
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จํากดั 
ว่าด้วย  เงินกู้สามัญเพือ่การรวมหนี ้ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 

   อาศัยอาํนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จํากัด พ.ศ.2556           
ขอ้65(11) และขอ้ 84(4)  คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 58 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 33/58 วนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2559  
จึงไดมี้มติอนุมติัให้กาํหนดระเบียบเพ่ือการน้ีข้ึนเพ่ือรวมหน้ีและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสหกรณ์    
ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จาํกดั 
 

ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จาํกดั  ว่าดว้ย เงินกูส้ามญั  
เพื่อการรวมหน้ี  พ.ศ. 2559” 
 

ขอ้ 2  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2559 
(5)  มติใดๆ ท่ีขดัแยง้กบัระเบียบน้ี 

ขอ้ 3  ในระเบียบน้ี 
     “สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จาํกดั 
     “สมาชิก”  หมายความวา่  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จาํกดั 

“พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา”  หมายความว่า บุคคลซ่ึงไดรั้บการจา้งตามสัญญาจา้ง   
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน        
หรือเงินรายไดข้องสถาบนัอุดมศึกษา  

“ขา้ราชการ”  หมายความว่า  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือขา้ราชการ    
พลเรือนในกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงวฒันธรรม  กระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา หรือกระทรวงอ่ืน            
ตามประกาศของสหกรณ์ ซ่ึงไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จาํกดั 
      

“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์   
ครูนครราชสีมา  จาํกดั  

“คณะกรรมการเงินกู”้ หมายความวา่ คณะกรรมการเงินกูต้ามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนครราชสีมา  จาํกดั         
     “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความว่า  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์                
ครูนครราชสีมา  จาํกดั 
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   “เงินกูส้ามญัเพ่ือการรวมหน้ี” หมายความว่า  เงินกูซ่ึ้งสหกรณ์ฯให้สมาชิกกูเ้พื่อการรวม
หน้ีตามสญัญาเงินกูทุ้กประเภทท่ีสมาชิกมีอยูก่บัสหกรณ์ ยกเวน้เงินกูส้ามญั หรือกูเ้พื่อชาํระหน้ีสถาบนัการเงิน  

“สถาบนัการเงิน” หมายความวา่ ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ        

“ผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ี” หมายความว่า สหกรณ์หกัเงิน ณ ท่ีจ่ายของสมาชิกไม่ได้
และตามมาชาํระไม่ทนัในวนัส้ินเดือน 
   “เงินได้รายเดือน”  หมายความว่า  เงินเดือนหรือค่าจ้างประจําท่ีสมาชิกได้รับจาก            
เจา้สังกดัตามขอ้บงัคบัขอ้ 34(3) และเงินประจาํตาํแหน่ง, เงินค่าตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรี,เงินวิทยฐานะ,        
ค่าครองชีพ  และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ  ซ่ึงสมาชิกได้รับจากทางราชการ                 
และเงิน สปช., ชคบ., ชรบ.  
  

ขอ้ 4  คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัเพ่ือการรวมหน้ีแก่สมาชิก
ไดต้ามท่ีกาํหนดในระเบียบน้ี และหรือคณะกรรมการดาํเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความใน
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ขอ้ 70  เพื่อมอบอาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัเพื่อรวมหน้ีแก่สมาชิกกไ็ด้ 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ 5  สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกูเ้งินสามญัเพื่อการรวมหน้ีตอ้งเสนอคาํขอกูพ้ร้อมหลกัประกนั           
ต่อสหกรณ์ โดยใชแ้บบพิมพท่ี์สหกรณ์กาํหนดไวใ้หเ้ท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ 6  คาํขอกูเ้งินสามญัเพ่ือการรวมหน้ีของสมาชิกนั้น ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก 

         (1)  ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ของสมาชิก 
         (2)  หวัหนา้สถานศึกษา หรือหวัหนา้หน่วยงานทางการศึกษาใหรั้บรองตนเองได ้
         (3)  ขา้ราชการบาํนาญใหผู้อ้าํนวยการเขตพ้ืนท่ีสาํนกังานการศึกษา  หรือ  

                     ผูบ้งัคบับญัชา ของหน่วยหกัเงิน  หรือหวัหนา้หน่วยงานทางการศึกษาเดิม   
หรือกรรมการดาํเนินการเป็นผูรั้บรอง 

