(สำเนำ)
ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมำธรรมจักรอุดรธำนี จำกัด
ว่ำด้วย กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก
พ.ศ. 2563
-------------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานีจากัดข้อ 75(8)
และข้อ 106(3) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 40 การประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่
24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ จึงกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี
จากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 ไว้ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อกำหนดทั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด ว่าด้วย การให้
เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
พ.ศ. 2562 , ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อการดารงชีพสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ,ระเบียบว่าด้วยการ
ให้เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2562 และบรรดา ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ
และข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานีจากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด
“สมาชิกสหกรณ์”หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด
ข้อ 5. สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินธรรมดา
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน
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(2) เงินกู้สามัญ
2.1 เงินกู้สามัญปกติ
2.2 เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
2.3 เงินกู้สามัญเพื่อการดารงชีพสมาชิกสหกรณ์
2.4 เงินกู้สามัญเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้าประกัน
(3) เงินกู้พิเศษ
ข้อ 6. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกาไรไม่ได้
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 7. เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ และประสงค์จะขอกู้เงินก็ให้ยื่นคาขอกู้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบที่กาหนด โดยให้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมแนบหลักฐานการหักเงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหรือเจ้าหน้าที่การเงินรับรองอย่างน้อย
1 เดือน
ข้อ 8. คณะกรรมการ อาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการและหรือ
กรรมการอื่นตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับมอบ
ดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อคณะกรรมการในที่ประชุมประจาเดือนรับรอง
ข้อ 9. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจานวนดังนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้นมีสิทธิกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 60,000.00บาท
(หกหมื่นบาทถ้วน)
(2) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้นมีสิทธิกู้ได้สูงสุดไม่เกิน
60,000.00บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินตามข้อ 9(1) หรือ ข้อ 9(2) ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง และในกรณีที่
สมาชิกนั้นยังมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งก่อนเหลืออยู่เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสัญญาใหม่และสัญญาก่อนรวมกัน จะ
มีจานวนต้นเงินเกินกว่าจานวนที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้ คณะกรรมการอาจพิจารณาระงับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
กระแสรายวันหากพบว่าสมาชิกผิดนัดชาระหนี้ถึง 2 คราวในรอบปีบัญชี
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน ผู้กู้ต้องเปลี่ยนสัญญาใหม่เมื่อครบ 12 งวด
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หมวด 3
เงินกู้สำมัญ
ข้อ 10. จำนวนเงินกู้สำมัญ
10.1 เงินกู้สำมัญ การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัย
ให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้และในข้อบังคับของสหกรณ์คณะกรรมการอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้สามัญขึ้น ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 83 เพื่อมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 84
10.1.1 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้สามัญนั้นต้องได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลา
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
10.1.2 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญ ต้องยื่นคาขอกู้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดโดย
ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมแนบหลักฐานการหัก
เงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหรือเจ้าหน้าที่การเงินรับรองอย่างน้อย 1 เดือน
10.1.3 จานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาโดยคานึงถึง
ความจาเป็นและความสามารถในการชาระหนี้ของสมาชิกนั้นภายในจากัด(ไม่เกินหกสิบห้าเท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ต้องไม่เกินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ไม่นับรวมเงินกู้สามัญประเภทอื่นอีก
10.1.4 ในการให้เงินกู้สามัญนั้น หากปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้ อัน
