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อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
พ.ศ. 2560 ขอ 6,11, 12, 13, 14, 15, 16, 79 (8) และขอ 107(4) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 26
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ได มีมติ กําหนดระเบียบ สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ พ.ศ.2561 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2561”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยสามัญศึ กษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด วาดวย
การใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติหรือ
ขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
“สมาชิกสมทบ ” หมายความวา สมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา จํากัด
“คณะกรรมการ ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสามัญศึ กษา
จังหวัดนครราชสีมา จํากัด
“ประธานกรรมการ ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสามัญ
ศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
“รองประธานกรรมการ ” หมายความวา รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
“เงินไดรายเดือน” หมายความวา เงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินที่จายควบกับเงินเดือน
หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการ
ขอ 5 ในระเบียบนี้สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูสามัญ
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สําหรับสมาชิกสมทบ ใหเงินกูไดเฉพาะประเภท (2) เงินกูสามัญ ตามหลักเกณฑที่ นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด
ขอ 6 การให เงิ นกูแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ จะใหเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปน หรือมี
ประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
กรณีสมาชิกเขาโครงการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ไมสามารถกูเงินตามขอ 5 ได เวนแตไดปฏิบัติตาม
ระเบียบวาดวยการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ของสมาชิกสหกรณ พ.ศ.2551 ขอ 18 โดยอนุโลม
ขอ 7 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูประสงคขอกูเงิน ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบที่
กําหนดไว
ขอ 8 การใหเงินกูทุกประเภทนั้น ผูกูตองทําหนังสือกู และสมาชิกผูค้ําประกัน (ถามี) ตองทํา
หนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
ขอ 9 การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภทซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณนั้น ใหสงโดยวิธีหักจาก
เงินได รายเดือนของผูกู ณ ที่จาย และตองมีเงินไดรายเดือน คงเหลือ ไมนอยกวารอยละ 10 ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ
ใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ
หมวด 1
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ 10 การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการอื่น และหรือผูจัดการตามที่เห็นสมควร เปนผูวิ นิจฉัย
ใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดําเนินการได และใหผูไดรับมอบดังกลาวนั้น แถลงรายการเงินกู เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินที่ใหไป และสงคืนเพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน
ขอ 11 สมาชิกที่จะยื่นกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ตองเปนสมาชิกของสหกรณนี้เปนเวลาไมนอยกวา
3 เดือน
ขอ 12 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ใหมีจํานวนครึ่งหนึ่งแหงเงินได
รายเดือนของสมาชิก แตไมเกิน 20,000 บาท
ในกรณีที่สมาชิกยังมีเงินกูเพื่ อเหตุฉุกเฉินรายกอนเหลืออยู เงินกูเพื่อเหตุ ฉุกเฉินรายใหมและราย
กอนรวมกันจะมีจํานวนตนเงินเกินกวาจํากัดที่กลาวในวรรคกอนไมได
หลักประกันสําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน กรณีผูกูมีหุนไมถึงครึ่งหนึ่งของเงินไดรายเดือน ใหกูไดไม
เกินจํานวนหุนที่มีอยู หากสมาชิกประสงคจะกูเงิน เกินกวาจํานวนหุ นที่มีอยู ใหมีผูค้ําประกันที่เปนสมาชิกของ
