แต
คณะกรรมการดำเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกู จะวินิจฉัยความเหมาะสม เปนกรณีไป
17.3 กรณีเงินกูสามัญ แบบ 30 เทา ตอ งสงคืน เงิ นกู มาแลว ไมน อยกวายี่สิ บ งวด เวน แต
คณะกรรมการดำเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกู จะวินิจฉัยความเหมาะสม เปนกรณีไป
17.4 กรณีเงินกูสามัญ แบบ 50 เทา ตองสงคืนเงินกูมาแลว ไม นอยกว ายี่สิบสี่งวด เวน แต
คณะกรรมการดำเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกู จะวินิจฉัยความเหมาะสม เปนกรณีไป
17.5 กรณีเงินกูสามัญ แบบ 70 เทา ตองสงคืนเงินกูมาแลว ไมนอยกวาสามสิบงวด เวนแต
คณะกรรมการดำเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกู จะวินิจฉัยความเหมาะสม เปนกรณีไป
17.6 สมาชิก ที่กูส ามัญ ตามขอ 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 และขอ 17.5 สามารถยื่น กูเงิน
ฉุกเฉินได สวนหลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณาใหปฏิบัติตามหมวดที่ 2 กำหนด
17.7 จำนวนเงินกูสามัญ รวมทุกรายการของสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ ในเวลาใด เวลาหนึ่ง จะมี
จำนวนเงินตนเกินกวาจำนวนที่จำกัดไว ที่กลาวในขอ 16 ไมได
17.8 กรณีการกูหุน ตองสงคืนเงินกูมาแลว ไมนอยกวาสิบงวด เวนแตคณะกรรมการดำเนินการ
หรือคณะกรรมการเงินกู จะวินิจฉัยความเหมาะสม เปนกรณีไป
ขอ 18 ในการใหเงินกูสามัญนั้น ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนที่จะใหกูไดไมพอแกการขอกู อันมี
ลักษณะพึงใหกูนั้นทุกราย ใหถือลำดับในการพิจารณาใหเงินกู ดังตอไปนี้
18.1 เงินกูซึ่งถือวาหุนเปนหลักประกัน พึงใหในลำดับกอนเงินกู ซึง่ เปนหลักประกันอยางอื่น
18.2 ในระหวางเงินกู ซึ่งอยูในลำดับเดียวกันตามที่กลาวใน ขอ 18.1 เงินกู ซึ่งมีจำนวนนอย
พึงใหกอนเงินกูซึ่งมีจำนวนมาก เพื่อประโยชนแหงการนี้จำนวนเงินกู ที่นำมาเทียบกันนั้น ใหคิดรวมทั้งเงินกูสามัญ
และเงินกูเพื่อเหตุฉกุ เฉินรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ดวย
18.3 เงิน กูส ามัญ แบบ 20 เทา ใหล ำดับ ความเรง ดว นกอ นเงิน กู ส ามัญ แบบ 25 เทา ,
แบบ 30 เทา, แบบ 50 เทา และแบบ 70 เทา ทั้งนี้ เวนแตในกรณีท่คี ณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู
เห็นวามีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉัยเปนอยางอื่นก็ได
ขอ 19 หลักประกันสำหรับเงินกูสามัญ มีดังนี้.19.1 ผูค้ำประกันตองเปนสมาชิกสามัญที่เปนขาราชการหรือลูกจางประจำเทานั้น
19.2 หามสมาชิกที่เปนคูสมรสกันค้ำประกันซึ่งกันและกัน ไมวากอนหรือหลังการทำหนังสือ
ค้ำประกันแลวก็ตาม

-619.3 หุนของผูกูที่มีอยูในสหกรณขณะที่ขอกูใหค้ำประกันไดไมเกิน รอยละ 95 (เกาสิบหา)
ของมูลคาหุน
19.4 เงินฝากของสมาชิกที่มีอยูในสหกรณ ใหค้ำประกันเงินกูไดไมเกิน รอยละ 90 (เกาสิบ)
ของเงินฝาก
19.5 เพื่อความมั่นคงในการใหเงินกูสามัญ คณะกรรมการเงินกู มีอำนาจวินิจฉัย เรียกให มี
หลักประกันมากกวาหนึ่งรายการหรือผูค้ำประกันมากกวาจำนวนที่กำหนดในแตละประเภทของการกูได