ลักษณะพึงให้กู้นั้น ให้ถือลาดับในการพิจารณาเงินกู้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้ที่ถือทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน พึงให้ในลาดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกัน
อย่างอื่น
(2) ผู้ขอกู้ที่ยังส่งชาระเงินกู้ก่อนหน้านี้ไม่เสร็จจะเรียงลาดับของผู้กู้ในเดือนนั้นเป็นอันดับต่อจาก
ผู้กู้ที่ไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์มาก่อนหน้านี้
(3) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (2) เงินกู้ซึ่งมีจานวนน้อยพึงให้ก่อน
เงินกู้ที่มีจานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จานวนเงินกู้ที่นามาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมกันทั้งเงินกู้
กำรให้เงินกู้สำมัญแก่สมำชิกตำมวรรคแรก ให้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
ก. จะต้องมีหุ้นร้อยละยี่สิบของวงเงินที่อนุมัติให้กู้ ซึ่งหุ้นดังกล่าวนี้อาจเป็นหุ้นโดยการชาระปกติ หรือ
หุ้นที่เกิดจากการซื้อหรือการหักจากเงินกู้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด และหากเป็นการ
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กู้เงินสามัญ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ กรณีรับกลับเป็นสมาชิกสหกรณ์ อาจได้รับการยกเว้นการถือหุ้น
ตามเกณฑ์ดังกล่าว โดยการเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกู้สามัญ
ข. มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 24 เดือน และมีอายุไม่เกิน 55 ปี ให้กู้ได้หกสิบห้าเท่าของ
เงินเดือนรวมเงินวิทยฐานะ แต่ไม่เกินจานวนเงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน
ค. มีอายุการเป็นสมาชิกเกินกว่า 24 เดือนขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 55 ปี ให้กู้ได้หกสิบห้าเท่าของ
เงินเดือนรวมเงินวิทยฐานะ แต่ไม่เกินจานวนเงินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน
ง. มีอายุการเป็นสมาชิกเกินกว่า 24 เดือนขึ้นไป และมีอายุเกินกว่า 55 ปีแต่ไม่เกิน 60 ปี ให้กู้ได้
หกสิบเท่าของเงินเดือนรวมเงินวิทยฐานะ แต่ไม่เกินจานวนเงินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน
จ. สมาชิกที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีขึ้นไป หรือสมาชิกที่ออกจากราชการ หรืองานประจาแล้ว ให้กู้ได้ห้าสิบ
เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกินจานวนเงินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน
เว้นแต่ในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะกู้เงินสามัญไม่เกินมูลค่าหุ้นของตนเอง หรือมีเงินฝากเป็นหลักประกัน
การกู้ยืมเงิน คณะกรรมการอาจให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกผู้นั้นได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของเงินค่าหุ้น หรือเงิน
ฝากที่สมาชิกผู้นั้นมีอยู่ในสหกรณ์
ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุการเป็นสมาชิกยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ระบุไว้ หากผู้กู้มีความจาเป็นในการดารงชีพ โดยได้ทา
หนังสือร้องขอแสดงเหตุผล ความจาเป็นต่อคณะกรรมการเงินกู้สามัญ เมื่อคณะกรรมการเงินกู้สามัญได้พิจารณา
คาขอนั้นแล้วเห็นว่ามีความจาเป็นจริง และสหกรณ์มีสภาพคล่องที่เพียงพอ คณะกรรมการเงินกู้สามัญ อาจ
พิจารณาอนุมัติเงินกู้นั้น
10.2 เงินกู้สำมัญเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตสมำชิกสหกรณ์
10.2.1 การให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ให้คณะกรรมการเงินกู้สามัญ มี
อานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ได้ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
10.2.2 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ต้องยื่นคาขอกู้ต่อ
สหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย พร้อมแนบหลักฐานการหักเงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด หรือเจ้าหน้าที่การเงินรับรองอย่าง
น้อย 1 เดือน
10.2.3 จานวนเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆนั้นไม่
เกิน100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)
10.2.4 การส่งเงินงวดเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ให้ส่งชาระเงินงวดราย
เดือนไม่เกิน 36 งวด โดยไม่มีเงินปันผล เฉลี่ยคืน ดังนี้
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งวดที่ 1 – 5 ชาระเงินงวดละ 500 บาท
งวดที่ 6 – 35 ชาระเงินงวดละ 3,500 บาท
งวดที่ 36
ชาระเงินที่เหลือทั้งหมด
10.2.5 จานวนผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ให้สมาชิกค้า
ประกัน 1 คนโดยสามารถใช้คนค้าประกันเงินกู้สามัญในสัญญาเงินกู้ที่ตนเองมีอยู่กับสหกรณ์ซ้าอีกก็ได้
10.3 เงินกู้สำมัญเพื่อกำรดำรงชีพ
10.3.1 การให้เงินกู้สามัญเพื่อการดารงชีพ ให้คณะกรรมการเงินกู้สามัญ มีอานาจพิจารณาวินิจฉัย
ให้เงินกู้สามัญเพื่อการดารงชีพ ได้ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
10.3.2 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพื่อการดารงชีพ ต้องยื่นคาขอกู้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่
สหกรณ์กาหนด โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
พร้อมแนบหลักฐานการหักเงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด หรือเจ้าหน้าที่การเงินรับรองอย่างน้อย 1 เดือน