สหกรณหรือขาราชการครูในจังหวัดนครราชสีมา เปนผูค้ําประกัน 1 คน
การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหผูกูสงคืนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจํานวน
พรอมดวยดอกเบี้ยภายในวัน สิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ย เดือนแรก หรือใหสงเปนงวดรายเดือนรวมกันไมเกิน สี่งวด
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งวดแรกใหสงตนเงินไมต่ํากวา 1 ใน 4 ของจํานวนเงินกูพรอมดวยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือน
แรก สวนตนเงินที่เหลือพรอมดวยดอกเบี้ยใหสงภายในสิ้นเดือนถัดไปทั้งนี้โดยไมมีการผอนเวลาแตอยางใดอีก
หมวด 2
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM
ขอ 13 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM ที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ใหกูไดไมเกินรายละ
400,000 บาท
ในกรณีที่สมาชิกยังมีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM รายกอนเหลืออยู เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม
และรายกอนรวมกัน จะมีจํานวนตนเงินเกินกวา 400,000 ไมได
สมาชิกที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) พนักงานราชการหรือพนักงานจางตามภารกิจ รายเกา (ที่เปดวงเงินไวแลว) ใหกูไดไมเกิน
100,000 บาท รายใหมใหกูไดไมเกิน 50,000 บาท
(2) ลูกจางประจํา ใหกูไดไมเกิน 300,000 บาท
(3) สมาชิกที่ถูกพิพากษาในฐานะผูค้ําประกันเงินกูของสหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา จํากัด ใหกูไดไมเกิน 100,000 บาท
สมาชิกที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
อายุไมเกิน 50 ป
ใหกูไดไมเกิน 400,000 บาท
อายุเกิน 50 ป แตไมเกิน 55 ป
ใหกูไดไมเกิน 350,000 บาท
อายุเกิน 55 ป แตไมเกิน 60 ป
ใหกูไดไมเกิน 300,000 บาท
อายุเกิน 60 ป แตไมเกิน 65 ป
ใหกูไดไมเกิน 250,000 บาท
อายุเกิน 65 ป แตไมเกิน 70 ป
ใหกูไดไมเกิน 200,000 บาท
อายุเกิน 70 ป
ใหกูไดไมเกิน 100,000 บาท
หลักประกันสําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM นอกจากหนังสือกู ซึ่งผูกูไดทําไวตอสหกรณแลว
กรณีสมาชิกกูเงินเกิ น 100,000 บาท ตองมีผูค้ําประกันที่เปนสมาชิกของสหกรณนี้หรือขาราชการ ครูในจังหวัด
นครราชสีมา เปนผูค้ําประกัน 1 คน และกรณีสมาชิกกูเงินเกิน 200,000 บาท ตองมีผูค้ําประกันที่เปนสมาชิกของ
สหกรณนี้หรือขาราชการครูในจังหวัดนครราชสีมา เปนผูค้ําประกัน 2 คน ในจํานวนนี้ใหมีสมาชิกของสหกรณนี้
อยางนอย 1 คน
การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM ใหสงเงินตนเปนงวดรายเดือน รวมกันไม
เกิน 120 งวด พรอมดวยดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ย และจะตองสงชําระหนี้ใหแลวเสร็จภายในอายุ
75 ป สําหรับพนักงานราชการหรือพนักงานจางตามภารกิจ จะตองสงชําระหนี้ใหแลวเสร็จภายในอายุ 60 ป
ขอ 14 การกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินตามความในขอ 12 และ 13 นั้น สมาชิกสามารถกูไดตามประสงค
ทั้งนี้ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แตรวมกันแลวไมเกิน 400,000 บาทตอสมาชิกหนึ่งคน กรณี
สมาชิกชําระเงินกูฉุกเฉินและปดวงเงินไปแลว หา กสมาชิกประสงคจะเปดวงเงินกูใหม ตองชําระคาธรรมเนียมใน
การเปดวงเงินใหม ครั้งละสามรอยบาท
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หมวด 3
เงินกูสามัญ
ขอ 15 การใหเงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวิ นิจฉัยใหเงินกูสามัญ
แกสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งคณะกรรมการเงิ นกูขึ้น ตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 83
และมอบอํานาจหนาที่การพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูแกสมาชิกก็ได
ขอ 16 สมาชิก หรือสมาชิกสมทบที่จะยื่นกูเงินสามัญตองเปนสมาชิกของสหกรณนี้ ติดตอกันเปน
เวลาไมนอยกวา 5 เดือน
ขอ 17 คําขอกูเงินสามัญของสมาชิกนั้น ตองเสนอโดยผานการพิจารณาใหความเห็นดังตอไปนี้ คือ
คําขอกูของสมาชิกผูซึ่งผานความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาขั้นตน แลวจึงจะไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
เงินกู หากเปนขาราชการบํานาญตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการผูเบิกจายเงินบํานาญ
ขอ 18 จํานวนเงินกูสามัญที่ใหแกสมาชิก ยอมสุดแตคณะกรรมการเงินกูพิจารณาเห็นสมควรดังนี้
(1) กําหนดอายุการเปนสมาชิก
1.1 เปนสมาชิกไมนอยกวา 5 เดือน
มีสิทธิกูเงินไดไมเกิน 2,000,000 บาท
1.2 เปนสมาชิกที่โอนมาจากสหกรณอื่น
มีสิทธิกูเงินไดไมเกิน 2,000,000 บาท
1.3 เปนสมาชิกไมนอยกวา 12 เดือน
มีสิทธิกูเงินไดไมเกิน 3,000,000 บาท
1.4 พนักงานราชการหรือพนักงานจางตามภารกิจ เปนสมาชิกไมนอยกวา 5 เดือน
มีสิทธิกูเงินไดไมเกิน 200,000 บาท
(2) กรณีสมาชิกผิดนัดการสงชําระคาหุนและชําระหนี้ ภายใน 12 เดือน กอนวันยื่นคําขอกู มีสิทธิ
กูเงินไดไมเกิน 2,000,000 บาท
(3) กรณีสมาชิกมีภาระหนี้สินกับธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไท ย ใหแนบหนังสือรับรองภาระ
หนี้จากธนาคารประกอบคําขอกูเงิน
การชําระหนี้ตามขอ 18
สมาชิกที่กูเงินในป 2559 สามารถชําระหนี้ไดสูงสุด 270 งวด
สมาชิกที่กูเงินในป 2560 สามารถชําระหนี้ไดสูงสุด 260 งวด
สมาชิกที่กูเงินในป 2561 สามารถชําระหนี้ไดสูงสุด 250 งวด
สมาชิกที่กูเงินในป 2562 สามารถชําระหนี้ไดสูงสุด 240 งวด
สมาชิกที่กูเงินในป 2563 สามารถชําระหนี้ไดสูงสุด 230 งวด
สมาชิกที่กูเงินในป 2564 สามารถชําระหนี้ไดสูงสุด 220 งวด
สมาชิกที่กูเงินในป 2565 สามารถชําระหนี้ไดสูงสุด 210 งวด
สมาชิกที่กูเงินในป 2566 สามารถชําระหนี้ไดสูงสุด 200 งวด
สมาชิกที่กูเงินในป 2567 สามารถชําระหนี้ไดสูงสุด 190 งวด
สมาชิกที่กูเงินในป 2568 สามารถชําระหนี้ไดสูงสุด 180 งวด
สมาชิกที่กูเงินในป 2569 สามารถชําระหนี้ไดสูงสุด 170 งวด
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สมาชิกที่กูเงินในป 2570 สามารถชําระหนี้ไดสูงสุด 160 งวด
สมาชิกที่กูเงินในป 2571 สามารถชําระหนี้ไดสูงสุด 150 งวด
สมาชิกที่กูเงินในป 2572 สามารถชําระหนี้ไดสูงสุด 140 งวด
สมาชิกที่กูเงินในป 2573 สามารถชําระหนี้ไดสูงสุด 130 งวด
สมาชิกที่กูเงินในป 2574 เปนตนไป สามารถชําระหนี้ไดสูงสุด 120 งวด
สําหรับสมาชิกสมทบ ใหมีสิทธิในการกูไดไมเกินมูลคาหุนที่มีอยูทั้งหมด
สิทธิการค้ําประกันของสมาชิก
มีหุนไมเกิน 200,000 บาท
ค้ําประกันได 3 คน
มีหุนเกินกวา 200,000 – 300,000 บาท ค้ําประกันได 4 คน
มีหุนเกินกวา 300,000 บาทขึ้นไป
ค้ําประกันได 5 คน
ขอ 19 สมาชิกทุกคนที่กูเงินตองสงชําระหนี้เงินกูใหเสร็จสิ้นภายในอายุ 75 ป ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเก ณฑที่กําหนด ยกเวนการกูโดยใชทุนเรือนหุนค้ําประกัน สําหรับพนักงานราชการหรือพนักงานจางตาม
ภารกิจ และเจาหนาที่สหกรณจะตองสงชําระหนี้ใหแลวเสร็จภายในอายุ 60 ป
สมาชิกที่มีภาระหนี้สินกับธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย หลังเกษียณอายุราชการยังสงชําระ
หนี้ธนาคารไมเสร็จสิ้น ใหสงชําระหนี้สหกรณใหแลวเสร็จภายในอายุ 60 ป
สมาชิกที่มีอายุตั้งแต 55 ปขึ้นไป มีสิทธิกูเงินสามัญไดไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
สมาชิกที่มีอายุตั้งแต 57 ปขึ้นไป มีสิทธิกูเงินสามัญไดไมเกิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
สมาชิกที่มีอายุเกิน 75 ป มีสิทธิกูเงินสามัญไดโดยใชทุนเรือนหุนค้ําประกันเทานั้น
ขอ 20 ในกรณี ที่มีสมาชิกกูเงินสามัญแลว แตมีความประสงคที่จะขอกูเงินสามัญครั้งใหม
จะตองมีการชําระเงินกูไปแลวไมนอยกวา 12 งวด จึงจะมีสิทธิกูเงินสามัญครั้งใหมได และตองชําระคาธรรมเนียม
ในการขอกูสัญญาใหมครั้งละ สามรอยบาท
ขอ 21 ถาคณะกรรมการ เงินกู เห็นสมควรจะใหเงินกูสามัญแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบที่ ยัง
สงคืนเงินกูสามัญรายกอนไมเสร็จก็ได แต จํานวนเงินกูสามัญรวมทุกรายของสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลา
หนึ่งจะมีจํานวนตนเงินเกินกวาจํากัดที่กลาวในขอ 18 สุดแตกรณีไมได
ขอ 22 ในการใหเงินกูสามัญนั้น ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนที่จะใหกูไดไมพอแกการขอกูอันมี
ลักษณะพึงใหกูนั้นทุกราย ใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงินกูดังตอไปนี้
(1) เงินกูซึ่งถือวาหุนเปนหลักประกัน พึงใหในลําดับกอนเงินกูซึ่งมีหลักประกันอยางอื่น
