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ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2559

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้แก่ สมาชิก พ.ศ. 2559


อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
จํากัด พ.ศ. 2543 ข้ อ 5,10, 11, 12, 13, 14, 15, 79 (8) และข้ อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 24 ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้ มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา จํากัด ว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
จํากัด ว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2559 “
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 11 มีนาคม 2559 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด ว่าด้ วย
การให้ เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2558 ลงวันที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง่ มติ
หรื อข้ อตกลงอื่นใดซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับระเบียบนี ้ และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
“สมาชิกสมทบ” หมายความว่า สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญ
ศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
“ผู้จดั การ” หมายความว่า ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
“เงินได้ รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือนหรื อค่าจ้ างประจํา และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน
หรื อค่าจ้ างประจํา ซึง่ สมาชิกได้ รับจากหน่วยงานเจ้ าสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จ
บํานาญ ซึง่ สมาชิกได้ รับจากทางราชการ
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ข้ อ 5 ในระเบียบนี ้สหกรณ์ให้ เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน
(2) เงินกู้สามัญ
สําหรับสมาชิกสมทบ ให้ เงินกู้ได้ เฉพาะประเภท (2) เงินกู้สามัญ ตามหลักเกณฑ์ที่
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
ข้ อ 6 การให้ เงินกู้แก่สมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ จะให้ เฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเป็ น หรื อมี
ประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
กรณีสมาชิกเข้ าโครงการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ ไม่สามารถกู้เงินตามข้ อ 5 ได้ เว้ นแต่ได้ ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบว่าด้ วยการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2551 ข้ อ 18 โดยอนุโลม
ข้ อ 7 สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้ องเสนอคําขอกู้ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่
กําหนดไว้
ข้ อ 8 การให้ เงินกู้ทกุ ประเภทนัน้ ผู้ก้ ตู ้ องทําหนังสือกู้ และสมาชิกผู้คํ ้าประกัน (ถ้ ามี) ต้ อง
ทําหนังสือคํ ้าประกันให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้
ข้ อ 9 การส่งเงินงวดชําระหนี ้เงินกู้ทกุ ประเภทซึง่ ผู้ก้ ตู ้ องส่งต่อสหกรณ์นนั ้ ให้ สง่ โดยวิธีหกั
จากเงินได้ รายเดือนของผู้ก้ ู ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชําระหนี ้เงินกู้ทกุ ประเภท ดอกเบี ้ยเงินกู้ และเงินค่า
หุ้นรายเดือนของสมาชิกรวมกันต้ องไม่เกินร้ อยละ 80 ของเงินได้ รายเดือนของสมาชิกนัน้ และต้ องมีเงินได้ ราย
้ ้ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
เดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ทังนี
ให้ ถือว่าเงินงวดชําระหนี ้แต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในวันสิ ้นเดือนนัน้ ๆ
หมวด 1
