
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จ ากัด 
ว่าดว้ยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2563 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2564 
----------------------------- 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสี มา จ ากัด พ.ศ. 2561             
ข้อ 65 (11)  และข้อ 84(4) คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  63  ในคราวประชุมครั้งที่ 22/63 (กรณีพิเศษ) วันที่ 6 
มีนาคม พ.ศ.2564  จึงได้มีมติอนุมัติให้ก าหนดระเบียบเพื่อการนี้ขึ้น 

 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญ    
พ.ศ. 2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ” 

 

ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 

 

ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 8 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้
สามัญ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 

 “ข้อ 8 วงเงินกู้สามัญ ให้สิทธิสมาชิกกู้ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
8.1 กลุ่มสมาชิกที่สมัครเข้าใหม่ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป                                    

โดยใช้บุคคลค้ าประกัน 
(1)  กู้ได้รายละไม่เกิน 3,000,000  บาท 
(2)   สมาชิกท่ีกู้ครั้งแรก  กรณีเคยถูกโอนให้ออกให้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ   
   ด าเนินการพิจารณา 
(3)  ต้องมีเงินค่าหุ้นร้อยละ 30  ของเงินกู้ ซึ่งหุ้นดังกล่าวนี้อาจเป็นหุ้นโดยการ 

     ช าระปกติ หรือหุ้นที่เกิดจากการซื้อ หรือการหักหุ้นจากเงินกู้  
(4)  ส่งช าระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 300 งวด     
(5)  สมาชิกท่ีเข้าใหม่และสมาชิกโอนระหว่างสหกรณ์ ต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว  

 ไม่น้อยกว่า 1 เดือน และต้องผ่านการอบรมสมาชิกเข้าใหม่แล้วจึงจะมีสิทธิกู้ได้ 
 ตามระเบียบ 

(6) สมาชิกท่ีเข้าใหม่  กรณีที่ออกครั้งสุดท้ายโดยการโอนออก  ต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า  12 เดือน  จึงจะมีสิทธิกู้ได้ 
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8.2 กลุ่มสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยใช้บุคคลค้ าประกัน  

(1)  กู้ได้รายละไม่เกิน 3,000,000 บาท 
(2)  ต้องมีเงินค่าหุ้นร้อยละ 23 ของเงินกู้ ซึ่งหุ้นดังกล่าวนี้อาจเป็นหุ้นโดยการช าระปกติ    

 หรือหุ้นที่เกิดจากการซื้อหรือการหักหุ้นจากเงินกู้  
(3)  ส่งช าระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 300 งวด 

    

8.3  กลุ่มสมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญ ที่กู้ไม่เกินเงินค่าหุ้นหรือเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์      ต้อง
ไม่มีหนี้เงินกู้สามัญอ่ืนและต้องเป็นตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90  ของเงินค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ ์หรือกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 
ของเงินฝาก หรือ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นและเงินฝากทีม่ีอยู่กับสหกรณ ์ 
ในกรณีทีส่มาชิกขอกู้เงินเกินกว่าวงเงินกู้ 3,000,000 บาท  คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้เท่ากับจ านวนแห่งเงินค่าหุ้น
และเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์นี้ได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 90 

(2)  ส่งช าระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 300 งวด        
8.4 กลุ่มสมาชิกที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้บุคคลค้ าประกัน   

(1)  กู้ได้รายละไม่เกิน  3,000,000 บาท 
(2)  เป็นสมาชิกเข้าใหม่ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป  

 ต้องมีเงินค่าหุ้นร้อยละ 30 ของเงินกู้ ซึ่งหุ้นดังกล่าวนี้อาจเป็นหุ้น โดยการช าระปกติ         
 หรือหุ้นที่เกิดจากการซื้อ  

(3)  เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  ต้องมีเงินค่าหุ้นร้อยละ 23              
 ของเงินกู้  ซึ่งหุ้นดังกล่าวนี้อาจเป็นหุ้นโดยการช าระปกติ หรือหุ้นที่เกิดจาก    

    การซื้อหรือการหักหุ้นจากเงินกู้ 
(4)  การส่งช าระหนี้ส าหรับการกู้สามัญครั้งแรกและครั้งต่อไป ให้ส่งช าระหนี้ได้สูงสุด 
    ไม่เกิน 300 งวดโดยการค านวณให้น าหุ้นไปหักกลบลบหนี้ทั้งหมด ณ วันที่อนุมัติ

