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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จํากดั 

ว่าด้วย  หลกัประกนัเงินกู้  พ.ศ. 2559 

แก้ไขเพิ�มเติม ( ฉบับที� 3 )  พ.ศ.2562 

………………………………….. 
 

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จาํกดั พ.ศ. 2561  

ขอ้ 65(11) และขอ้ 84 (�)  คณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที� 61  ในคราวประชุมครั� งที� 50/61  (กรณีพิเศษ)  

วนัพฤหสับดีที� 21 มีนาคม พ.ศ. 2562    จึงไดมี้มติอนุมติัใหก้าํหนดระเบียบเพื�อการนี� ขึ�น 
 

  ขอ้ 1  ระเบียบนี� เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จ ํากัด ว่าด้วย

หลกัประกนัเงินกู ้ พ.ศ.  2559”  แกไ้ขเพิ�มเติม ( ฉบบัที� � )  พ.ศ.���� 
 

  ขอ้ 2  ใหใ้ชร้ะเบียบนี�ตั�งแต่วนัที�  22  มีนาคม   พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 

  ขอ้  3   ใหย้กเลิกขอ้ความในขอ้  �  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จาํกดั  

วา่ดว้ยหลกัประกนัเงินกู ้ พ.ศ.  2559  ฉบบัลงวนัที�  �  เมษายน  พ.ศ. ����  และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี�แทน 

ขอ้  � สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินเพื�อเหตุฉุกเฉิน ตอ้งเสนอคาํขอและหนงัสือกูเ้พื�อเหตุ 

ฉุกเฉินพร้อมหลกัประกนัต่อสหกรณ์  โดยใชแ้บบพิมพที์�สหกรณ์กาํหนดไวเ้ท่านั�น     

หลกัประกนัสาํหรับเงินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉิน ใหใ้ชส้มาชิกเป็นผูค้ ํ�าประกนั ยกเวน้    

สมาชิกสังกดัโรงเรียนเอกชน โดย  

         (1)  สมาชิกผูกู้เ้งินเพื�อเหตุฉุกเฉิน วงเงินกูไ้ม่เกิน  300,000 บาท            

                                                             ใหใ้ชส้มาชิกคํ�าประกนั 1 คน 

                                           (2)  สมาชิกผูกู้เ้งินเพื�อเหตุฉุกเฉิน วงเงินกูเ้กิน  300,000 บาท                    

                                                             ใหใ้ชส้มาชิกคํ�าประกนั 2 คน   

  กรณีผูกู้เ้ป็นสมาชิกสังกดัโรงเรียนเอกชน  หากใชผู้ค้ ํ�าประกนัที�เป็นขา้ราชการครูหรือบุคลากร

ทางการศึกษาที�เป็นสมาชิกสหกรณ์ ใหใ้ชผู้ค้ ํ�าประกนั 1 คน  หากใชผู้ค้ ํ�าประกนัที�เป็นสมาชิกสังกดัโรงเรียน

เอกชน  ใหใ้ชค้ ํ�าประกนั 2  คน        

สมาชิก 1 คน  สามารถคํ�าประกนัเงินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉินได ้2 สัญญา 

กรณีติดคํ�าประกนัผูที้�ถึงแก่กรรมและมีภาระหนี� สินต่อสหกรณ์  รอเงินค่าสินไหมจากบริษทั 

ประกนัชาํระหนี�  นั�น หากเงินค่าสินไหมมีจาํนวนมากกวา่หนี� สินของสมาชิกที�ถึงแก่กรรม ถือวา่หลกัประกนัคุม้

หนี� ใหใ้ชสิ้ทธิคํ�าประกนัเพิ�มอีก � คน 
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  ขอ้  4 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ �   ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จาํกดั 

วา่ดว้ยหลกัประกนัเงินกู ้ พ.ศ.  2559  แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� �) ฉบบัลงวนัที�  �  มีนาคม  พ.ศ. ����  และให้ใช้

ขอ้ความต่อไปนี�แทน 

   ขอ้  7  หลกัประกนัสาํหรับเงินกูส้ามญัเพื�อส่งเสริมการศึกษา เลื�อนวทิยฐานะ และ

โครงการสวสัดิการอื�น ใหใ้ชบุ้คคลซึ�งเป็นสมาชิกเป็นผูค้ ํ�าประกนั  � คน 

สมาชิก 1 คน สามารถคํ�าประกนัเงินกูส้ามญัเพื�อส่งเสริมการศึกษา เลื�อนวทิยฐานะและ

โครงการสวสัดิการอื�นได ้2 สัญญา 
กรณีติดคํ�าประกนัผูที้�ถึงแก่กรรมและมีภาระหนี� สินต่อสหกรณ์  รอเงินค่าสินไหมจากบริษทั 

