
 
 

 

 ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จํากัด 
วาดวย   การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 

************ 
  

  ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จํากัด  ไดพิจารณา
เห็นสมควรพิจารณากําหนดระเบียบวาดวย  การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู  พ.ศ. 2563  ใหเหมาะสม
กับสภาวะการเงิน เศรษฐกิจ สังคมในปจจุบัน  และเพื่อใหความชวยเหลือแกไขปญหาดานการเงินใหแกสมาชิกได
ตามสมควรแกความจําเปนในการดํารงชีวิต 
  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จํากัด  หมวด 4  
การใหเงินกู ขอ  13  ขอ 15(3) ขอ 16  หมวด 8 คณะกรรมการขอ 72 (8)  และหมวด 10  ขอเบ็ดเสร็จระเบียบ
ของสหกรณ ขอ  94  (3)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  
จํากัด  ชุดที่  32  ครั้งที่  5 /2563  วันพุธที่   26  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.2563   ไดกําหนด  “ระเบียบสหกรณ
ออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จํากัด  วาดวย  การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563”   
ดังตอไปนี ้
  ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จํากัด  
วาดวย  การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563” 
  ขอ  2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ  3.  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จํากัด   
    ระเบียบวาดวย เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน (ฉ.ฉ.)  พ.ศ.2558     
    ระเบียบวาดวย เงินกูสามัญเพ่ือการดํารงชีพ (สด.) พ.ศ.2560 
     ระเบียบวาดวย เงินกูสามัญ A.T.M. (สอ.) พ.ศ.2560  
    ระเบียบวาดวย เงินกูสามัญโครงการรวมหนี้ (สร.) พ.ศ.2560  
    ระเบียบวาดวย เงินกูสามัญทั่วไป (สท.)    
    ระเบียบวาดวย เงินกูพิเศษ พ.ศ. 2558  
    ระเบียบวาดวย เงินกูพิเศษปนผลและเฉลี่ยคืนรายป พ.ศ.2560 
และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง มติ  หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้   ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ  4.  ในระเบียบนี้   
     สหกรณ           หมายถึง  สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร    จํากัด 
     สมาชิก            หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร    จํากัด    
     สมาชิกสมทบ     หมายถึง  สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จํากัด   
     ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จํากัด 
              รองประธานกรรมการ  หมายถึง  รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  
จํากัด 
     คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  
จํากัด 
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 คณะกรรมการเงินกู  หมายถึง  คณะกรรมการเงินกูของสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  
จํากัด 
 ผูจัดการ   หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จํากัด 
 ผูบังคับบัญชา  หมายถึง  ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูรักษาราชการแทน, หัวหนาหนวยงาน  
 เงินไดรายเดือน  หมายถึง  เงินเดือนรวมเงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่มคาครองชีพ  เงินคาวิทยฐานะ   
เงินคาตอบแทน  เงินบํานาญ  คาจางประจํา  หรือเงินที่จายควบกับเงินเดือน  เวนเงินคาเชาบาน 
 “การชําระหนี้”  หมายถึง  หนี้ที่ตองชําระทั้งปเปนตนเงินและดอกเบี้ย ซึ่งสหกรณกําหนดใหชําระเปน
รายงวดหรือครั้งเดียวทั้งหมด รวมทั้งคาสินไหมทดแทนตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้ ทั้งที่
กําหนดโดยสัญญาหรือตามคําพิพากษา แลวแตกรณี 
 “เดือนเกษียณ”  หมายถึง  เดือนที่ทางราชการกําหนดใหสมาชิกมีอายุครบหกสิบปพนจากหนาที่ปฺฎิบัติ
ราชการหรืองานประจํา 