 
ขอ้ 7  เงินกูส้ามญัเพื่อการรวมหน้ี  มี 2 ประเภท ดงัน้ี          

   7.1  เงินกูส้ามญัเพื่อการรวมหน้ี โดยใหน้าํเงินไปชาํระหน้ีตามสญัญาเงินกูทุ้กประเภทท่ีสมาชิก 
มีอยูก่บัสหกรณ์ ยกเวน้เงินกูส้ามญั 

7.2  เงินกูส้ามญัเพื่อการรวมหน้ี โดยใหน้าํเงินไปชาํระหน้ีตามสญัญาเงินกูทุ้กประเภทท่ีสมาชิก 
มีอยูก่บัสหกรณ์และเงินกูท่ี้มีอยูก่บัสถาบนัการเงิน ยกเวน้เงินกูส้ามญัและหน้ีตามบตัรเครดิต 
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ขอ้ 8  วงเงินกูส้ามญัเพื่อการรวมหน้ี   
   8.1  เม่ือรวมจาํนวนหน้ีตามขอ้ 7.1 แลว้ ใหสิ้ทธิกูไ้ดใ้นวงเงินกูเ้ป็นจาํนวนเท่ากบัจาํนวน
หน้ี  แต่หากสมาชิกมีความประสงค์กูม้ากกว่าจาํนวนหน้ี ให้เพ่ิมวงเงินกูไ้ดอี้ก ไม่เกิน 100,000 บาท จากยอดหน้ี     
ท่ีรวมคาํนวณแลว้  โดยใหส่้งชาํระหน้ีไดไ้ม่เกิน 240 งวด 
   8.2  เม่ือรวมจาํนวนหน้ีตามขอ้ 7.2 แลว้ ใหสิ้ทธิกูไ้ดใ้นวงเงินกูเ้ป็นจาํนวนเท่ากบัจาํนวน
หน้ีรวมค่าเบ้ียประกนั ตามโครงการประกนัท่ีคณะกรรมการกาํหนด (ค่าเบ้ียประกนัคาํนวณจากเงินกูท่ี้มีอยู่กบั
สถาบนัการเงิน)  แต่ไม่เกิน 3,500,000 บาท  และใหส่้งชาํระหน้ีไดไ้ม่เกิน 300 งวด 
   8.3  กรณีสมาชิกมีความประสงคข์อรวมจาํนวนหน้ีตามขอ้ 8.2  โดยมีวงเงินกู ้             
เกิน 3,500,000 บาท  คณะกรรมการอาจพิจารณาจากความสามารถในการส่งชาํระหน้ีของสมาชิกนั้น โดยใหอ้ยูใ่น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ    

     กรณีสมาชิกท่ีเป็นพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา การส่งชําระหน้ีสําหรับการกู้เงินสามัญ       
เพื่อการรวมหน้ี ตามขอ้ 7.1 หรือ ขอ้ 7.2 ในการส่งชาํระหน้ีใหค้าํนวณการส่งชาํระ โดยนาํเงินค่าหุน้ไปหกัออกจาก       
ยอดหน้ีตามขอ้ 7.1 หรือ ขอ้ 7.2 แลว้แต่กรณี  ยอดหน้ีคงเหลือเพียงใด ใหค้าํนวณส่งชาํระไม่เกิน 240 งวด แต่ตอ้งให้
เสร็จส้ินก่อนวนัเกษียณอายรุาชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ 9  ผูมี้สิทธิกูเ้งินสามญัเพ่ือการรวมหน้ี   
   9.1  สมาชิกท่ีขอกูเ้งินกูส้ามญัเพ่ือการรวมหน้ี ตามขอ้ 7.1  จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

9.1.1 คาํนวณเงินไดร้ายเดือนคงเหลือ ตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากคาํนวณ
ยอดเงินกูใ้หม่แลว้ ไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท ทั้งน้ี ตอ้งแสดงหลกัฐานการหัก
เงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือนโดยมีผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้เป็นผูรั้บรอง 

9.1.2  เป็นสมาชิกท่ีไม่ผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ี ในรอบ 12 งวด  ยอ้นหลงั 
9.1.3  เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิก        

                                                                สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จาํกดั (ส.ฌ.นม.)  ยกเวน้สมคัรไม่ได ้
                                                                เน่ืองจากขาดคุณสมบติั  

9.1.4  เป็นสมาชิกโครงการประกนัชีวิตกลุ่ม ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ
กาํหนด  ยกเวน้บริษทัท่ีรับประกนัปฏิเสธ 

9.1.5  เป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
                                                           ครูนครราชสีมา จาํกดั (ส.ส.นม.) ยกเวน้สมคัรไม่ได ้เน่ืองจากขาด