10.3.3 จานวนเงินกู้สามัญเพื่อการดารงชีพ ที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆนั้นไม่เกิน 300,000 บาท
( สามแสนบาท )
10.3.4 การส่งเงินงวดเงินกู้สามัญเพื่อการดารงชีพ ให้ส่งชาระเงินงวดรายเดือน ไม่เกิน 150 งวด
10.3.5 จานวนผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญเพื่อการดารงชีพ ให้สมาชิกค้าประกัน 2 คน โดยสามารถใช้
คนค้าประกันเงินกู้สามัญในสัญญาเงินกู้ที่ตนเองมีอยู่กับสหกรณ์ซ้าอีกก็ได้
10.4 เงินกู้สำมัญเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ในฐำนะผู้ค้ำประกัน
10.4.1. ผู้กู้ต้องเป็นผู้รับภาระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกันสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ เนื่องจากขาด
คุณสมบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 42
10.4.2 จานวนเงินกู้เพื่อชาระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้าประกันของสมาชิก ผู้กู้จะกู้ได้ไม่เกินมูลหนี้ที่
ผู้กู้รายนั้นๆ จะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์
10.4.3.การให้เงินกู้สามัญเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้าประกัน ผู้กู้ต้องยื่นคาขอกู้ตามแบบที่
สหกรณ์กาหนดพร้อมทั้งแนบรายละเอียดภาระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกันและต้องทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ และจะต้องมีผู้ค้าประกันอย่างน้อย 1 คนหรือตามที่คณะกรรมการกาหนด
10.4.4. การส่งเงินงวดเพื่อชาระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน คณะกรรมการจะพิจารณากาหนดให้ผู้กู้
ส่งคืนเงินกู้สามัญตามข้อ 10.4 เป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยเป็นจานวนกี่งวดก็ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการเงินกู้สามัญจะพิจารณาเห็นสมควร โดยคานึงถึงความสามารถในการส่งชาระเงินงวดรายเดือนแต่
ไม่เกิน 150 งวด
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หมวด 4
เงินกู้พิเศษ
ข้อ11. เมื่อคณะกรรมการ เห็นว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อส่งเสริม
ฐานะความมั่นคง หรือประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจานวนเงินเกินกว่าจากัด ตามข้อ 10.1.3
คณะกรรมการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 12.การให้เงินกู้พิเศษนั้นให้กู้เฉพาะการดังต่อไปนี้
(1) กู้เพื่อการเคหะ สงเคราะห์
(2) กู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 13.จานวนเงินกูพ้ ิเศษที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาโดยคานึงถึงความ
จาเป็นและความสามารถในการชาระหนี้ของสมาชิกนั้นภายในจากัด(ไม่เกินเจ็ดสิบห้าเท่าของเงินได้รายเดือน)
วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท ( สามล้านบาทถ้วน ) โดยราคาหลักทรัพย์รวมหุ้น 100 %
กำรให้เงินกู้พิเศษแก่สมำชิกตำมวรรคแรก ให้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
ก. จะต้องมีหุ้นร้อยละยี่สิบของวงเงินที่อนุมัติให้กู้ ซึ่งหุ้นดังกล่าวนี้อาจเป็นหุ้นโดยการชาระปกติ
หรือหุ้นที่เกิดจากการซื้อหรือการหักจากเงินกู้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข. ต้องมีอานาจในการชาระหนี้ของตนเองและเงินเดือนร้อยละสามสิบหลังหักชาระหนี้
ค. ต้องเป็นผู้ไม่เคยค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือผิดนัดเงินงวดชาระหนี้รายเดือนในรอบปีบัญชีนั้น ๆ
ข้อ 14. สมาชิกผู้ส่งคืนเงินกู้ประเภทอื่นยังไม่แล้วเสร็จไม่ให้ได้รับเงินกู้พิเศษ อนึ่งสมาชิกผู้ยังส่งคืนเงินกู้
พิเศษยังไม่แล้วเสร็จ ก็ไม่ให้ได้รับเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ อีก เว้นแต่เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญเพื่อ
การดารงชีพ
ข้อ 15.การให้เงินกู้พิเศษนั้นต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการผู้เข้า
ประชุมพิจารณาคาขอกู้รายนั้น
ข้อ 16. เมื่อคณะกรรมการ ได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษทั้งหนังสือกู้ และเอกสารทางกฎหมายอย่างอื่น ๆ
อันเกี่ยวกับเงินกู้นั้น ได้จัดทาแบบที่กาหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผู้กู้จึงรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้
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เพื่อเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายให้สมาชิกผู้กู้ส่งจานวนเงินกู้พิเศษ ซึ่งตน
ได้รับเข้าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้เพื่อถอนไปใช้จ่ายเป็นคราว ๆ ในเมื่อถึงกาหนดจ่ายตาม
ความมุ่งหมาย การฝากเงินดังกล่าวให้เปิดบัญชีเฉพาะ และสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ตามระเบียบว่าด้วยเงินฝาก
ออมทรัพย์ของสหกรณ์
คณะกรรมการอาจยกเว้นข้อกาหนดดังกล่าวในวรรคสองนั้นได้ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้แสดงให้เป็นที่พอใจ
คณะกรรมการว่ามีเหตุผลพิเศษ
ข้อ17.ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จตนจะต้องยินยอมและอานวยความสะดวกให้กรรมการ
ดาเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เข้าตรวจการก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุง
ทรัพย์สินที่ใช้เงินกู้นั้นในเวลาอันสมควรได้เสมอและต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบให้ผู้ตรวจ
สอบทราบตามความประสงค์
เงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหะสงเครำะห์
ข้อ 18. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ สงเคราะห์ได้แก่