19.6 สมาชิกคนหนึ่งจะเป นผูค้ำประกันสำหรับผูกู มากกว าห าคนในเวลาเดียวกันไมได
19.7 ระดับชั้นเงินเดือนและชั้นยศของผูค้ำประกันใหเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
19.7.1 ผูคำ้ ประกันตองมีระดับชั้นเงินเดือน และชั้นยศสูงกวาผูกู
19.7.2 ผูคำ้ ประกันตองมีระดับชั้นเงินเดือนต่ำกวาผูกูไมเกิน 8 ชั้น หรือ มีชั้นยศต่ำกวาผูกู
ไมเกิน 2 ชั้นยศ
19.8 เมื่อผูค้ำประกันคนหนึ่งตาย หรือลาออกจากสหกรณไมวา เพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุท่ี
คณะกรรมการเงินกู เห็นวาไมสมควรที่จะเปนผูคำ้ ประกันตอไป ผูกูตองจัดใหสมาชิกเขาเปนผูคำ้ ประกัน แทนคนเดิม
ใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
19.9 สมาชิกที่กูเงินสามัญ ตองทำการประกันชีวิต กับ บริษั ทประกั นภัย ที่ส หกรณกำหนด
ทุกครั้ง เพื่อคุมครองชีวิตและวงเงินกูของสมาชิก โดยระบุใหสหกรณเปนผูรับผลประโยชนและตองตออายุกรมธรรม
จนกวาจะชำระหนี้เงินกูสามัญคงเหลือทั้งหมด สมาชิกผูกูเปนผูชำระคาเบี้ยประกันของสมาชิก โดยในปแรกใหหักเบี้ย
ประกันจากยอดเงินกูสามัญของสมาชิก และในปถัดไปใหหักเงินชำระเบี้ยประกันจากเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน หาก
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนไมพอใหหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิก เวนแตสมาชิกจะนำเงินมาชำระเบี้ยประกัน
โดยตรง
19.10 กรณีที่สมาชิกที่กูเงินสามัญ ไมสามารถทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่สหกรณ
กำหนดได เนื่องจากไมผานหลักเกณฑของบริษัทประกัน สมาชิกสามารถกูเงินสหกรณได โดยใหคณะกรรมการเงินกู
เปนผูพิจารณาเปนรายๆ ไป
ขอ 20 กรณีเงินกูสามัญแบบ 20 เทา
สมาชิกทีป่ ระสงคกูเงิน ใหมีสมาชิกเปนผูค้ำประกัน จำนวนสองคน
ขอ 21 กรณีเงินกูสามัญแบบ 25 เทา
สมาชิกที่ประสงคกูเงิน ใหมีสมาชิกเปนผูคำ้ ประกัน จำนวนสองคน
ขอ 22 กรณีเงินกูสามัญแบบ 30 เทา
สมาชิกที่ประสงคกูเงิน ใหมีสมาชิกเปนผูค ้ำประกัน จำนวนสามคน
ขอ 23 กรณีเงินกูสามัญ แบบ 50 เทา
สมาชิกที่ประสงคกูเงิน ใหมีสมาชิกเปนผูค้ำประกัน จำนวนสามคน
ขอ 24 กรณีเงินกูสามัญ แบบ 70 เทา
สมาชิกที่ประสงคกูเงิน ใหมีสมาชิกเปนผูคำ้ ประกัน จำนวนหาคน

-7ขอ 25 การสงเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกูสามัญ
25.1 กรณีเงินกูสามัญ แบบ 20 เทา ใหค ณะกรรมการดำเนิน การหรือคณะกรรมการเงินกู
พิจารณากำหนดใหผูกูสงเงินกูสามัญ เปนงวดรายเดือนเทากัน พรอมดวยดอกเบี้ยเปนจำนวนกี่งวดก็สุดแตจะเห็น
เปนการสมควร ตามฐานะของผูกู จำนวน และความมุงหมายแหงเงินกู แตไมเกินแปดสิบสี่งวด ตั้งแตเดือนที่คิด
ดอกเบี้ยเดือนแรก
ในกรณีผูกูมีคำขอเปนหนัง สือ และคณะกรรมการดำเนิ นการ เห็ น ว า มีเหตุอัน ควร
สมควรผอนผันเปนพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ จะผอนเวลาการสงเงินงวดชำระหนี้ สำหรับเงินกูสามัญ แบบ
20 เทา ที่ก ำหนดไวต ามความในวรรคก อนนั้น ใหแ กผูกูค ราวละไมเ กิน สองเดื อ น แตก ารผ อ นและเวลาเช น นี้
รวมกันทั้งหมด สำหรับเงินกูสามัญแบบ 20 เทา รายหนึ่งๆ ตองไมเกินหกเดือน