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้ อ 10 การให้ เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให้ ประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการดําเนินการอื่น และหรื อผู้จดั การตามที่เห็นสมควร เป็ นผู้
วินิจฉัยให้ เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินแทนคณะกรรมการดําเนินการได้ และให้ ผ้ ไู ด้ รับมอบดังกล่าวนัน้ แถลงรายการ
เงินกู้ เพื่อเหตุฉกุ เฉินที่ให้ ไป และส่งคืนเพื่อให้ คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน
ข้ อ 11 สมาชิกที่จะยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉกุ เฉิน ต้ องเป็ นสมาชิกของสหกรณ์นี ้เป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ข้ อ 12 เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินที่ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ คู นหนึง่ ๆ นัน้ ให้ มีจํานวนครึ่งหนึง่ แห่งเงินได้
รายเดือนของสมาชิก แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
ในกรณีที่สมาชิกยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินรายก่อนเหลืออยู่ เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินรายใหม่และ
รายก่อนรวมกันจะมีจํานวนต้ นเงินเกินกว่าจํากัดที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้
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หลักประกันสําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน กรณีผ้ กู ้ มู ีห้ นุ ไม่ถึงครึ่ งหนึ่งของเงินได้ รายเดือน ให้ ก้ ู
ได้ ไม่เกิ นจํ านวนหุ้นที่ มีอยู่ หากสมาชิกประสงค์จะกู้เงินเกิ นกว่าจํานวนหุ้นที่ มีอยู่ ให้ มีผ้ ูคํ ้าประกันที่ เป็ น
สมาชิกของสหกรณ์หรื อข้ าราชการครูในจังหวัดนครราชสีมา เป็ นผู้คํ ้าประกัน 1 คน
การส่งเงินงวดชําระหนี ้สําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน ให้ ผ้ กู ้ สู ง่ คืนเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินเต็มจํานวน
พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยภายในวันสิ ้นเดือนที่คิดดอกเบี ้ยเดือนแรก หรื อให้ ส่งเป็ นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกินสี่งวด
งวดแรกให้ สง่ ต้ นเงินไม่ตํ่ากว่า 1 ใน 4 ของจํานวนเงินกู้พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยภายในวันสิ ้นเดือนที่คดิ ดอกเบี ้ยเดือน
แรก ส่วนต้ นเงินที่เหลือพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยให้ สง่ ภายในสิ ้นเดือนถัดไปทังนี
้ ้โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM
ข้ อ 13 เงิ น กู้เ พื่ อเหตุฉุก เฉิ น ATM ที่ ให้ แก่ สมาชิ ก ผู้ก้ ูค นหนึ่ง ๆ นัน้ ให้ ก้ ูได้ ไม่เ กิ น รายละ
400,000 บาท
ในกรณีที่สมาชิกยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน ATM รายก่อนเหลืออยู่ เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินรายใหม่
และรายก่อนรวมกัน จะมีจํานวนต้ นเงินเกินกว่า 400,000 ไม่ได้
สมาชิกที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
(1) พนักงานราชการหรื อพนักงานจ้ างตามภารกิจ ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกิน 150,000 บาท
(2) ลูกจ้ างประจํา ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกิน 300,000 บาท
(3) สมาชิกที่ถกู พิพากษาในฐานะผู้คํ ้าประกันเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา จํากัด ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกิน 100,000 บาท
สมาชิกที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกิน 400,000 บาท
อายุไม่เกิน 50 ปี
อายุเกิน 50 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี
ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกิน 350,000 บาท