หมวด  1 
ขอกําหนดทั่วไป 

  ขอ 5. สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 3  ประเภท  คือ 
                   (1)  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
          (2)  เงินกูสามัญ 
          (3)  เงินกูพิเศษ 
           ขอ 6.  การใหเงินกูแกสมาชิก 
      (1)  จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร  
      (2)  สมาชิกในฐานะผูค้ําประกัน  ที่ถูกสหกรณแจงใหชําระหนี้แทนผูกู  ไมมีสิทธิ์กูเงินจาก
สหกรณเวนแตจะยินยอมใหหักเงินกู  เพื่อชําระหนี้แทนผูกูกอนในจํานวนเงินที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
      (3)  สมาชิกที่ถูกเจาพนักงานบังคับคดี อายัดเงินปนผลและเฉลี่ยคืน หรือเงินคาหุน  
หรือถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด  สมาชิกผูนั้นไมมีสิทธิกูเงินจากสหกรณเพือ่ใชจายตามประสงคอ่ืน 
            เวนแต  จะชําระหนี้ครบถวนตามคําพิพากษาและมีหมายคําสั่งถอนอายัด สําหรับ
กรณีที่สมาชิกถูกเจาพนักงานบังคับคดีอายัดเงินปนผลและเฉลี่ยคืน  ในฐานะผูค้ําประกันไมใหนําขอ 6 (3)  
วรรคแรกมาบังคบั 
       (4) ในการกูเงินทุกประเภท  ผูกูตองทําหนังสือกูไวเปนหลักฐานและตองมีหลักประกัน
ตามที่สหกรณกําหนด  ยกเวนเงินกูฉุกเฉิน 
  ขอ 7. สมาชิกที่จะกูเงินจากสหกรณไดนั้น  ตองมีเงินฝากกับสหกรณอยางนอยหนึ่งบัญชี  
  ขอ 8. การใหเงินกูทุกประเภทนั้น  ผูกูตองทําหนังสือกู และสมาชิกผูค้ําประกัน (ถามี) ตองทํา
หนังสือคํ้าประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว 
  ขอ 9. การสงเงินงวดชําระหนี้ทุกประเภท ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณนั้น  ใหสงโดยวิธีหักจากเงินได
รายเดือนของผูกู  ณ  ที่จาย  หรือวิธีการใด ๆ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไวในประกาศของ
สหกรณ 
     การสงเงินงวดชําระหนี้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู รวมทั้งเงินอื่น ๆ  ของสมาชิกรวมกัน
จะตองไมเกินเงินไดรายเดือนสุทธิของสมาชิก  ใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือน 
นั้น ๆ   
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หมวด 2  
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

  ขอ 10.  การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการ  ตามที่เห็นสมควรเปนผูวินิจฉัยให
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉนิแทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได และใหผูไดรับมอบดังกลาวนั้น แถลงรายการเงินกูเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินที่ใหไป และสงคืน เพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 
  ขอ 11. เงินกู เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ให เปนไปตามประกาศที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด   
  ขอ 12.  หลักประกันสําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  นอกจากหนังสือกูซึ่งผูกูไดทําไวตอสหกรณ
แลว ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก  
  ขอ 13.  การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ใหผูกูสงคืนเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเต็ม
จํานวนพรอมดวยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนท่ีคิดดอกเบี้ยเดือนแรก  หรือใหสงเปนงวดรายเดือนรวมกันไมเกินสิบ
สองงวด งวดแรกใหสงตนเงินในเดือนที่ขอกูหรือเดือนถัดไปพรอมดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ย 
เดือนแรก สวนตนเงินที่เหลือพรอมดอกเบีย้ใหสงภายในวันสิ้นเดือนถัดไป ทั้งนี้ไมมีการผอนเวลาแตอยางใดอีก 