(1) เงินกู้ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสโดยชอบตาม
กฎหมาย
(2) เงินกู้เพื่อก่อสร้างหรือซื้ออาคาร หรือซื้อที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้าง
อาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองตามแก่ฐานะ
(3) เงินกู้เพื่อไถ่ถอนที่ดินหรืออาคาร เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของตน
ข้อ 19.สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 18ต้องเสนอคาขอกู้ถึงคณะกรรมการดาเนินการตามแบบ
ที่กาหนดไว้รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นรายการสินทรัพย์และหนี้สินรายได้และค่าใช้จ่าย
รายการบุคคลในครัวเรือนการอยู่อาศัยเดิมและเหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่รูปแบบและ
รายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารรายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินที่ก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุง
อาคารรายละเอียดหลักฐานแห่งที่ดินและหรืออาคารที่จะซื้อกาหนดเวลาและราคาสัญญาที่ทาไว้หรือร่างสัญญาที่
จะทารายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน
ข้อ 20. รูปแบบและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการด้วย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสาคัญต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการเพื่อการนี้ และต้องรายงานคณะกรรมการทราบด้วย
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ข้อ 21. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทารายงาน
เกี่ยวกับคาขอกู้พิเศษเพื่อการเคหะ สงเคราะห์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้
ต้องให้ข้อความจริงและให้ความร่วมมือ
ข้อ 22. จานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้นย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยคานึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัยตามควรแก่ฐานะและ
ความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกนั้นแต่ต้องไม่เกิน 3,000,000.00 บาท ( สามล้านบาทถ้วน)
ข้อ 23. ตราบใดที่สมาชิกหรือผู้กู้ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ยังไม่แล้วเสร็จจะขายหรือ
โอนอาคารหรือที่ดิน ซึ่งใช้เงินกู้นั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็นซึ่งต้องได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการก่อน
เงินกู้พิเศษเพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพ
ข้อ 24. เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนเองและ
ครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรและพอใจว่าจะเกิดประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผู้กู้ ดังนี้
(1) เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบอาชีพให้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
(2) เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็น
กรรมสิทธิ์ของตนเอง
(3) เงินกู้เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อเป็น
กรรมสิทธิ์ของตนเอง
ข้อ 25. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 24 ต้องเสนอคาขอกู้ถึงคณะกรรมการตามแบบที่
กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้และ
ค่าใช้จ่ายแผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียด
แห่งความต้องการเงินกู้จานวนเงินทุนซึ่งตนจะออกเอง รายการรายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากรายการลงทุนนั้น
รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน
ข้อ 26. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทารายงานเกี่ยวกับคา
ขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นหน้าที่ของสมาชิก
ผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ
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ข้อ 27. จานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการพิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการเงินกู้แท้จริงตามแผนงานประกอบ
อาชีพ และความสามารถชาระหนี้ของสมาชิก แต่ต้องไม่เกิน 3,000,000.00 ( สามล้านบาทถ้วน )
ข้อ 28. การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
หมวด 5
หลักประกันสำหรับเงินกู้
ข้อ 29. หลักประกันสาหรับเงินกู้นั้น ให้มีข้อกาหนดดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้ว ไม่ต้องมีหลักประกันอื่น
อีก
(2) เงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อน
ของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่(ถ้ามี) มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ในกรณีใช้บัญชีเงินฝากเพื่อค้าประกันการกู้ ผู้กู้อาจสามารถถอนเงินในบัญชีก็ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีหนี้
คงเหลือไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินฝากในบัญชีที่นามาใช้ค้าประกัน
ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้คงเหลืออยู่
(ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนเกินกว่าค่าหุ้นหรือเงินฝากซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมีหลักประกัน ดังต่อไปนี้
ก. เงินกู้สามัญเพื่อการดารงชีพ กู้ได้ไม่เกิน 300,00.00 บาท ให้มีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการเงินกู้สามัญ