อายุเกิน 55 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกิน 300,000 บาท
อายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี
ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกิน 250,000 บาท
อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกิน 200,000 บาท
อายุเกิน 70 ปี
ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกิน 100,000 บาท
หลักประกันสําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM นอกจากหนังสือกู้ ซึ่งผู้ก้ ูได้ ทําไว้ ต่อสหกรณ์
แล้ ว กรณีสมาชิกกู้เงินเกิน 100,000 บาท ต้ องมีผ้ คู ํ ้าประกันที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์นี ้หรื อข้ าราชการครู ใน
จังหวัดนครราชสีมา เป็ นผู้คํ ้าประกัน 1 คน และกรณีสมาชิกกู้เงินเกิน 200,000 บาท ต้ องมีผ้ คู ํ ้าประกันที่เป็ น
สมาชิกของสหกรณ์นี ้หรื อข้ าราชการครูในจังหวัดนครราชสีมา เป็ นผู้คํ ้าประกัน 2 คน ในจํานวนนี ้ให้ มีสมาชิก
ของสหกรณ์นี ้อย่างน้ อย 1 คน
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การส่ง เงิ น งวดชํ า ระหนี ส้ ํ า หรั บ เงิ น กู้เ พื่ อ เหตุฉุก เฉิ น ATM ให้ ส่ง เงิ น ต้ น เป็ นงวดรายเดื อ น
รวมกันไม่เกิน 120 งวด พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย ภายในวันสิ ้นเดือนที่คิดดอกเบี ้ย และจะต้ องส่งชําระหนี ้ให้ แล้ ว
เสร็ จภายในอายุ 75 ปี สําหรับพนักงานราชการหรื อพนักงานจ้ างตามภารกิจ จะต้ องส่งชําระหนี ้ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในอายุ 60 ปี
ข้ อ 14 การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินตามความในข้ อ 12 และ 13 นัน้ สมาชิกสามารถกู้ได้ ตาม
ประสงค์ทงนี
ั ้ ้ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แต่รวมกันแล้ วไม่เกิน 400,000 บาท ต่อสมาชิก
หนึง่ คน
หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้ อ 15 การให้ เงินกู้สามัญ ให้ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้
สามัญแก่สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตังคณะกรรมการเงิ
้
นกู้ขึ ้น ตามความในข้ อบังคับของ
สหกรณ์ ข้ อ 83 และมอบอํานาจหน้ าที่การพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้แก่สมาชิกก็ได้
ข้ อ 16 สมาชิก หรื อสมาชิกสมทบที่จะยื่นกู้เงินสามัญต้ องเป็ นสมาชิกของสหกรณ์นี ้ติดต่อกัน
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน
ข้ อ 17
คําขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนัน้ ต้ องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ ความเห็น
ดังต่อไปนี ้คือคําขอกู้ของสมาชิกผู้ซงึ่ ผ่านความเห็นชอบของผู้บงั คับบัญชาขันต้
้ น แล้ วจึงจะได้ รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการเงินกู้ หากเป็ นข้ าราชการบํานาญต้ องได้ รับความเห็นชอบจากหัวหน้ าส่วนราชการผู้เบิก
จ่ายเงินบํานาญ
ข้ อ 18 จํานวนเงินกู้สามัญที่ให้ แก่สมาชิก ย่อมสุดแต่คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควร
ดังนี ้
(1) กําหนดอายุการเป็ นสมาชิก
1.1 เป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 เดือน
มีสทิ ธิก้ เู งินได้ ไม่เกิน 2,000,000 บาท
1.2 เป็ นสมาชิกที่โอนมาจากสหกรณ์อื่น มีสทิ ธิก้ เู งินได้ ไม่เกิน 2,000,000 บาท
1.3 เป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน
มีสทิ ธิก้ เู งินได้ ไม่เกิน 3,000,000 บาท
(2) กรณีสมาชิกผิดนัดการส่งชําระค่าหุ้นและชําระหนี ้ ภายใน 12 เดือน ก่อนวันยื่นคําขอกู้
มีสทิ ธิก้ เู งินได้ ไม่เกิน 2,000,000 บาท
การกู้เงินตามข้ อ 18
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2559 ต้ องมีห้ นุ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 17 ของเงินกู้