เงินกู้ได้ แต่ทั้งนี้สมาชิกต้องช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นในวันที่ เกษียณอายุราชการ และ
จ ากัดการใช้สิทธิค้ าประกันส าหรับสมาชิกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีอายุ   

    60 ปีขึ้นไป” 

 

ข้อ 4  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 9 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  ว่าด้วยเงินกู้
สามัญ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 9  ผู้มีสิทธิยื่นค าขอกู้เงิน ประเภทเงินกู้สามัญ  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
9.1  สมาชิกท่ีกู้เงินสามัญ โดยบุคคลค้ าประกัน 
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         9.1.1  สมาชิกท่ีกู้เงินสามัญไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยบุคคลค้ าประกัน 
(1)  ต้องเป็นสมาชิกโครงการประกันชีวิตกลุ่ม ตามที่คณะกรรมการ 

ด าเนินการก าหนด ยกเว้นบริษัทที่รับประกันปฏิเสธ หรือ  

  9.1.2  สมาชิกท่ีกู้เงินสามัญเกิน 2,000,000 บาท โดยบุคคลค้ าประกัน  

(1)  ต้องเป็นสมาชิกโครงการประกันชีวิตกลุ่ม ตามที่คณะกรรมการ 
ด าเนินการก าหนด ยกเว้นบริษัทที่รับประกันปฏิเสธ  

(2)  ต้องเป็นสมาชิกโครงการประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อ ตามที่ 
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

   หากขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
9.1.3  สมาชิกท่ียื่นกู้เงินสามัญ  ตั้งแต่  1,000,000  บาท  ขึ้นไป ต้องขอใบรับรอง 
         หนี้จากสถาบันการเงินอื่นทุกราย โดยให้แสดงสถานะของบัญชีด้วย 
9.1.4  กรณีสมาชิกข้าราชการบ านาญที่มีอายุเกิน 75 ปี ขึ้นไป ให้กู้ได้ในวงเงินหุ้นที่มีอยู่ 
         รวมกับเงินสงเคราะห์  จ านวนเงิน  300,000 บาท  ที่ได้รับจากสมาคมฌาปนกิจ 
         สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  

9.2 การให้เงินกู้ครั้งต่อไป  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่
สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญไม่ครบตามก าหนดสัญญาก็ได้   เมื่อสมาชิกได้รับเงินกู้สามัญครั้งต่อไปให้น าหนี้ที่
เหลือหักกลบลบหนี้ให้เสร็จไป  โดยสมาชิกต้องส่งเงินงวดช าระหนี้  ดังนี้ 

9.2.1  กรณีสัญญาเดิม ที่กู้ไม่เกินเงินค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ การกู้ครั้งต่อไปใน
กรณีท่ียังมีหนี้ประเภทนี้ค้างช าระจะได้รับการพิจารณาเมื่อส่งเงินงวดช าระ
หนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด   

9.2.2  กรณีสัญญาเดิมใช้บุคคลค้ าประกันการกู้เงินครั้งต่อไป  ในกรณีที่ยังมีหนี้ 
         ประเภทนี้ค้างช าระจะได้รับการพิจารณาเมื่อส่งเงินงวดช าระหนี้ มาแล้วไม่ 
         น้อยกว่า  3 งวด  ยกเว้นกรณีตามข้อ 13 
9.2.3  กรณีสัญญาเดิมใช้บุคคลค้ าประกัน การกู้เงินครั้งต่อไปเป็นกรณีที่กู้ไม่เกิน

เงินค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์  จะได้รับการพิจารณาเม่ือส่งเงินงวดช าระหนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด   

9.2.4  สมาชิกสมทบ  กู้เงินสามัญ ที่กู้ไม่เกินเงินค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์  
ส่งช าระหนี้ไม่เป็นปกติ แต่มาช าระหนี้ครบถ้วนไม่มียอดค้างช าระมีสิทธิกู้ได้ 