(2) ในระหวางเงินกูซึ่งอยูในลําดับเดียวกันตามที่กลาวในขอ (1) นั้น เงินกูซึ่งมีจํานวน
นอยพึงใหกอนเงินกูซึ่งมีจํานวนมาก เพื่อประโยชนแหงการนี้ จํานวนเงินกูที่นํามาเทียบกันนั้นใหคิดรวมทั้งเงินกู
สามัญ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินรายกอนของผูกูที่ยังคงเหลืออยู (ถามี) ดวย
ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู เห็นวามีเหตุผลพิเศษ
จะวินิจฉัยเปนอยางอื่นก็ได
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ขอ 23 หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญ ถาเงินกูสามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อ
รวมกับเงินกูสามัญรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ก็ดี มีจํานวนไมเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ไมตองมี
หลักประกันอยางอื่นอีก
ถาเงินกูสามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกูสามัญรายกอนของผูกู (ถามี)
ก็ดีมีจํานวนเกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณก็ตองมีหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดหรือมากกวาดังตอไปนี้ดวย
(1) มีสมาชิกที่มิไดเปนคูสมรสของ ผูกู ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู
เห็นสมควรอยางนอยหนึ่งคนค้ําประกันอยางไมมีจํากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูสามัญรายนั้นในสวนที่เกินกวาคาหุน
ของผูกู แตถาผูกูมีเงินกูสามัญรายกอนเหลืออยูดวยก็ตองใหค้ําประกันเพื่อหนี้สินเกี่ย
วกับเงินกูสามัญ รายใหม
ทั้งหมด
เพื่อความมั่นคงในการใหเงินกูสามัญ คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู มีอํานาจ
วินิจฉัยใหมีผูค้ําประกันอยางนอยสองคน
กรณีผูกูวงเงินเกินกวา 700,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย
2 คน
กรณีผูกูวงเงินเกินกวา 1,000,000 บาท แตไมเกิน 1,500,000 บาท ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย
3 คน
กรณีผูกูวงเงินเกินกวา 1,500,000 บาท แตไมเกิน 2,500,000 บาท ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย
4 คน
กรณีผูกูวงเงินเกินกวา 2,500,000 บาทขึ้นไป ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 5 คน
กรณีผูกูใชบุคคลค้ําประกัน ใหดําเนินการดังนี้
- บุคคลค้ําประกัน 2 คน เปนสมาชิกสหกรณอยางนอย 1 คนและหรือขาราชการครูในจังหวัด
นครราชสีมา 1 คน
- บุคคลค้ําประกัน 3 คน เปนสมาชิกสหกรณอยางนอย 1 คนและหรือขาราชการครูในจังหวัด
นครราชสีมา 2 คน
- บุคคลค้ําประกัน 4 คน เปนสมาชิกสหกรณอยางนอย 2 คนและหรือขาราชการครูในจังหวัด
นครราชสีมา 2 คน
- บุคคลค้ําประกัน 5 คน เปนสมาชิกสหกรณอยางนอย 2 คนและหรือขาราชการครูในจังหวัด
นครราชสีมา 3 คน
- บุคคลค้ําประกัน 6 คน เปนสมาชิกสหกรณอยางนอย 3 คนและหรือขาราชการครูในจังหวัด
นครราชสีมา 3 คน
กรณีผูกูเปนขาราชการบํานาญที่มีอายุไมเกิน 72 ป และตองใชผูค้ําประกันมากกวาหนึ่งคนขึ้นไป
สามารถใหขาราชการครูสังกัดโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาค้ําประกัน
กรณีผูค้ําประกันที่มิไดเปนสมาชิกสามารถค้ําประกันเงินกูใหกับสมาชิกไดเพียงหนึ่งรายเทานั้น

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2561

หน้า 7

เมื่อผูค้ําประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นวาไมสมควร ผูกูตองจัดหาผูค้ําประกันใหมเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิม
ใหเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูกําหนด
การใหสมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาเพราะสาเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหผูนั้น
หลุดพนจากการค้ําประกันจนกวาผูกูไดจัดใหสม าชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู
เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทําหนังสือค้ําประกันแลว ถาสมาชิกผูค้ําประกันไดเปนคูสมรสของผูกู ผูกูจะตอง
จัดใหมีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู เห็นสมควรเปนผูค้ําป ระกันหนี้เงินกูในสวน
ที่เกินคาหุนของผูกูโดยเร็วดวย
(2) มีอสังหาริมทรั พยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกู
รายนั้น โดยพิจารณาจากหลักเกณฑตอไปนี้