หมวด  3 
เงินกูสามัญ 

  ขอ 14.  เงินกูสามัญ  มี  2  ประเภท  คือ 
        14.1  เงินกูสามัญเอ ที เอ็ม   
        14.2  เงินกูสามัญทั่วไป 
  ขอ 15.  การใหเงินกูสามัญ  คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิก 
        คณะกรรมการดําเนินการ  อาจแตงตั้งคณะกรรมการเงินกูตามความในขอบังคับของ
สหกรณขอ  76  และมอบอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูแกสมาชิก  ก็ได 
  ขอ 16.  จํานวนเงินกูสามัญที่ใหแกสมาชิก และเงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
สวนจะใหเงินกูหรือไมเทาใดนั้น  ยอมสุดแตคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร  
  ขอ 17.  ถาคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจะใหเงินกูสามัญแกสมาชิก ที่ยังสงเงินกูสามัญ
รายกอนไมเสร็จก็ได แตจํานวนเงินกูสามัญรวมทุกสัญญาและทุกรายการของสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลา
หนึ่ง จะมีจํานวนตนเงินเกินกวาจํากัดที่กลาวในขอ  15  สุดแตกรณีไมได 
  ขอ 18.  ในการใหเงินกูสามัญนั้น ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนที่จะใหกูไดไมพอแกการขอกูอันมี
ลักษณะพึงใหกูนั้นทุกราย ใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงิน ดังตอไปนี้ 
             (1)  เงินกูซึ่งถือคาหุน หรือเงินฝากทีผู่กูมีในสหกรณเปนหลักประกันพึงใหในลําดับกอน
เงินกูซึ่งมีหลักประกันอยางอื่น 
                      (2)  ในระหวางเงินกูซึ่งอยูในลําดับเดียวกันตามที่กลาวในขอ (1) เงินกูซึ่งมีจํานวนนอย
พึงใหกอนเงินกูซึ่งมีจํานวนมาก เพื่อประโยชนแหงการนี้   จํานวนเงินกูที่นํามาเทียบกันนั้น ใหคิดรวมทั้งเงินกู
สามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ดวย 
                 ทั้งนี้   เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการ   หรือคณะกรรมการเงินกู  เห็นวา
มีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนก็ได 
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 หมวด  4  
เงินกูพิเศษ 