เห็นสมควรอย่างน้อยสองคนค้าประกันอย่างไม่มีจากัด
ข. เงินกู้สามัญ ไม่เกิน 600,000.00 บาท ให้มีสมาชิกผู้ค้าประกันอย่างน้อยสองคนค้าประกันอย่างไม่มี
จากัด
ค. เงินกู้สามัญตั้งแต่ 600,000.00 บาท ขึ้นไปไม่เกิน 1,500,000.00 บาทให้มีสมาชิกผู้ค้าประกันอย่าง
น้อยสามคนค้าประกันอย่างไม่มีจากัด
ง. เงินกู้สามัญเกินกว่า 1,500,000.00 บาท ขึ้นไปให้มีสมาชิกผู้ค้าประกันอย่างน้อยสี่คนค้าประกัน
อย่างไม่มีจากัด
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จ. มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินกับสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้สามัญเห็นสมควร
อนุญาตมาเป็นหลักประกันโดยจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 95 แห่งค่าของ
หลักทรัพย์นั้น
มีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการเงินกู้สามัญเห็นสมควรอย่างน้อยสองคน ค้าประกันอย่างไม่มีจากัด
เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้นในส่วนที่เกินค่าหุ้นของผู้กู้แต่ถ้ามีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วยก็ต้องให้
ค้าประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่นั้นทั้งหมด
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญคณะกรรมการเงินกู้สามัญมีอานาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้าประกัน
มากกว่าสองคนก็ได้
สมาชิกผู้ค้าประกันต้องทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้าประกันสาหรับผู้กู้ที่เป็นสมาชิกมากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้
เว้นแต่
1. เป็นการกู้ยืมเพื่อชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ในฐานะผู้ค้าประกัน
2. เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์
3. เงินกู้สามัญเพื่อการดารงชีพสมาชิกสหกรณ์
เมื่อผู้ค้าประกันคนใดตาย หรือลาออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่นหรือมีเหตุที่คณะกรรมการเงินกู้สามัญเห็น
ว่าไม่สมควรหรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค้าประกันต่อไปผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการเงินกู้สามัญเห็นสมควร
เข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้สามัญกาหนด
การที่สมาชิกผู้ค้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้า
ประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการเงินกู้สามัญเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนตน
(3) เงินกู้พิเศษถ้าเงินกู้พิเศษนั้นมีจานวนไม่เกินกว่าร้อยละ 95 ของเงินค่าหุ้นหรือเงินฝากของสมาชิก
หรือผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งอีก แต่ถ้าหากเงินกู้พิเศษนั้นมีจานวนเงินเกินกว่า
ค่าหุ้นหรือเงินฝากของสมาชิกหรือผู้กู้แล้ว ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ก. มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระผูกพันทาจานองเป็นประกันเต็มจานวนเงินกู้
รายนั้นโดยต้องเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการเงินกู้พิเศษว่าจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่
ภายในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแห่งราคาประเมินหลักทรัพย์นั้นของทางราชการ
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ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่นามาจานองเป็นประกันตามวรรคแรกนั้นมีสิ่งปลูกสร้างผู้กู้ต้องจัดให้มีประกัน
วินาศภัยสาหรับสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่เกินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นั้นผู้กู้ต้องชาระเบี้ยประกันภัยทุกปีเมื่อครบ
กาหนดจนกว่าผู้กู้จะชาระเงินกู้เสร็จตามสัญญาและมอบให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์
ข. มีผู้ค้าประกันอย่างน้อยสองคน หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลค้าประกันหรือเอกสารการ
ฝากเงินในสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้พิเศษเห็นสมควรจานาเป็นประกันเงินกู้รายนั้นโดยจานวนเงินกู้ส่วนที่เกิน
ค่าหุ้นของของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ95 แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น
ค. เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้พิเศษ คณะกรรมการมีอานาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้าประกันเงินกู้พิเศษได้
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการนั้นๆ ก็ได้
หมวด 6
เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้
ข้อ 30. เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้นั้น ให้กาหนดไว้ดังนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
1.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินธรรมดา
1.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันต้องเปลี่ยนสัญญาเมื่อครบ 12 งวด
ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกิน 12 งวด โดยให้ส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือน
ที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยให้ส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไป ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนเวลา
อย่างใดอีก
(2) เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวด
รายเดือนเท่ากัน(เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะ
ของผู้กู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกิน 150 งวดโดยกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
1. สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี ให้ส่งชาระไม่เกิน 150 งวด
2. สมาชิกที่มีอายุเกินกว่า 55 ปีขึ้นไป ให้ส่งชาระไม่เกิน 132 งวด
3. สมาชิกที่มีอายุเกินกว่า 57 ปีขึ้นไป ให้ส่งชาระไม่เกิน 120 งวด
ในกรณีที่สมาชิกต้องการขยายงวดชาระหนี้ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์นี้ สมาชิกต้องทาหนังสือถึงความจาเป็น
เสนอต่อคณะกรรมการ โดยต้องให้ผู้ค้าประกันลงนามในแบบคาขอตามที่สหกรณ์กาหนด เมื่อคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความจาเป็นจริง คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุญาตให้ตามที่เห็นสมควร
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(3) เงินกู้พิเศษ คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณากาหนดให้ผู้กู้เงินพิเศษ ส่งคืนเงินกู้เป็น
งวดรายเดือนเท่ากัน(เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจานวนกี่งวดก็สุดแต่เป็นการสมควรตามฐานะ
ของผู้กู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 360 งวด
สาหรับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ให้ส่งชาระเงินงวดรายเดือนไม่เกิน 240 งวด ทั้งนี้โดยไม่มี
การผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก เงินงวดชาระหนี้นั้นให้ส่งชาระตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ข้อ 31. การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภทซึ่งผู้กู้ต้องส่งให้สหกรณ์ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ
หมวด 7
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ32. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท ในอัตราตามประกาศของสหกรณ์ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
อัตราที่กฎหมายกาหนด ดอกเบี้ยในโครงการพิเศษ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโครงการพัฒนาชีวิต อาจกาหนด
ดอกเบี้ยให้ต่าและไม่นามาคิดในการปันผลและเฉลี่ยคืน
ข้อ33.ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นให้คิดเป็นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 8
กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 34. ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 35.ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผู้กู้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่าผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
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(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้บกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืน
ดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่ง
เงินงวดชาระหนี้ดังว่านี้ถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ข้อ 36.ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 35 ถ้าผู้ค้าประกันต้องรับชาระ
หนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชาระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้าประกันทาหนังสือร้องขอคณะกรรมการ
ดาเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้าประกันเป็นงวดรายเดือน จนครบตามจานวนมูลหนี้ที่ผู้กู้ได้ทาหนังสือกู้
ให้ไว้ต่อสหกรณ์ ทั้งนี้สุดแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 37. ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออก หรือย้ายจากราชการ หรืองาน
ประจาตามข้อบังคับข้อ 32 (2) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี้ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์
ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงจะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานั้นได้ (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิก
อยู่ตามข้อ 44)
หมวด 9
กำรผ่อนเวลำกำรส่งชำระหนี้เงินกู้
ในกรณีที่ผู้กู้มีคาขอเป็นหนังสือชี้แจงถึงเหตุจาเป็น เพื่อขอผ่อนเวลาการส่งชาระหนี้ เมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะผ่อนผันได้ คณะกรรมการดาเนินการ
อาจผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้ที่กาหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งเดือน
หรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลา ที่ว่านี้รวมกันทั้งหมดสาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน
ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(ดร.อัครพล เดชะพหุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด
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บทเฉพำะกำล
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดารงชีพของสมาชิก จึงสมควรให้สมาชิกที่กู้เงินสามัญเดิมที่ส่งเงิน
240 งวด ให้ปรับการส่งงวดลงปีละ 10 งวด ดังนี้
1. ปีแรก
ปรับการส่งงวดให้เหลือเป็น 230 งวด
2. ปีที่ สอง ปรับการส่งงวดให้เหลือเป็น 220 งวด
3. ปีที่สาม ปรับการส่งงวดให้เหลือเป็น 210 งวด
4. ปีที่สี่
ปรับการส่งงวดให้เหลือเป็น 200 งวด
5. ปีที่ห้า
ปรับการส่งงวดให้เหลือเป็น 190 งวด
6. ปีที่หก
ปรับการส่งงวดให้เหลือเป็น 180 งวด
7. ปีที่เจ็ด
ปรับการส่งงวดให้เหลือเป็น 170 งวด
8. ปีที่แปด ปรับการส่งงวดให้เหลือเป็น 160 งวด
9. ปีที่เก้า
ปรับการส่งงวดให้เหลือเป็น 150 งวด