คุณสมบติั  
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9.2  สมาชิกท่ีขอกูเ้งินกูส้ามญัเพ่ือการรวมหน้ี ตามขอ้ 7.2  จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

 9.2.1  คาํนวณเงินไดร้ายเดือนคงเหลือ ตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัจากคาํนวณ  
 ยอดเงินกูใ้หม่แลว้ ไม่ตํ่ากวา่ 2,000 บาท ทั้งน้ี ตอ้งแสดงหลกัฐานการหกั  
 เงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือนโดยมีผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้เป็นผูรั้บรอง 

 9.2.2   เป็นสมาชิกท่ีไม่ผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ี ในรอบ 12 งวดยอ้นหลงั          
 9.2.3   เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิก        

  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จาํกดั (ส.ฌ.นม.) ยกเวน้สมคัรไม่ได ้ 
  เน่ืองจากขาดคุณสมบติั  

 9.2.4   สมาชิกท่ีกูเ้งินตามระเบียบน้ี จาํนวนเงินกูเ้กิน 500,000  บาท ตอ้งเป็น  
   สมาชิกโครงการประกนัชีวิตกลุ่ม ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด   

  ยกเวน้บริษทัท่ีรับประกนัปฏิเสธ  
9.2.5   ตอ้งเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์

                                                            ครูนครราชสีมา จาํกดั (ส.ส.นม.) ยกเวน้สมคัรไม่ได ้เน่ืองจากขาด  
 คุณสมบติั  

 9.2.6   ตอ้งเป็นสมาชิกโครงการประกนัคุม้ครองสินเช่ือ ตามท่ีคณะกรรมการ     
 ดาํเนินการกาํหนด   

 9.2.7  สมาชิกท่ียืน่กูเ้งินเพ่ือการรวมหน้ีตามขอ้ 7.2  ตอ้งขอใบรับรองหน้ีจาก 
สถาบนัการเงินอ่ืนทุกราย โดยใหแ้สดงสถานะของบญัชีดว้ย 

     หากขาดคุณสมบติัขอ้หน่ึงขอ้ใด ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 

 
ขอ้ 10  หลกัประกนัสาํหรับเงินกูส้ามญัเพ่ือการรวมหน้ี ใหใ้ชบุ้คคลซ่ึงเป็นสมาชิกและหรือ 

ใชห้ลกัทรัพย ์เป็นผูค้ ํ้าประกนั โดย  
10.1 เงินกูทุ้ก  320,000  บาท  ใชบุ้คคลคํ้าประกนั 1  คน                    
10.2 ส่วนเกินท่ีไม่ครบ 320,000 บาท  ใหเ้พ่ิมบุคคลคํ้าประกนัอีก 1  คน 

บุคคลคํ้าประกนั ตามขอ้น้ีใหใ้ชข้า้ราชการไดเ้พียงคนเดียว ต่อสญัญาเงินกูห้น่ึงสญัญา 
 
 
 

กรณีกูเ้งินสามญัเพ่ือการรวมหน้ี ตั้งแต่ 1,600,000 บาทข้ึนไป  ใหมี้บุคคลคํ้าประกนั 5 คน 

 
 
   

10.3 กรณีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูต้อ้งมีหลกัทรัพยเ์ป็นอสงัหาริมทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกู ้
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ70 ของจาํนวนเงินกู ้โดยสหกรณ์จะคิดมูลค่าของอสงัหาริมทรัพย ์ ดงัน้ี 

10.3.1  สหกรณ์คิดมูลคา่อสงัหาริมทรัพยท่ี์ดินไม่เกินร้อยละ 70 แห่งราคาประเมิน                        
ของทางราชการ 
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10.3.2  ส่วนควบอสงัหาริมทรัพยท่ี์เป็นเคหะ อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนใด 

สหกรณ์คิดมูลค่าไม่เกินร้อยละ 40 ของวงเงินกู ้ โดยสมาชิกผูกู้ต้อ้ง          
ทาํประกนัภยัหลกัทรัพยทุ์กปี จนกวา่จะชาํระหน้ีหมด โดยกาํหนดให้
สหกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยันั้น 

10.4 สมาชิก  1 คน สามารถคํ้าประกนัเงินกูส้ามญัเพ่ือการรวมหน้ี ไดไ้ม่เกิน 4 สญัญา 
   

ขอ้ 11  ขา้ราชการคํ้าประกนัเงินกูไ้ด ้1 คน 1 สญัญา 

 

ขอ้ 12  การจาํกดัสิทธิการกูเ้งินสามญัเพ่ือการรวมหน้ี ดงัน้ี 
12.1 สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการครูท่ีมีอาย ุ55  ปีข้ึนไป ใหน้าํเงินวิทยฐานะท่ีสมาชิกไดรั้บจาก