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2560 ต้ องมีห้ นุ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 18 ของเงินกู้
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2561 ต้ องมีห้ นุ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 19 ของเงินกู้
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2562 เป็ นต้ นไป ต้ องมีห้ นุ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 20 ของเงินกู้
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ถ้ าสมาชิกมีทนุ เรื อนหุ้นยังไม่ครบมูลค่าตามที่กําหนด เมื่อสหกรณ์ได้ จ่ายเงินกู้ตามเงื่อนไข
แห่งสัญญา สหกรณ์จะหักเงินจากหนี ้เงินกู้เป็ นทุนเรื อนหุ้นให้ ครบมูลค่าตามที่กําหนด
ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญโดยมีคา่ หุ้นเป็ นหลักประกัน ให้ ก้ ไู ด้ ภายในจํานวนไม่เกิน
มูลค่าหุ้นที่มีอยูท่ งหมด
ั้
การชําระหนีต้ ามข้ อ 18
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2559 สามารถชําระหนี ้ได้ สงู สุด 270 งวด
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2560 สามารถชําระหนี ้ได้ สงู สุด 260 งวด
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2561 สามารถชําระหนี ้ได้ สงู สุด 250 งวด
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2562 สามารถชําระหนี ้ได้ สงู สุด 240 งวด
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2563 สามารถชําระหนี ้ได้ สงู สุด 230 งวด
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2564 สามารถชําระหนี ้ได้ สงู สุด 220 งวด
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2565 สามารถชําระหนี ้ได้ สงู สุด 210 งวด
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2566 สามารถชําระหนี ้ได้ สงู สุด 200 งวด
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2567 สามารถชําระหนี ้ได้ สงู สุด 190 งวด
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2568 สามารถชําระหนี ้ได้ สงู สุด 180 งวด
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2569 สามารถชําระหนี ้ได้ สงู สุด 170 งวด
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2570 สามารถชําระหนี ้ได้ สงู สุด 160 งวด
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2571 สามารถชําระหนี ้ได้ สงู สุด 150 งวด
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2572 สามารถชําระหนี ้ได้ สงู สุด 140 งวด
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2573 สามารถชําระหนี ้ได้ สงู สุด 130 งวด
สมาชิกที่ก้ เู งินในปี 2574 เป็ นต้ นไป สามารถชําระหนี ้ได้ สงู สุด 120 งวด
สําหรับสมาชิกสมทบ ให้ มีสทิ ธิในการกู้ได้ ไม่เกินมูลค่าหุ้นที่มีอยูท่ งหมด
ั้
สิทธิการคํา้ ประกันของสมาชิก
มีห้ นุ ไม่เกิน 200,000 บาท
คํ ้าประกันได้ 3 คน
มีห้ นุ เกินกว่า 200,000 – 300,000 บาท คํ ้าประกันได้ 4 คน
มีห้ นุ เกินกว่า 300,000 บาทขึ ้นไป
คํ ้าประกันได้ 5 คน
ข้ อ 19 สมาชิกทุกคนที่ก้ เู งินต้ องส่งชําระหนี ้เงินกู้ให้ เสร็ จสิ ้นภายในอายุ 72 ปี ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ยกเว้ นการกู้โดยใช้ ทนุ เรื อนหุ้นคํ ้าประกัน สําหรับพนักงานราชการหรื อพนักงานจ้ าง
ตามภารกิจจะต้ องส่งชําระหนี ้ให้ แล้ วเสร็ จภายในอายุ 60 ปี
สมาชิกที่มีอายุตงแต่
ั ้ 55 ปี ขึน้ ไป มีสิทธิ ก้ ูเงินสามัญได้ ไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้ นีใ้ ห้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
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สมาชิกที่มีอายุตงแต่
