ระเบียบ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ว่ าด้ วย การให้ เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
-----------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ 77 (9) และ ข้อ 105 (3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จากัด พ.ศ. 2556 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 3 8 ครั้ง พิเศษที่ 16/2560
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ได้มีมติกาหนด ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ว่าด้ วย
การให้ เงินกู้แก่ สมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้ อความทัว่ ไป
ข้ อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ว่าด้ วย การให้
เงินกู้แก่ สมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ ที่ประชุมมีมติเป็ นต้นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกระเบียบ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด ว่ าด้ วย การให้ เงินกู้แก่
สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ ง มติ หรือข้ อตกลงอืน่ ใด
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ ใช้ ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
“ข้อบังคับ”
หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากัด ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปั จจุบนั
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากัด ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จากัด พ.ศ. 2556 หมวด 6 ข้อ 48(3)(ข)
“ผูก้ ”ู้
หมายถึง สมาชิกสมทบผูก้ เู้ งินตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
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“ผูค้ ้ าประกัน”
“เงินได้รายเดือน”

หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
หมายถึง เงินได้รายเดือนตามสัญญาจ้างและค่าตอบแทนที่ปรากฏ
ในใบแจ้งยอดเงินเดือนลูกจ้างชัว่ คราว
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ข้ อ 5. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบ ผูก้ ตู้ อ้ งเป็ นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน และการ
ให้เงินกูแ้ บ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ ิเศษ
ข้ อ 6. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณี เพื่อการอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร สมาชิกสมทบรายหนึ่งๆ จะขอกูเ้ งินสามัญ หรื อเงินกูพ้ ิเศษ ได้เพียงหนึ่ง
สัญญาเท่านั้น
ข้ อ 7. สมาชิกสมทบผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินต้องยืน่ แบบคาขอกูเ้ งินต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้ อ 8. การให้เงินกูท้ ุกประเภทนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสื อขอกูแ้ ละผูค้ ้ าประกันต้องทาหนังสื อค้ าประกันให้
ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด ผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกันต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ
ต้องรับรองลายมือชื่อตนเอง
ข้ อ 9. การส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ซึ่ งผูก้ ตู้ อ้ งส่ งต่อสหกรณ์น้ นั ให้ส่งโดยวิธีหกั จากเงิน
ได้รายเดือนของ ผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย หรื อชาระด้วยเงินสดในกรณี ที่ไม่สามารถดาเนินการตามข้อความข้ างต้นได้ และ
การส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินค่าหุ น้ รายเดือนของสมาชิกสมทบให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดของการส่ งงวดชาระหนี้เงินกูแ้ ต่ละประเภท
ข้ อ 10. กรณีสมาชิ กทีข่ อกู้ทุกประเภท ซึ่งจะต้ องถือครองหุ้นให้ เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ เมื่อสมาชิ กยืน่ กู้
ให้ นาเงินทีจ่ ะได้ รับจากการขอกู้มาซื้อหุ้นให้ กบั สมาชิ กให้ ครบตามจานวนการถือครองหุ้น ณ วันทีไ่ ด้ รับเงินกู้ได้
หมวด 2
เงินกู้ฉุกเฉิน
ข้ อ 11. การให้เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ คณะกรรมการเงินกู้ เป็ นผู้