ประกนัชาํระหนี�  นั�น หากเงินค่าสินไหมมีจาํนวนมากกวา่หนี� สินของสมาชิกที�ถึงแก่กรรม ถือวา่หลกัประกนัคุม้

หนี�   ใหใ้ชสิ้ทธิคํ�าประกนัเพิ�มอีก � คน 

  ขอ้ 5 ใหย้กเลิกขอ้ความในขอ้ �   ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จาํกดั  

วา่ดว้ยหลกัประกนัเงินกู ้ พ.ศ.  2559  ฉบบัลงวนัที�  �  เมษายน  พ.ศ. ����  และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี�แทน 

     ขอ้  9  หลกัประกนัสําหรับเงินกูส้ามญัเพื�อวางแผนชีวิต  ให้ใช้บุคคลซึ� งเป็นสมาชิก

เป็นผูค้ ํ�าประกนั โดย  
(1)  สมาชิกกูเ้งินสามญัเพื�อวางแผนชีวติ  วงเงินกูไ้ม่เกิน  300,000 บาท                      

ใหใ้ชบุ้คคลคํ�าประกนัซึ� งเป็นสมาชิก คํ�าประกนัจาํนวน  1  คน 

(2)  สมาชิกกูเ้งินสามญัเพื�อวางแผนชีวติ  วงเงินกูไ้ม่เกิน  600,000 บาท                      
ใหใ้ชบุ้คคลคํ�าประกนัซึ� งเป็นสมาชิก คํ�าประกนัจาํนวน  2  คน          

(3)  สมาชิกกูเ้งินสามญัเพื�อวางแผนชีวติ  วงเงินกูเ้กิน  600,000 บาท                          
ใหใ้ชบุ้คคลคํ�าประกนัซึ� งเป็นสมาชิก คํ�าประกนัจาํนวน  3  คน          

(4)  สมาชิก 1  คน  สามารถคํ�าประกนัเงินกูส้ามญัเพื�อวางแผนชีวติ                            

ไดไ้ม่เกิน  3  สัญญา 
กรณีติดคํ�าประกนัผูที้�ถึงแก่กรรมและมีภาระหนี� สินต่อสหกรณ์  รอเงินค่าสินไหมจาก

บริษทัประกนัชาํระหนี�  นั�น หากเงินค่าสินไหมมีจาํนวนมากกวา่หนี� สินของสมาชิกที�ถึงแก่กรรม ถือวา่

หลกัประกนัคุม้หนี�   ใหใ้ชสิ้ทธิคํ�าประกนัเพิ�มอีก � คน  

  ขอ้ 6  ใหย้กเลิกขอ้ความในขอ้ ��   ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จาํกดั  

วา่ดว้ยหลกัประกนัเงินกู ้ พ.ศ.  2559  ฉบบัลงวนัที�  �  เมษายน  พ.ศ. ����  และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี�แทน 

ขอ้  11  เงินกูส้ามญัและเงินกูพ้ิเศษ ที�ใชบุ้คคลคํ�าประกนั  โดยสิทธิการคํ�าประกนัของ 
สมาชิกใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ ดงันี�  

(1) มีทุนเรือนหุน้ระหวา่ง  10 - 200,000  บาท  คํ�าประกนัได ้ 2  คน 
(2) มีทุนเรือนหุน้ระหวา่ง  200,010 - 250,000  บาท  คํ�าประกนัได ้ 3  คน 
(3) มีทุนเรือนหุน้ระหวา่ง  250,010 - 350,000  บาท  คํ�าประกนัได ้ 4  คน 
(4) มีทุนเรือนหุน้เกินกวา่  350,000  บาท  คํ�าประกนัได ้ 5 คน 
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กรณีติดคํ�าประกนัผูที้�ถึงแก่กรรมและมีภาระหนี� สินต่อสหกรณ์รอเงินค่าสินไหม 

จากบริษทัประกนัชาํระหนี�   นั�น   หากเงินค่าสินไหมมีจาํนวนมากกวา่หนี� สินของสมาชิกที�ถึงแก่กรรม  

ถือวา่หลกัประกนัคุม้หนี�   ให้ใชสิ้ทธิคํ�าประกนัเพิ�มอีก � คน  
 

 

 

  ขอ้   7   ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี�  
  

   

 

       ประกาศ  ณ  วนัที�  ��  มีนาคม  พ.ศ.���� 

 

        ลงชื�อ 

 

        (นายสมศกัดิ�  จกัสาร) 

        ประธานกรรมการดาํเนินการ 

        สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จาํกดั 

 
 