ั ้ 57 ปี ขึ ้นไป มีสทิ ธิก้ เู งินสามัญได้ ไม่เกิน 1,500,000 บาท ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
สมาชิกที่มีอายุเกิน 72 ปี มีสทิ ธิก้ เู งินสามัญได้ โดยใช้ ทนุ เรื อนหุ้นคํ ้าประกันเท่านัน้
ข้ อ 20 ในกรณีที่มีสมาชิกกู้เงินสามัญแล้ ว แต่มีความประสงค์ที่จะขอกู้เงินสามัญครัง้ ใหม่
จะต้ องมี การชํ าระเงินกู้ไปแล้ วไม่น้ อยกว่า 6
งวด จึงจะมีสิทธิ ก้ ูเงิ นสามัญครั ง้ ใหม่ได้ และต้ องชํ าระ
ค่าธรรมเนียมในการขอกู้สญ
ั ญาใหม่ครัง้ ละ สามร้ อยบาท
ข้ อ 21 ถ้ าคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรจะให้ เงินกู้สามัญแก่สมาชิก หรื อสมาชิกสมทบที่ยงั
ส่งคืนเงินกู้สามัญรายก่อนไม่เสร็ จก็ได้ แต่จํานวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายของสมาชิกผู้ก้ คู นหนึ่ง ๆ ในเวลาใด
เวลาหนึง่ จะมีจํานวนต้ นเงินเกินกว่าจํากัดที่กล่าวในข้ อ 18 สุดแต่กรณีไม่ได้
ข้ อ 22 ในการให้ เงินกู้สามัญนัน้ ถ้ าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้ ก้ ูได้ ไม่พอแก่การขอกู้
อันมีลกั ษณะพึงให้ ก้ นู นทุ
ั ้ กราย ให้ ถือลําดับในการพิจารณาให้ เงินกู้ดงั ต่อไปนี ้
(1) เงินกู้ซงึ่ ถือว่าหุ้นเป็ นหลักประกัน พึงให้ ในลําดับก่อนเงินกู้ซงึ่ มีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกู้ซงึ่ อยูใ่ นลําดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้ อ (1) นัน้ เงินกู้ซงึ่ มีจํานวน
น้ อยพึงให้ ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจํานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี ้ จํานวนเงินกู้ที่นํามาเทียบกันนันให้
้ คิดรวมทัง้
เงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินรายก่อนของผู้ก้ ทู ี่ยงั คงเหลืออยู่ (ถ้ ามี) ด้ วย
ทังนี
้ ้เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ
จะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้ อ 23 หลักประกันสําหรับเงินกู้สามัญ ถ้ าเงินกู้สามัญรายนันโดยเฉพาะรายเดี
้
ยวก็ดี หรื อ
เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้ก้ ทู ี่คงเหลืออยู่(ถ้ ามี) ก็ดี มีจํานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผ้ กู ้ มู ีอยู่ในสหกรณ์
ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้ าเงินกู้สามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรื อเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้ก้ ู
(ถ้ ามี )ก็ ดีมี จํานวนเกิ นกว่าค่าหุ้น ซึ่ง ผู้ก้ ูมี อยู่ในสหกรณ์ ก็ ต้องมี ห ลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดหรื อมากกว่า
ดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) มีสมาชิกที่มิได้ เป็ นคูส่ มรสของผู้ก้ ู ซึง่ คณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้
้ วนที่เกินกว่า
เห็นสมควรอย่างน้ อยหนึง่ คน คํ ้าประกันอย่างไม่มีจํากัดเพื่อหนี ้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนันในส่
ค่าหุ้นของผู้ก้ ู แต่ถ้าผู้ก้ ูมีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วยก็ต้องให้ คํ ้าประกันเพื่อหนี ้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ
รายใหม่ทงหมด
ั้
เพื่ อความมั่นคงในการให้ เงิ นกู้สามัญ คณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้
มีอํานาจวินิจฉัยให้ มีผ้ คู ํ ้าประกันอย่างน้ อยสองคน
กรณีผ้ กู ้ วู งเงินเกินกว่า 700,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้ องมีผ้ คู ํ ้าประกันอย่างน้ อย
2 คน
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กรณีผ้ กู ้ ูวงเงินเกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้ องมีผ้ คู ํ ้าประกัน
อย่างน้ อย 3 คน
กรณีผ้ กู ้ ูวงเงินเกินกว่า 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท ต้ องมีผ้ คู ํ ้าประกัน