วินิจฉัยให้เงินกูฉ้ ุ กเฉิ นและให้ผไู ้ ด้รับมอบอานาจรายงานการให้เงินกูฉ้ ุ กเฉิ นที่จ่ายไปและรับชาระคืนให้ที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน ผูก้ เู้ งินกูฉ้ ุ กเฉิ น ให้มีค่าครองชีพคงเหลือเป็ นไปตามประกาศ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ผูก้ สู้ ามารถขอกูแ้ บบหักลบกลบหนี้เงินกูฉ้ ุ กเฉิ นประเภท
เดิมได้ โดยผูก้ จู้ ะได้รับเฉพาะเงินส่ วนที่เหลือ
ข้ อ 12. การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นแก่สมาชิกสมทบผูก้ รู้ ายหนึ่งๆ นั้น ให้มีจานวนไม่เกิน 50,000.00
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
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หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นนอกจากหนังสื อกูซ้ ่ ึ งผูก้ ไู้ ด้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้ว จะต้ องมี
หุ้นไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 25 ของยอดกู้ และต้องมีผคู ้ ้ าประกัน 1 คน หรื อหลักทรัพย์อย่างอื่น ตามที่สหกรณ์
กาหนด
การส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นเต็มจานวน
พร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้ นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรื อให้ส่งเป็ นงวดรายเดือนรวมกัน ไม่ เกินอายุสัญญา
จ้ างทีเ่ หลืออยู่
หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้ อ 13. การให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่
สมาชิกสมทบหรื อคณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกูเ้ ป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยให้
เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบแทนก็ได้
ข้ อ 14. คาขอกูเ้ งินสามัญ ให้ยนื่ ต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เพื่อตรวจสอบและลงนามรับรองความ
ถูกต้องก่อน จึงนาเสนอให้คณะกรรมการเงินกูห้ รื อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาต่อไป
ข้ อ 15. การพิจารณาจานวนเงินกูส้ ามัญที่ให้แก่สมาชิกสมทบกูร้ ายหนึ่งๆ นั้น เป็ นอานาจของ
คณะกรรมการ ต้องอยูภ่ ายในวงเงินไม่เกิน 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และสมาชิกสมทบ
ผูข้ อกูเ้ งินจะต้องมีหุน้ สะสมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ โดยสหกรณ์จะคานึงถึง ความต้องการกูเ้ งินที่
แท้จริ งตามควรแก่ฐานะและความสามารถในการชาระหนี
ของผู
้ ก้ เู้ ป็ นสาคัญ
คณะกรรมการจะพิจารณาให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบตามเกณฑ์ ดังนี้
อายุการเป็ นสมาชิก
จานวนเงินให้กไู้ ม่เกิน
หลักประกันเงินกู้
(เดือน)
(บาท)
3 – 12
50,000
90 %ของราคาประเมินหลักทรัพย์
13 - 24
50,001 – 100,000
25 - 36
100,001 – 150,000
37 ขึ้นไป
150,001 - 250,000
ใช้หลักทรัพย์หรื อบุคคลค้ าประกันได้
โดยผูค้ ้ าประกันจะต้องมีสัญญาจ้าง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
ข้ อ 16. ในกรณี การกูเ้ งินกูส้ ามัญ โดยใช้เงินค่าหุ น้ เป็ นหลักประกัน ให้กไู้ ด้ภายในวงเงินไม่เกิน
ร้อยละเก้าสิ บของเงินค่าหุ น้ ที่ใช้เป็ นหลักประกัน
ข้ อ 17. ในการกูส้ ามัญครั้งต่อไป สมาชิกสมทบต้องรวมหนี้เงินกูส้ ามัญที่ส่งชาระหนี้รายเดือนมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 3 งวด ยกเว้น การกูเ้ งิน ตามข้อ 15 สมาชิกสมทบสามารถขอกูแ้ บบหักลบกลบหนี้เงินกูส้ ามัญเดิมได้
โดยนาเงินกูใ้ หม่หักลบกลบหนี้เงินกูท้ ุกประเภท
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ข้ อ 18. ในการให้เงินกูส้ ามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินไม่พอจ่ายตามคาขอกูอ้ นั มีลกั ษณะพึงให้
กูไ้ ด้ทุกรายให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกูด้ งั ต่อไปนี้
(1) เงินกูซ้ ่ ึ งใช้เงินค่าหุ น้ เป็ นหลักประกัน ให้เป็ นลาดับแรก
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ ่ ึ งอยูใ่ นลาดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) นั้น ให้เรี ยงตามลาดับของการ
ยืน่ คาขอกู้
(3) เงินกูซ้ ่ ึ งใช้หลักประกันอย่างอื่นให้เรี ยงตามลาดับของการยืน่ คาขอกู้
ข้ อ 19. หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายใดมีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ น้ ที่ผกู ้ มู้ ีอยูใ่ น