25.2 กรณีเงินกูสามัญ แบบ 25 เทา ใหค ณะกรรมการดำเนิน การหรือคณะกรรมการเงินกู
พิจารณากำหนดใหผูกูสงเงินกูสามัญ เปนงวดรายเดือนเทากัน พรอมดวยดอกเบี้ยเปนจำนวนกี่งวดก็สุดแตจะเห็น
เปนการสมควร ตามฐานะของผูกู จำนวน และความมุงหมายแหงเงินกู แตไมเกิน หนึ่งรอยยี่สิบงวด ตั้งแตเดือนที่
คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ในกรณีผูกูมีคำขอเปนหนัง สือ และคณะกรรมการดำเนิ นการ เห็ น ว า มีเหตุอัน ควร
สมควรผอนผันเปนพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ จะผอนเวลาการสงเงินงวดชำระหนี้ สำหรับเงินกูสามัญ แบบ
25 เทา ที่ก ำหนดไวต ามความในวรรคก อนนั้น ใหแ กผูกูค ราวละไมเ กิน สองเดื อ น แตก ารผ อ นและเวลาเช น นี้
รวมกันทั้งหมด สำหรับเงินกูสามัญแบบ 25 เทา รายหนึ่งๆ ตองไมเกินหกเดือน
25.3 กรณีเงินกูส ามัญ แบบ 30 เทา ใหคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู
พิจารณากำหนดใหผูกูสงเงินกูสามัญ เปนงวดรายเดือนเทากัน พรอมดวยดอกเบี้ยเปนจำนวนกี่งวดก็สุดแตจะเห็น
เปนการสมควร ตามฐานะของผูกู จำนวน และความมุงหมายแหงเงินกู แตไมเกิน หนึ่งรอยหาสิบงวด ตั้งแตเดือน
ที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ในกรณีผูกูมีคำขอเปนหนัง สือ และคณะกรรมการดำเนิ นการ เห็ น ว า มีเหตุอัน ควร
สมควรผอนผันเปนพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ จะผอนเวลาการสงเงินงวดชำระหนี้ สำหรับเงินกูสามัญ แบบ
30 เทา ที่ก ำหนดไวต ามความในวรรคก อนนั้น ใหแ กผูกูค ราวละไมเ กิน สองเดื อ น แตก ารผ อ นและเวลาเช น นี้
รวมกันทั้งหมด สำหรับเงินกูสามัญแบบ 30 เทา รายหนึ่งๆ ตองไมเกินสิบสองเดือน
25.4 กรณี เงิน กูสามัญ แบบ 50 เทา ให คณะกรรมการดำเนิ นการหรือ คณะกรรมการเงิน กู
พิจารณากำหนดใหผูกูสงเงินกูสามัญ เปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดอกเบี้ย เปนจำนวนกี่งวดก็สุด แตจ ะเห็น เปน
การสมควร ตามฐานะของผูกู จำนวนและความมุงหมายแหง เงินกู แตไมเกิน หนึ่งรอยยี่สิบงวด ตั้งแตเดือนที่คิด
ดอกเบี้ยเดือนแรก
ในกรณีผูกูมีคำขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดำเนินการ เห็นวามีเหตุอันสมควร
ผอนผันเปนพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ จะผอนเวลาการสงเงินงวดชำระหนี้ สำหรับเงินกูสามัญ แบบ 50 เทา
ที่กำหนดไวตามความในวรรคกอนนั้น ใหแกผูกูคราวละไมเกินสองเดือนแตการผอนเวลาเชนนี้รวมกันทั้งหมดสำหรับ
เงินกูสามัญแบบ 50 เทา รายหนึ่งๆ ตองไมเกินสิบสองเดือน

-825.5 กรณีเงินกูส ามัญ แบบ 70 เทา ใหคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู
พิจารณากำหนดใหผูกูสงเงินกูสามัญ เปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดอกเบี้ย เปนจำนวนกี่งวดก็สุดแตจะเห็นเปน
การสมควรตามฐานะของผูกูจ ำนวนและความมุงหมายแหงเงินกู แตไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบงวด ตั้งแตเดือนที่คิด
ดอกเบี้ยเดือนแรก
ในกรณีผูกูมีคำขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดำเนินการ เห็นวามีเหตุอันสมควร
ผอนผันเปนพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ จะผอนเวลาการสงเงินงวดชำระหนี้ สำหรับเงินกูสามัญ แบบ 70 เทา
ที่ก ำหนดไว ตามความในวรรคกอนนั้น ใหแกผูกูค ราวละไมเกินสองเดือนแตการผอนเวลาเชนนี้ รวมกันทั้งหมด
สำหรับเงินกูสามัญแบบ 70 เทา รายหนึ่งๆ ตองไมเกินสิบสองเดือน
หมวด 4
เงินกูพ ิเศษ
ขอ 26 การใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณากำหนดระเบียบขึ้น
เปนการเฉพาะแยกตางหากจากระเบียบนี้ โดยตองเปนไปตามขอบังคับของสหกรณและกฎหมายที่เกี่ยวของ
หมวด 5
ดอกเบี้ยเงินกู
ขอ 27 ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราไมเกินรอยละสิบหาตอป โดยประกาศใหสมาชิก
ทราบ เปนคราวๆ ไป
ขอ 28 ดอกเบี้ยนั้นใหคิดเปนรายวัน ตามจำนวนเงินตนคงเหลือ
หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู
ขอ 29 ใหคณะกรรมการดำเนินการ ตรวจตรา ควบคุมใหเงินกูทกุ รายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว
ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการ เห็นวาหลักประกันสำหรับ เงินกูรายใดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการ
แกไขใหคืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการ กำหนด
ขอ 30 ในกรณี ใดๆ ดังต อไปนี้ ให ถือ เงินกู ไม วาประเภทใดๆ เป นอั นถึ งกำหนดส งคืน โดยสิ้น เชิ ง
พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดำเนินการ จัดการเรียกคืนโดย
มิชักชา
30.1 เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ
30.2 เมื่อปรากฏแกคณะกรรมการดำเนินการ วาผูกูนำเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
30.3 เมื่อปรากฏแกคณะกรรมการดำเนินการ วาหลักประกันสำหรับเงินกูเกิดบกพรอง และ
ผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดีภาย ในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการ กำหนด
30.4 เมื่อคางสงเงินงวดชำระหนี้ (ไมวา เงินตน หรือ ดอกเบี้ย ) เปน เวลาสองเดือนติดตอกัน
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่งๆ

-9ขอ 31 ในกรณีที่เงินกูเปนอันตองส งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กลาวแลวในข อ 30 ถาผูค้ำประกันตอง
รับผิดชำระหนี้แทนผูกู และไมสามารถชำระหนี้นั้น โดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ำประกันรองขอคณะกรรมการดำเนินการ
อาจผอนผันใหเรียกเก็บจากผูค้ำประกันเปนงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผูกูใหไวตอสหกรณก็ได สุดแตจะพิจารณา
เห็นสมควร
ขอ 32 ผูกูก็ดี ผูค้ำประกันก็ดี ตองรับขอผูกพันวาถาตนประสงคจะขอลาออก หรือยายจากราชการ
หรืองานประจำ ตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 37 ตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชำระหนี้ สิน ซึง่ ตน
มีอยูกับสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน เวนแตกรณียังคงเปนสมาชิกอยูตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 45
ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2563
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