หน่วยงานเจา้สงักดั ตามขอ้บงัคบัขอ้ 34(3) ใหน้าํมารวมกบัเงินเดือนไดค้ร่ึงหน่ึงในการยืน่กูเ้งิน 
12.2 สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการครูท่ีมีอายุ  58  ปีข้ึนไป ให้กูไ้ดต้ามสิทธิจากการคาํนวณ    

เงินบาํนาญ ณ วนัท่ียื่นกูต้ามทะเบียนประวติัขา้ราชการ กพ.7 โดยการรับรองสําเนาจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือ
หน่วยงานตน้สงักดัและตอ้งมีเงินบาํนาญคงเหลือตามท่ีสหกรณ์กาํหนด 

12.3 สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการก่อนกาํหนดและสมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการแลว้ ใหกู้ไ้ด้
ตามสิทธิของเงินบาํนาญ และตอ้งมีเงินบาํนาญคงเหลือตามท่ีสหกรณ์กาํหนด 

  
  ขอ้ 13  สมาชิกท่ีขอกูเ้งินกบัสหกรณ์จะตอ้งยินยอมให้สหกรณ์เปิดเผยขอ้มูลการเป็นหน้ีให้กบั
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ ไดต้ามท่ีสถาบนัการเงินนั้นร้องขอ  
 

ขอ้ 14  สมาชิกท่ีอยูร่ะหว่างของดส่งชาํระตน้เงินกู ้ 2 งวด ไม่มีสิทธิกูเ้งินสามญัเพ่ือการรวมหน้ี 
ยกเวน้ สมาชิกมาส่งชาํระตน้เงินท่ีของดไว ้  
 

ขอ้ 15  สมาชิกท่ีถูกจาํกดัสิทธิการกูเ้งินสามญัเพื่อการรวมหน้ี ดงัน้ี 
   15.1  สมาชิกท่ีสงักดัโรงเรียนเอกชน 

15.2  สมาชิกท่ีไม่มีตน้สงักดัในการหกัเงินนาํส่งสหกรณ์ 
15.3  สมาชิกท่ีเป็นลูกจา้งประจาํและพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีมีอาย ุ58 ปีข้ึนไป 
15.4  อยูใ่นระหวา่งเป็นผูผ้ิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีตามขอ้บงัคบัหรือระเบียบสหกรณ์ 

วา่ดว้ยการนั้น 
15.5  ตกอยูใ่นระหวา่งถูกฟ้องเป็นจาํเลยในฐานะผูค้ ํ้าประกนัหรืออยูใ่นระหวา่งชาํระหน้ี

ตามคาํพิพากษาของศาล  เวน้แต่การกูเ้พ่ือชาํระหน้ีเตม็จาํนวนแก่สหกรณ์ 
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15.6  ตกอยูใ่นระหวา่งชาํระหน้ีตามหนงัสือต่อทา้ยสญัญาเงินกู ้เวน้แต่ชาํระหน้ีตามงวด
ปกติสญัญาเดิมติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 งวด (สญัญาก่อนทาํหนงัสือต่อทา้ยสญัญา) 
จึงจะมีสิทธิยืน่คาํขอกูไ้ด ้

15.7  เป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีวตัถุประสงคใ์หเ้งินกูม้ากกวา่หน่ึงสหกรณ์ 
15.8  สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญัเพ่ือการรวมหน้ีตามขอ้ 7.1 และขอ้ 7.2  ไม่มีสิทธิกูเ้งิน          

ทุกประเภทยกเวน้  เงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน(กรณีพิเศษ) 
 
 
 

      การจาํกดัสิทธิตามขอ้น้ี มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ 
(1) สมาชิกชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาของศาล ในฐานะเดิม คือ ผูค้ ํ้ าประกนัและ

ปรากฏ ว่าจาํเลยผูกู้ช้าํระหน้ีตามคาํพิพากษาศาลเป็นปกติติดต่อกนัมา ไม่นอ้ย
กวา่ 3 งวดหรือชาํระ 3 งวดในคราวเดียวกนั ผูค้ ํ้าประกนัมีสิทธิยืน่คาํขอกูไ้ด้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ 16  กรณีสมาชิกท่ีเป็นผูค้ ํ้าประกนัของลูกหน้ีท่ีผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ี ซ่ึงมีหนงัสือทวง
ถามในฐานะผูค้ ํ้าประกนั หากมีความประสงคข์อยืน่กูเ้งินสามญัเพ่ือการรวมหน้ี ผูท่ี้ถูกทวงถามในฐานะผูกู้ต้อ้งชาํระ
หน้ีท่ีคา้งทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียอยา่งนอ้ย 1 งวด  ผูท่ี้ถูกทวงถามในฐานะผูค้ ํ้าประกนัจึงจะสามารถกูไ้ด้ 