สหกรณ์ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายใดมีจานวนเกินกว่าค่าหุ น้ ซึ่ งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ตอ้ งมีหลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
อสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระผูกพันใดๆ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองหรื อคู่สมรสของ
สมาชิก หรื อเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ยนิ ยอมนาหลักประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 709 มา
จานองเป็ นประกันเต็มจานวนเงินกูร้ ายนั้น กรณี หลักทรัพย์เป็ นที่ดิน ว่างเปล่า ต้องจดทะเบียนจานองเป็ น
หลักประกันคลุมหนี้ที่มีอยูใ่ นเวลาจานองหรื อที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยให้อนุมตั ิเงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละเก้าสิ บ
ของราคาประเมินที่ดินซึ่งประเมินโดยสานักงานที่ดิน หรื อ เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด และต้องครอบคลุมหนี้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ู้
กรณี ใช้บุคคลค้ าประกัน ผูค้ ้ าประกันต้องไม่เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ โดยให้ผคู ้ ้ าประกันมีสิทธิ ค้ า
ประกันผูก้ ไู้ ด้เท่ากับสิ ทธิ การกูข้ องผูค้ ้ าประกัน และค้ าประกันเงินกูข้ องผูก้ ไู้ ด้เพียง 1 ประเภท
เพื่อความมัน่ คงในการให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูม้ ีอานาจ
วินิจฉัยเรี ยกให้มีผคู ้ ้ าประกันมากกว่าที่กาหนดไว้ก็ได้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ หู้ ลาย คนก็ได้ ทั้งนี้สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อ
สหกรณ์ในฐานะผูค้ ้ าประกันเกินกว่าจานวนสิ ทธิ ในการกูข้ องผูค้ ้ าประกัน ไม่ได้
เมื่อผูค้ ้ าประกันคนใดพ้นสภาพการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ หรื อมีเหตุที่
คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้
สมาชิกอื่น ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร ให้เป็ นผูค้ ้ าประกันแทนคนเดิม
ให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
การให้สมาชิกผูค้ ้ าประกันพ้นสภาพการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผู ้
ค้ าประกันหลุดพ้นจากการค้ าประกันจนกว่าผูก้ ู้ จะจัดให้มีสมาชิกอื่นหรื อหาหลักประกันอย่างอื่น ซึ่ ง
คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรให้เป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสื อค้ าประกันแล้ว ถ้าผูค้ ้ าประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้มี
สมาชิกอื่นหรื อหลักประกันอื่น ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร ให้เป็ นผู้ค้ า
ประกันหนี้เงินกูใ้ นส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ โู้ ดยเร็ ว
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ข้ อ 20. การส่ งคืนเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการ หรื อคณะกรรมการ
เงินกูพ้ ิจารณากาหนดให้สมาชิกผูก้ ทู้ ี่เป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ ส่ งคืนเงินต้นเป็ นงวดรายเดือน เดือนละ
เท่าๆ กัน พร้อมทั้งดอกเบี้ย แต่ไม่เกิน 90 งวด ยกเว้น กรณี ใช้หุน้ เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันสามารถผ่อนชาระ
ได้เกินกว่า 180 งวด โดยให้คงเหลือเงินค่าครองชีพเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จากัด
หมวด 4
เงินกู้พเิ ศษ
เงินกูพ้ ิเศษโดยใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน
ข้ อ 21. การให้เงินกูพ้ ิเศษ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัย หรื อมอบอานาจหน้าที่
ให้คณะกรรมการเงินกูเ้ ป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบได้ รายละไม่เกิน 5,000,000.00 บาท
(ห้าล้านบาทถ้วน)
สมาชิกสมทบที่มีสิทธิ กเู้ งินกูพ้ ิเศษตามระเบียบนี้ตอ้ งเป็ นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