9.2.5  สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบ านาญ มีการอนุมัติเงินกู้หลังจากที่สหกรณ์ส่งยอด
เรียกเก็บเงินประจ าเดือนไปแล้ว  ท าให้มีการเก็บเงินไม่ได้บางส่วน  
แต่ตามมาช าระหนี้ครบถ้วนไม่มียอดค้างช าระมีสิทธิกู้ได้ 
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 9.3  การก าหนดเงินเดือนคงเหลือ  
9.3.1   สมาชิกท่ียื่นขอกู้สามัญโดยบุคคลค้ าประกัน ต้องแสดงหลักฐานการหัก

เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนโดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้รับรอง 
9.3.2   สมาชิกต้องส่งช าระหนี้คืน โดยต้นเงินเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ยและต้อง

มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของเงินได้รายเดือน โดย
น ารายการหักเงินกู้ใหม่มาค านวณรวมด้วย 

9.3.3  สมาชิกท่ียื่นขอกู้สามัญ ที่กู้ไม่เกินเงินค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ หากยังมีภาระ
หนี้สินผูกพันกับสหกรณ์ จะต้องแสดงหลักฐานการหักเงินเดือนย้อนหลัง 3 
เดือน โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้รับรอง และต้องมีเงินได้รายเดือน
คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของเงินได้รายเดือน โดยน ารายการหักเงินกู้
ใหม่มาค านวณรวมด้วย” 

 

ข้อ 5  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 13 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  ว่าด้วย
เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 13 ก าหนดสิทธิกู้ของสมาชิกที่สังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป และสมาชิกที่
เป็นลูกจ้างประจ าและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีอายุ 58 ปี ขึ้นไป ให้งดกู้เงินสามัญโดยบุคคลค้ าประกันยกเว้น    
การกู้สามัญที่กู้ไม่เกินเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์” 

 

ข้อ 6  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 17 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด       ว่าด้วย
เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 17 สมาชิกท่ีถูกจ ากัดสิทธิการกู้เงิน 
17.1  ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 9.1 
17.2  ตกอยู่ในระหว่างเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ตามข้อบังคับ หรือ
ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการนั้น 
17.3  ตกอยู่ในระหว่างถูกฟ้องเป็นจ าเลยในฐานะผู้ค้ าประกันหรืออยู่ในระหว่าง
ช าระหนี้ตามค าพิพากษาของศาล  เว้นแต่การกู้เพ่ือช าระหนี้เต็มจ านวนแก่สหกรณ์ 
17.4  ตกอยู่ในระหว่างช าระหนี้ตามหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้ เว้นแต่ช าระหนี้ตาม
งวดปกติสัญญาเดิมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 งวด (สัญญาก่อนท าหนังสือต่อท้าย
สัญญา)  จึงจะมีสิทธิยื่นค าขอกู้ได้ 
17.5  เป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีวัตถุประสงค์ให้เงินกู้มากกว่าหนึ่งสหกรณ์ 

 

การจ ากัดสิทธิตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับแก่  
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(1)  สมาชิกตาม 17.1 ซึ่งขอกูส้ามญัที่กู้ไม่เกินเงินค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ 
(2)  สมาชิกช าระหนี้ตามค าพิพากษาของศาล ในฐานะเดิม คือ ผู้ค้ าประกัน 

และปรากฏว่า จ าเลยผู้กู้ช าระหนี้ตามค าพิพากษาศาลเป็นปกติติดต่อกันมา  
ไม่น้อยกว่า 3 งวด หรือช าระ  3 งวด ในคราวเดียวกัน ผู้ค้ าประกันมีสิทธิ  ยื่น
ค าขอกู้ได้” 

 

ข้อ 7  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 20  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  ว่าด้วย
เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 20 หลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญที่กู้ไม่เกินเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่มีอยู่กับ
สหกรณ์   ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น มีจ านวนไม่เกินกว่าเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกัน
อย่างอ่ืนอีก โดยเงินฝากประทับตราติดค้ าประกันเท่าจ านวนเงินที่ขอกู้สามัญและให้กู้ได้ทันทีในวันท าการสหกรณ์นั้น 
หรือให้อยู่ในล าดับแรกของการพิจารณาแต่ละครั้ง” 
 

ข้อ 8  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  มีนาคม พ.ศ.2564 
 

  

ลงชื่อ             
                        ทอง  วิริยะจารุ 

                                  (นายสมศักดิ์  จักสาร) 
                   ประธานกรรมการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -6- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