 

ขอ้ 17  ในการใหเ้งินกูส้ามญัเพื่อการรวมหน้ี นั้น ถา้ปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะใหส้มาชิกกูไ้ด้
ไม่พอแก่การขอกูอ้นัมีลกัษณะพึงใหกู้น้ั้นทุกราย ใหถื้อลาํดบัสมาชิกยื่นคาํขอกูก่้อนหลงั โดยมีทะเบียนรับคาํขอกู้
เป็นหลกัฐาน  ทั้งน้ีเวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่มีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนกไ็ด ้
 
  ขอ้ 18  การส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูส้ามญัเพื่อการรวมหน้ี ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น ใหห้กัจาก
เงินได้รายเดือนของผูกู้ ้โดยหักเงิน ณ ท่ีจ่าย และผูกู้ ้ท่ีไม่มีต้นสังกดัหักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้ตามมาชาํระภายในวนั         
ส้ินเดือน และใหถื้อวา่เงินงวดชาํระหน้ีแต่ละงวดถึงกาํหนดส่งภายในวนัท่ีตน้สงักดัจ่ายเงินหรือวนัส้ินเดือนนั้นๆ  
 

ขอ้ 19  อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ามญัเพ่ือการรวมหน้ี ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสหกรณ์และระเบียบ     
วา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินกู ้
 

ขอ้ 20  คณะกรรมการดาํเนินการ  มีหน้าท่ีกาํกบั ควบคุม ให้เงินกู้ทุกรายมีหลกัประกนัตามท่ี
กาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี  หากเห็นวา่หลกัประกนัรายใดเกิดบกพร่องตอ้งใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลา
ท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 30 วนั หากไม่ดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  สหกรณ์อาจจะ
ระงบัการทาํรายการเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ถา้มี) 
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ขอ้ 21  ในกรณีใดๆ ดงัต่อไปน้ีใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใดๆเป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืน โดยส้ินเชิง  
พร้อมทั้งดอกเบ้ียทนัทีมิพกัคาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ีใหไ้วใ้หค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัการเรียกคืน โดยมิชกัชา้ 
                      (1)  เม่ือผูกู้ล้าออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
    (2)  เม่ือเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูเ้กิดบกพร่อง และผูกู้มิ้ไดจ้ดัการ 

แกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
    (3)  เม่ือคา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ี (ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย) เป็นเวลา 3 งวด   
                                                       ติดกนั หรือคา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ีถึง  4  คราวสาํหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
    (4)  เม่ือผูกู้ ้หรือผูค้ ํ้าประกนัละเลยไม่ปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัท่ีรับ จะปฏิบติัต่อ 
                                                       สหกรณ์แห่งระเบียบน้ี 
 

  ขอ้ 22  ในกรณีท่ีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิงตามท่ีกล่าวใน  ขอ้ 21 ถา้ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งรับ
ชาํระหน้ีแทนผูกู้แ้ละไม่สามารถชาํระหน้ีโดยส้ินเชิงได ้ เม่ือผูค้ ํ้าประกนัร้องขอโดยยื่นเป็นหนงัสือรับสภาพหน้ีให้
เรียกเกบ็เป็นงวดรายเดือน หรือลดจาํนวนเงินงวดจากเกบ็อยูเ่ดิมใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 

 

ขอ้ 23  ผูกู้แ้ละผูค้ ํ้าประกนั ตอ้งรับผกูพนัวา่ ถา้ตนประสงคจ์ะขอลาออกหรือตอ้งยา้ยหนา้ท่ีราชการ
หรืองานประจาํ  จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบเม่ือไดรั้บคาํสัง่ยา้ย ในกรณีท่ียา้ยไปต่างจงัหวดั  ตอ้งจดัการ
ชาํระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน 

 

  ขอ้ 24  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  มติคณะกรรมการดาํเนินการ และคาํสั่งของสหกรณ์  อ่ืนใด                 
ท่ีกาํหนดหรือมีข้ึนก่อน ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 

  ขอ้ 25  ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  เมษายน  พ.ศ. 2559 

 
 

 

ลงช่ือ                   
                                          (นายทอง   วิริยะจารุ) 

                ประธานกรรมการ                     
 