และต้องมีหุน้ ร้อยละ 2 ของวงเงินกูแ้ ต่ไม่นอ้ ยกว่า 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ข้ อ 22. สหกรณ์จะพิจารณาให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกสมทบเฉพาะกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เพื่อต่อเติม ซ่อมแซม หรื อปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัย
(2) เพื่อปลูกสร้างที่อยูอ่ าศัย
(3) เพื่อซื้ อที่ดิน
(4) เพื่อซื้ อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
(5) เพื่อชาระหนี้สิน (Refinance)
ข้ อ 23. การยืน่ คาขอกูเ้ งินกูพ้ ิเศษ ให้สมาชิกสมทบแนบเอกสารประกอบการกูต้ ามแบบที่สหกรณ์
กาหนด
หลักประกันสาหรับเงินกูพ้ ิเศษ ใช้หลักประกัน ดังต่อไปนี้
(1) หุน้ หรื อจานาสิ ทธิในเงินฝากที่สมาชิก สมทบมีอยูก่ บั สหกรณ์ฯ ไม่เกินร้อยละเก้าสิ บของ
จานวนที่มีอยู่
(2) อสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระผูกพันใดๆ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองหรื อคู่สมรสของ
สมาชิก หรื อเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ยนิ ยอมนาหลักประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 709 มา
จานองเป็ นประกันเต็มจานวนเงินกูร้ ายนั้น กรณี หลักทรัพย์เป็ นที่ดิน ว่างเปล่า ต้องจดทะเบียนจานองเป็ น
หลักประกันคลุมหนี้ที่มีอยูใ่ นเวลาจานองหรื อที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยให้อนุมตั ิเงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละเก้าสิ บ
ของราคาประเมินที่ดินซึ่งประเมินโดยสานักงานที่ดิน หรื อ เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด และต้องครอบคลุมหนี้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ู้ ส่ วนกรณี ของที่ดินพร้อมสิ่ ง
ปลูกสร้างให้อนุมตั ิเงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละเก้าสิ บของราคาที่ประเมินโดยสานักงานที่ดินหรื อบริ ษทั ประเมิน
อสังหาริ มทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ และต้องครอบคลุมหนี้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ู้
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กรณี สมาชิกผูก้ ทู้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไป ที่นาหลักทรัพย์มาจดจานองเป็ นประกันเงินกูน้ ้ นั
สหกรณ์จะอนุมตั ิให้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิ บของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่นามาจดจานองค้ าประกันเงินกู้
กับสหกรณ์
(3) อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งเป็ นที่ดินต้องเป็ นที่ดินที่มีโฉนด หรื อ น.ส.3ก เท่านั้น
ในกรณี ที่กเู้ งินกูพ้ ิเศษเพื่อชาระหนี้โดยหลักทรัพย์ยงั ติดภาระจานองอยู่ ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เป็ นผูด้ าเนินการปลดภาระจานอง โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ผูก้ เู้ ป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
(4) อสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งมีอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง ผูจ้ านองต้องทาปร ะกันอัคคี ภยั อาคารหรื อ
สิ่ งปลูกสร้างนั้นไว้กบั บริ ษทั ประกันภัยที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์ ในจานวนเงินเอาประกันที่
ครอบคลุม บ้านหรื ออาคารที่นามาจานองเป็ นประกัน โดยระบุให้สหกรณ์เป็ นผูร้ ับประโยชน์และต้องต่ออายุ
การเอาประกันตลอดเวลาตราบเท่าที่ผกู ้ ยู้ งั ชาระเงินกูต้ ามสัญญาไม่เสร็ จ ผูก้ เู้ ป็ นผูช้ าระค่าเบี้ยประกัน หากไม่
ดาเนินการในคราวถัดไป สหกรณ์ จะหักจากเงินปันผล -เงินเฉลี่ยคืนหรื อเงินได้รายเดือน เพื่อชาระค่าเบี้ย
ประกันต่อไป ทั้งนี้ผกู ้ ตู้ อ้ งทาประกันอัคคีภยั ทุกปี
(5) การนาสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์มาเป็ นประกันหนี้ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ สิ ทธิ การ
เช่าที่นามาประกันหนี้สิน ให้ประกันหนี้สินได้ ร้อยละ 60 ของราคาประเมินพื้นที่ หรื อสิ่ งก่อสร้าง และให้
คานวณระยะเวลาการผ่อนชาระเท่ากับระยะเวลาสิ ทธิ การเช่า ที่เหลืออยู่ และให้ทาประกันอัคคีภยั และประกัน
ชีวติ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ว่ าด้ วย การให้ เงินกู้แก่ สมาชิ กสมทบ พ.ศ.