  ขอ  19.  เงินกูพิเศษนั้นแบงออกเปน   2  ประเภท  ไดแก 
         (1) เงินกูพิเศษทั่วไป 
         (2) เงินกูพิเศษปนผลและเฉลี่ยคืนรายป 
  ขอ  20.  เงินกูพิเศษทั่วไป   สมาชิกซึ่งอาจไดรับเงินกูพิเศษทั่วไป   เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
         (1)  เพื่อการเคหะสงเคราะห  ไดแก 
              - เพื่อกอสราง  ตอเติม   หรือปรับปรุงอาคารสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเอง
และครอบครัวตามควรแกฐานะ 
               - เพื่อซื้อหองชุด หรืออาคาร หรือซื้อที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดิน เพื่อจะได
กอสรางอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ สําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเองและครอบครัวตามควรแกฐานะ 
               - เงินกูเพื่อไถถอนที่ดิน 
         (2)  เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
           (3)  เพื่อซ้ือยานพาหนะ 
  ขอ  21. การใหเงินกูพิเศษทั่วไป ใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษทั่วไป
แกสมาชิก  
                       คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งคณะกรรมการเงินกูตามความในขอบังคับของ
สหกรณขอ  76  และมอบอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยกลั่นกรองกอนนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พจิารณาอนุมัติตอไป   
  ขอ  22. จํานวนเงินกูพิเศษทั่วไป  ที่ใหแกสมาชิก  และหลักเกณฑและเงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไป
ตามประกาศของสหกรณ สวนจะใหเงินกูหรือไมเทาใดนั้น  ยอมสุดแตคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร  
  ขอ  23. ถาคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจะใหเงินกูพิเศษทั่วไปสมาชิก  ที่ยังสงเงินกู
พิเศษทั่วไปรายกอนไมเสร็จก็ได แตจํานวนเงินกูพิเศษรวมทุกสัญญาทุกรายการของสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ ในเวลาใด
เวลาหนึ่งจะมีจํานวนตนเงินเกินกวาที่คณะกรรมการดําเนินการประกาศในหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูแก
สมาชิกไมได 
  ขอ  24. ในการใหเงินกูพิเศษทั่วไป  นั้น  ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนที่จะใหกูไดไมพอแกการ
ขอกูอันมีลักษณะพึงใหกูนั้นทุกราย ใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงิน ดังตอไปนี ้
              (1)  เงินกูซึ่งถือคาหุน หรือเงินฝากที่ผูกูมีในสหกรณ  เปนหลักประกัน  พึงใหในลําดับ
กอนเงินกูซึ่งมีหลักประกันอยางอื่น 
                       (2)  ในระหวางเงินกูซึ่งอยูในลําดับเดียวกันตามที่กลาวในขอ (1) เงินกูซึ่งมีจํานวนนอย
พึงใหกอนเงินกูซึ่งมีจํานวนมาก เพื่อประโยชนแหงการนี้   จํานวนเงินกูที่นํามาเทียบกันนั้น ใหคิดรวมทั้งเงินกู
พิเศษรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ดวย 
                        ทั้งนี้    เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู   
เห็นวามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนก็ได 
  ขอ  25. สมาชิกผูสงคืนเงินกูประเภทอื่นไมเสร็จ  ไมใหไดรับเงินกูพิเศษทั่วไป   และสมาชิกผูยัง
สงคืนเงินกูพิเศษทั่วไป  ไมเสร็จก็ไมใหไดรับเงินกูไมวาประเภทใด ๆ อีก เวนแต   คณะกรรมการดําเนินการเห็น
เปนการสมควรเพื่อการอันจําเปนเฉพาะราย 
                        อนึ่ง   ใหถือวาการกูเงินเพื่อการเคหะสงเคราะห   อยูลําดับกอนเงินกูเพื่อการ
ประกอบอาชีพและเพ่ือซ้ือยานพาหนะ 
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  ขอ  26. การใหเงินกูพิเศษทั่วไปนั้น  ตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาสามในสี่ขององค
ประชุมพิจารณาคําขอกูรายนั้น 
  ขอ  27. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินพิเศษทั่วไป  ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการดําเนินการ
ตามแบบที่สหกรณกําหนดไว รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  เชน    
  ขอ 28. การกูพิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห  แบบรูปและรายการกอสรางหรือตอเติม หรือ
ปรับปรุงอาคารนั้น ตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย และตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ดวย 
  ขอ  29. สหกรณจะมอบใหกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวน และ
ทํารายงานเกี่ยวกับคําขอกูพิเศษทั่วไป   เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เปนหนาที่ของสมาชิกผูขอกูตอง
ใหขอความจริงและใหความรวมมือ 
  ขอ  30. เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษทั้งหนังสือกูและเอกสารทาง
กฏหมายอยางอื่น ๆ  เกี่ยวกับเงินกูนั้น  ไดจัดทําตามแบบที่กําหนดไวโดยครบถวนสมบูรณแลว สมาชิกผูกูจึงรับ
เงินกูจากสหกรณได การจายเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห   คณะกรรมการดําเนินการอาจกําหนดใหจาย
เงินงวดตามเนื้องานและแผนงานกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุงทรัพยสินตามวัตถุประสงคท่ีขอกู 
  ขอ  31. ตราบใดที่สมาชิกยังสงคืนเงินกูไมเสร็จตนจะตองยินยอมและอํานวยความสะดวกให
กรรมการดําเนินการ   หรือบุคคลอื่นซึ่งไดรับมอบหมายจากสหกรณ   เขาตรวจการกอสราง  ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงทรัพยสิน ที่ใชเงินกูนั้นในเวลาอันสมควรไดเสมอ  และตองชี้แจงขอความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบให
ผูตรวจสอบทราบตามความประสงค 
  ขอ  32. เงินกูพิเศษเพื่อการอยางอื่น  เชน การไถถอน การปลดหนี้ตาง ๆ จากบุคคลภายนอก 
หรือการอื่นใดที่กําหนดโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนการทั่วไป หรือกรณีเฉพาะราย 
เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก 
       หมวด   5  