อย่างน้ อย 4 คน
กรณีผ้ กู ้ วู งเงินเกินกว่า 2,500,000 บาทขึ ้นไป ต้ องมีผ้ คู ํ ้าประกันอย่างน้ อย 5 คน
กรณีผ้ กู ้ ใู ช้ บคุ คลคํ ้าประกัน ให้ ดําเนินการดังนี ้
- บุคคลคํ ้าประกัน 2 คน เป็ นสมาชิกสหกรณ์อย่างน้ อย 1 คนและหรื อข้ าราชการครูในจังหวัด
นครราชสีมา 1 คน
- บุคคลคํ ้าประกัน 3 คน เป็ นสมาชิกสหกรณ์อย่างน้ อย 1 คนและหรื อข้ าราชการครูในจังหวัด
นครราชสีมา 2 คน
- บุคคลคํ ้าประกัน 4 คน เป็ นสมาชิกสหกรณ์อย่างน้ อย 2 คนและหรื อข้ าราชการครูในจังหวัด
นครราชสีมา 2 คน
- บุคคลคํ ้าประกัน 5 คน เป็ นสมาชิกสหกรณ์อย่างน้ อย 2 คนและหรื อข้ าราชการครูในจังหวัด
นครราชสีมา 3 คน
- บุคคลคํ ้าประกัน 6 คน เป็ นสมาชิกสหกรณ์อย่างน้ อย 3 คนและหรื อข้ าราชการครูในจังหวัด
นครราชสีมา 3 คน
กรณีผ้ กู ้ เู ป็ นข้ าราชการบํานาญที่มีอายุไม่เกิน 72 ปี และต้ องใช้ ผ้ คู ํ ้าประกันมากกว่าหนึ่งคน
ขึ ้นไปสามารถให้ ข้าราชการครูสงั กัดโรงเรี ยนในจังหวัดนครราชสีมาคํ ้าประกัน
กรณีผ้ คู ํ ้าประกันที่มิได้ เป็ นสมาชิกสามารถคํ ้าประกันเงินกู้ให้ กบั สมาชิกได้ เพียงหนึง่ รายเท่านัน้
เมื่อผู้คํ ้าประกันคนใดตายหรื อออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ หรื อมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดําเนินการ หรื อคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าไม่สมควร ผู้ก้ ตู ้ องจัดหาผู้คํ ้าประกันใหม่เข้ าเป็ นผู้คํ ้าประกันแทนคน
เดิมให้ เสร็ จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้กําหนด
การให้ สมาชิกผู้คํ ้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะสาเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ นู นั ้
หลุดพ้ นจากการคํ ้าประกันจนกว่าผู้ก้ ไู ด้ จดั ให้ สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเข้ าเป็ นผู้คํ ้าประกันแทน
อนึง่ ภายหลังการทําหนังสือคํ ้าประกันแล้ ว ถ้ าสมาชิกผู้คํ ้าประกันได้ เป็ นคูส่ มรสของผู้ก้ ู
ผู้ก้ จู ะต้ องจัดให้ มีสมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรเป็ นผู้คํ ้าประกันหนี ้
เงินกู้ในส่วนที่เกินค่าหุ้นของผู้ก้ โู ดยเร็ วด้ วย
(2) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเป็ นประกันเต็มจํานวนเงินกู้ราย
นัน้ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
2.1 กรณีใช้ ที่ดินว่างเปล่าเป็ นหลักทรัพย์คํ ้าประกันเงินกู้ได้ ไม่เกิน 60 % ของราคา
ประเมิน
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2.2 กรณีใช้ ที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้ างเป็ นหลักทรัพย์คํ ้าประกันเงินกู้ได้ ไม่เกิน 70 % ของราคา
ประเมิน
2.3 ผู้ก้ ตู ้ องออกค่าใช้ จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์ การจดทะเบียนสิทธิการทํานิตกิ รรม
และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการกู้เงิน
2.4 อสังหาริ มทรัพย์ที่จะใช้ เป็ นหลักทรัพย์คํ ้าประกันต้ องอยูใ่ นท้ องที่จงั หวัดนครราชสีมา
(3) มี หลักทรั พ ย์ รัฐบาลหรื อเอกสารฝากเงิ นในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดําเนิ นการ
เห็นสมควรจํานําเป็ นประกัน โดยจํานวนเงินกู้สว่ นที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้ก้ ตู ้ องอยู่ภายในร้ อยละ 90 แห่งค่า
ของหลักทรัพย์นนั ้
ข้ อ 24
การส่งเงิ น งวดชํ า ระหนี ส้ ําหรั บเงิน กู้ส ามัญ ให้ คณะกรรมการดําเนิ น การหรื อ
คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณากําหนดให้ ผ้ กู ้ สู ่งคืนเงินกู้สามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยเป็ น
จํานวนกี่ งวดก็ สุดแต่จะเป็ นการสมควรตามฐานะของผู้ก้ ู จํ านวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิ น