2.1 กรณีใชที่ดินวางเปลาเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูไดไมเกิน 60 % ของราคาประเมิน
2.2 กรณีใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูไดไมเกิน 70 % ของราคา
ประเมิน
2.3 ผูกูตองออกคาใชจายในการประเมินหลักทรัพย การจดทะเบียนสิทธิการทํานิติกรรม
และคาใชจายอื่น ๆ เกี่ยวกับการกูเงิน
2.4 อสังหาริมทรัพยที่จะใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันตองอยูในทองที่จังหวัดนครราชสีมา
(3) มีหลักทรัพยรัฐบาลหรือเอกสารฝากเงินในสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
จํานําเปนประกัน โดยจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละ 90 แหงคาของหลักทรัพยนั้น
ขอ 24 การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู พิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญเปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ยเปนจํานวน
กี่งวดก็สุดแตจะเปนการสมควรตามฐานะของผูกู จํานวนและความมุงหมายแหงเงินกู แตไมเกินจํานวนงวดตามขอ
18 ตั้งแตเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ในกรณีที่ผูกูมีคําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุผลอันสมควรผอนผัน
เปนพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญที่กําหนดไวตามความ
ในวรรคกอนนั้นใหแกผูกูคราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได แตการผอนเวลาเชนนี้รวมกันทั้งหมดสําหรับเงินกูสามัญ
รายหนึ่ง ๆ ตองไมเกิน 6 เดือน
หมวด 4
ดอกเบี้ยเงินกู
ขอ 25 ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราไมเกินตามที่กฎหมายกําหนด โดยจะได
ประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป
ขอ 26 ดอกเบี้ยนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนเงินตนคงเหลือ
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หมวด 5
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู
ขอ 27 ผูกูเงินทุกประเภทตามระเบียบนี้ หากมีวงเงินกู รวมเกินกวาทุนเรือนหุน และสวัสดิการ
ที่จะไดรับจากสหกรณ วงเงินสวนที่เกินสมาชิ กตองเปนสมาชิกโครงการประกันชีวิต และหรือเปนสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหตามที่สหกรณกําหนด
ขอ 28 ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกั นสําหรับเงินกูรายใดเกิ ดบกพรอง ผูกู
จะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ 29 ในกรณีใด ๆ ดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดย
สิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณ ะกรรมการดําเนินการจัดการ
เรียกคืนโดยมิชักชา
(1) เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏวาคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหกูนั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักป ระกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกูมิได
จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้(ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย) เปนเวลาสองเดือนติดตอกัน หรือ
ผิดนัดการสงเงินชําระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
ขอ 30 ในกรณีที่เงินกูเปนอันตองส งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กลาวแลวในขอ 29 ถาผูค้ําประกันรอง
ขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหเรียกเก็บจากผูค้ําประกันเปนรายเดือน จนเสร็จตามที่ผูกูไดทําหนังสือ
กูใหไวตอสหกรณก็ได สุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร
ขอ 31 ผูกูก็ดีผูค้ํา ประกันก็ดี ตองรับ ผูกพันวาถาตนประสงคจะขอลาออก หรือยายจาก
ราชการหรืองาน ประจําตามระเบียบวาดวยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพตองแจงเปน
หนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน แลวจึงขอออกหรื อยาย
จากราชการหรืองานประจํานั้นได
ใหประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด เปน ผูรักษาการ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
(นายอดุลย ภูภัทรางค)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
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