หลักประกันสําหรับเงินกู 
  ขอ 33. หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญ ถาเงินกูสามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อ
รวมกับเงินกูสามัญรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ก็ดีมีจํานวนไมเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ไมตองมี
หลักประกันอยางอื่นอีก 
        ถาเงินกูสามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกูสามัญรายกอนของ 
ผูกู (ถามี) ก็ดี มีจํานวนเกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณก็ตองมีหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
  (1) มีสมาชิกที่มิไดเปนคูสมรสของผูกูซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู
เห็นสมควรอยางนอยคนหนึ่งค้ําประกันอยางไมจํากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูสามัญรายนั้นในสวนที่เกินกวาคาหุน
ของผูกู แตถาผูกูมีเงินสามัญรายกอนเหลืออยูดวย ก็ตองใหค้ําประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูสามัญรายใหม
ทั้งหมด 
       เพื่อความมั่นคงในการใหเงินกูสามัญคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู  
มีอํานาจวินิจฉัยเรียกใหผูค้ําประกันมากกวาคนหนึ่งก็ได  
       สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันสําหรับผูกูไดไมเกินหกรายในเวลาเดียวกัน โดยผูค้ําประกัน
รับผิดเต็มจํานวนในสัญญากูนั้น   และสมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูค้ําประกัน   โดยจํานวนตน
เงินรวมกันทั้งหมดเกินกวาที่กําหนดในประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูแกสมาชิกไมได 
                         เมื่อผูค้ําประกันคนใดตาย หรือออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ หรือมี เหตุที่
คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นวาไมสมควรที่จะเปนผูค้ําประกันตอไป    
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ผูกูตองจัดใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร เขาเปนผูค้ําประกันแทน
คนเดิมใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูกําหนด 
        การใหสมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหผูนั้นหลุดพนจาก
การค้ําประกัน จนกวาผูกูไดจัดใหสมาชิกอ่ืน  ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเห็นควรเขาเปน    
ผูค้ําประกันแทน 
        อนึ่ง ภายหลังการทําหนังสือคํ้าประกันแลว ถาสมาชิกผูค้ําประกันไดเปนคูสมรสของผูกู   
ผูกูจะตองจัดใหผูอื่น  ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร เปนผูค้ําประกันในสวนทีเกินกวา 
คาหุนของผูกูโดยเร็วดวย 
   (2)  มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น  จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกู
รายนั้น   โดยตองเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการ  หรือคณะกรรมการเงินกู  วาจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวา
คาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละเจ็ดสิบแหงคาอสังหาริมทรัพยนั้น 
   (3 )  มี หลั กทรัพย รั ฐบาล   หรื อ เอกสารการฝากเ งิ น ในธนาคาร   หรื อ ในสหกรณ    
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ   หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร  จํานําเปนประกัน   โดยจํานวนเงินกูสวนที่เกิน
กวาคาหุนของผูกู  อยูภายในรอยละเกาสิบแหงคาหลักทรัพยนั้น 
   (4)  มีการทําสัญญาประกันชีวิต  ประกันเงินกู  โดยอยูภายใตเงื่อนไขแหงกรมธรรมวา ผูรับ
ประกันชีวิตจะตองจายเงินเทาจํานวนหนี้สินที่ผูกูตองรับผิดตามสัญญากู ใหแกสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธ
จังหวัดสุรินทร จํากัด  ผูรับประโยชน  กําหนดเวลารับประโยชนตอเนื่องไปตลอดเวลาสัญญากู  ทั้งนี้  ผูรับ
ประโยชนประกันชีวิต ตองเปนผูประกอบธุรกิจประกันชีวิตผานการพิจารณา  และไดรับความเห็นขอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการแลว  สวนจะมีสมาชิกค้ําประกันอีกหรือไมเพียงใด ตลอดจนวิธีการในการดําเนินการให
เปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด กําหนดเวลารับประโยชนตอเนื่องไปตลอดเวลาสัญญากู   
โดยกรมธรรมนั้นตองมีวงเงินเอาประกันเต็มจํานวนเงินกู ใหใชเปนหลักประกันควบคูไปกับหนังสือค้ําประกัน และ
ในกรณีสมาชิกถึงแกกรรม  สหกรณจะนําเงินสินไหมทดแทน ไปชําระหนี้ที่คางกับสหกรณ หรือชําระคืนใหผูค้ํา
ประกัน ที่ชําระหนี้แทนผูกูกอน สวนที่เหลือจึงมอบใหแกผูที่สมาชิกระบุเปนผูรับประโยชน  หากไมระบุไวใหจาย
แกทายาท   
  ขอ 34. การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญ  และเงินกูพิเศษ  ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญ และเงินกูพิเศษ ใหเปนไปตาม
ประกาศที่สหกรณกําหนดเปนคราวๆ ไป 
                           ในกรณีที่ผูกูมีคําขอเปนหนังสือ  คณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุอันสมควรผอน
ผันเปนพิเศษคณะกรรมการดําเนินการจะผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินสามัญ  และเงินกูพิเศษที่
กําหนดไวตามความวรรคกอนนั้นใหแกผูกูคราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได แตการผอนเวลาเชนนี้รวมกันทั้งหมด
สําหรับเงินกูสามัญรายหนึ่ง ๆ ตองไมเกินหกเดือน 