จํานวนงวดตามข้ อ 18 ตังแต่
้ เดือนที่คดิ ดอกเบี ้ยเดือนแรก
ในกรณี ที่ ผ้ ูก้ ูมี คําขอเป็ นหนัง สื อ และคณะกรรมการดํ า เนิ น การเห็ น ว่า มี เ หตุผ ลอัน สมควร
ผ่อนผันเป็ นพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี ้สําหรับเงินกู้สามัญที่กําหนดไว้
ตามความในวรรคก่อนนัน้ ให้ แก่ผ้ ูก้ ูคราวละหนึ่งหรื อหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนีร้ วมกันทัง้ หมด
สําหรับเงินกู้สามัญรายหนึง่ ๆ ต้ องไม่เกิน 6 เดือน
หมวด 4
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้ อ 25 ให้ เรี ยกดอกเบี ้ยเงินกู้ทกุ ประเภทในอัตราไม่เกินตามที่กฎหมายกําหนด โดยจะได้
ประกาศให้ ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้ อ 26 ดอกเบี ้ยนันให้
้ คดิ เป็ นรายวันตามจํานวนเงินต้ นคงเหลือ
หมวด 5
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้ อ 27 ผู้ก้ ูเ งิ น ทุก ประเภทตามระเบี ย บนี ้ หากมี ว งเงิ น กู้ร วมเกิ น กว่ า ทุน เรื อ นหุ้น และ
สวัสดิการที่จะได้ รับจากสหกรณ์ วงเงินส่วนที่เกินสมาชิกต้ องเป็ นสมาชิกโครงการประกันชีวิต และหรื อเป็ น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามที่สหกรณ์กําหนด
ข้ อ 28 ให้ คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมให้ เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่
กําหนดไว้ ในระเบียบนี ้ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่อง ผู้ก้ จู ะต้ องจัดการแก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
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ข้ อ 29 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าเงินกู้ไม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่งคืนโดย
สิ ้นเชิงพร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในทันที โดยมิพกั คํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ ไว้ และให้ คณะกรรมการดําเนินการจัดการ
เรี ยกคืนโดยมิชกั ช้ า
(1) เมื่อผู้ก้ อู อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าผู้ก้ นู ําเงินกู้ไปใช้ ผิดความมุง่ หมายที่ให้ ก้ นู นั ้
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้ก้ มู ิได้
จัดการแก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค้ างส่งเงินงวดชําระหนี ้(ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ย) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน หรื อ
ผิดนัดการส่งเงินชําระหนี ้ดังว่านัน้ ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึง่ ๆ
ข้ อ 30 ในกรณีที่เงินกู้เป็ นอันต้ องส่งคืนโดยสิ ้นเชิงตามที่กล่าวแล้ วใน ข้ อ 29 ถ้ าผู้คํ ้าประกัน
ร้ องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ เรี ยกเก็บจากผู้คํ ้าประกันเป็ นรายเดือน จนเสร็ จตามที่ผ้ กู ้ ไู ด้ ทํา
หนังสือกู้ให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้ อ 31 ผู้ก้ ูก็ดีผ้ ูคํ ้าประกันก็ดี ต้ องรับผูกพันว่าถ้ าตนประสงค์จะขอลาออก หรื อย้ ายจาก
ราชการหรื องานประจําตามระเบียบว่าด้ วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพต้ องแจ้ งเป็ น
หนังสือให้ สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี ้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้ เสร็ จสิ ้นเสียก่อน แล้ วจึงขอออกหรื อ
ย้ ายจากราชการหรื องานประจํานันได้
้
ให้ ป ระธานกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ามัญ ศึก ษาจัง หวัด นครราชสี ม า จํ า กัด เป็ นผู้
รักษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559
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