2560 ทุกประการ
ข้ อ 24. ก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมตั ิเงินกูพ้ ิเศษ ผูก้ จู้ ะต้องแจ้งสถานะหนี้สินทั้งหมดที่เป็ น
หนี้กบั สถาบันการเงินอื่น และผูก้ ตู้ อ้ งยินยอมให้สหกรณ์ตรวจสอบหนี้สินอื่นด้วย
ข้ อ 25. ผูก้ ทู้ ี่ใช้หุน้ ของตนเองเป็ นหลักประกันเงินกู้ สามารถให้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละเก้าสิ บของมูลค่าหุ น้
แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ในการกูเ้ งินกูพ้ ิเศษครั้งต่อไป ผูก้ อู้ าจรวมหนี้เงินกูพ้ ิเศษได้ถา้ ส่ งชาระหนี้รายเดือนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
12 งวด ผูก้ สู้ ามารถขอกูเ้ งินกูพ้ ิเศษใหม่ได้ โดยนาเงินกูใ้ หม่หกั ลบกลบหนี้กนั ผูก้ จู้ ะได้รับเฉพาะเงินส่ วนที่
เหลือ โดยการจดจานองหลักประกันใหม่
ข้ อ 26. คณะกรรมการดาเนินการคงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะอนุมตั ิให้สมาชิกสมทบกูเ้ งินน้อยกว่าจานวนที่ขอกูก้ ็ได้
ข้ อ 27. ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือนติดต่อกันภายในกาหนดไม่เกิน 240 งวด
แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกินอายุ 60 ปี และให้คงเหลือเงินค่าครองชีพเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ข้ อ 28. ให้ผจู ้ ดั การตรวจสอบเอกสารและรับรองเอกสารชุดกูใ้ ห้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการให้กู้
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ข้ อ 29. ให้ผจู ้ ดั การรายงานสรุ ปผลการจ่ายเงินกูท้ ุกประเภทและการรับชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภทให้
คณะกรรมการดาเนินการทราบอย่างน้อยเดือนละครั้งในวันประชุมประจาเดือน
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หมวด 5
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้ อ 30. ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บเจ็ดต่อปี โดยจะประกาศให้
ทราบเป็ นคราวๆ อัตราดอกเบี้ยนั้นต้องมีความสัมพันธ์ กับต้นทุนเงินของสหกรณ์และภาวะดอกเบี้ยท้องตลาด
ข้ อ 31. ดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทซึ่ งให้แก่สมาชิกสมทบนั้น ให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้ อ 32. ให้คณะกรรมการดาเนินการหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมี
หลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้
รายใดเกิดบกพร่ อง ภายหลังจากทาสัญญา
ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขข้อบกพร่ องโดยพลัน และตามที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้ อ 33. ในกรณี ใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใดๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิตอ้ งคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรี ยกคืน
โดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อผูก้ ขู้ าดจากการเป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์
(2) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ องและผูก้ มู้ ิได้จดั การ
แก้ไขข้อบกพร่ องให้ครบถ้วนตามสัญญาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(3) เมื่อผูก้ คู้ า้ งส่ งเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสามงวด หรื อ
ผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งของปี บัญชีสหกรณ์
ข้ อ 34. ในกรณี ที่เงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้ อ 33 หากผูค้ ้ าประกันต้องรับ
ผิดชาระหนี้แทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชาระหนี้น้ นั โดยสิ้ นเชิงได้ ผูค้ ้ าประกันสามารถร้องขอต่อสหกรณ์โดย
คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ าประกันเป็ นงวดรายเดือนจนเสร็ จตามที่ผกู ้ ไู้ ด้ทา
สัญญาให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้ อ 35. คาวินิจฉัยของคณะกรรมการดาเนินการให้ถือเป็ นที่สุด
ข้ อ 36. ให้ผจู ้ ดั การรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
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