หมวด  6 
ดอกเบี้ยเงินกู 

  ขอ 35. ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราไมเกินที่กฎหมายกําหนด โดยประกาศใหทราบ
เปนคราวๆ ไป 
  ขอ 36. ดอกเบี้ยนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ 
 
 
 



-7- 
 

หมวด 7 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู 

  ขอ 37. ใหคณะกรรมการดําเนินการ  ตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา  หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง    
ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  ขอ 38. ในกรณีใด ๆ ดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน 
โดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
                     (1) เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
                    (2) เมื่อปรากฏแกคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกู
นั้น  
                             (3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา  หลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกู
มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
                    (4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้  (ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย)  เปนเวลาสองเดือนติดตอกัน
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
  ขอ 39. ในกรณีเงินกูเปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงตามท่ีกลาวในขอ 37  ถาผูค้ําประกัน  
ซึ่งตองรับผิดชอบชําระหนี้แทนผูกู และไมสามรถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอคณะกรรมการ
ดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกูก็ได 
                     สําหรับจํานวนงวดรายเดือนทีผ่อนชําระของผูค้ําประกันนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการ
มีอํานาจกําหนดงวดผอนชําระตามที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้นๆ 
  ขอ  40. ผูกูก็ดี ผูค้ําประกันก็ดี ตองรับผูกพันวาถาตนประสงคจะขอออกหรือยายจากราชการ 
หรืองานประจําตามขอบังคับขอ 43 ตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอ
สหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน แลวจึงขอออกหรือยายจากราชการหรืองานประจํานั้นได 
  ขอ  41. กรณีที่ปญหาในการวินิจฉัยเกี่ยวกับระเบียบนี้  ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผู
พิจารณาวินิจฉัย และผลเปนประการใดใหถือเปนอันสิ้นสุด 
  ขอ  42. ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จํากัด   
เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด 8 
บทเฉพาะกาล 

  ขอ  43. เงินกูทุกประเภทที่สมาชิกไดรับอนุมัติใหกูแลว กอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือเปนการกู
เงินตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ และใหถือเอาความที่ปรากฏในหนังสือกู  หนังสือค้ําประกัน และหนังสือสัญญา
จํานองที่ดิน  แลวแตกรณีที่มีอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหคงมีผลผูกพันตามสัญญานั้นตอไป 
  ขอ  44. ประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกของสหกรณ   ที่มีอยูในวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับใหมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
  ขอ  45. การกําหนดหลักเกณฑ  หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิก  ที่มิได
กําหนดไวในระเบียบนี้  หรือ อัตราดอกเบี้ยเพิ่ม  การระงับการใหเงินกูหรือการดําเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการให
เงินกู แกสมาชิกใหเปนไปตามมติคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู  โดยออกเปนประกาศ
สหกรณ 
   
        ประกาศ   ณ  วันที่  1  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563  เปนตนไป 
 
 
          ลงชื่อ  
   

 (นายสําเริง   บุญโต) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จํากัด 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


