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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด
ว่าด้วยการให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2562
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด ข้อ 79(8) และ ข้อ 107(3) ที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที่ 59 ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ได้กาํ หนดระเบียบว่า
ด้วยการให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2562 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูส้ ามัญ
แก่สมาชิก พ.ศ. 2562”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิ ก
พ.ศ. 2560 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูเ้ งินกู้สามัญแก่สมาชิ ก แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศหรื อคําสั่งอื่นใด ที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้
ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด
“คู่สมรส” หมายความว่า คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิ ก
“บุตร” หมายความว่า บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับอนุ บาลขึ้นไปของ
รัฐบาลและเอกชนที่ทางราชการรับรอง ทั้งในและต่างประเทศ
“คณะกรรมการดําเนิ นการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู
นราธิ วาส จํากัด
“กรรมการดําเนิ นการ” หมายความว่า กรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู นราธิ วาส
จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ค รู
นราธิ วาส จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิ วาส จํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด
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“เงิ น ได้ รายเดื อน” หมายความว่า เงิ น เดื อน หรื อเงิ น ค่ าจ้างประจํา หรื อเงิ น บํานาญ หรื อ
เงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู ้รบ เงินประจําตําแหน่ง หรื อเงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทนตําแหน่ง เงิน
เพิ่ ม ค่ าครองชี พ ชั่ วคราว เงิ น สวัส ดิ ก ารสํ าหรั บ การปฏิ บ ัติ งานประจําสํ านัก งานในพื้ น ที่ พิ เศษ และเงิ น
ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในเขตพื้นที่จงั หวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิ วาส ไม่รวมเงินเพิ่มรายได้
อื่นๆ หรื อเงินบํานาญรวมกับเงินที่จ่ายควบกับเงินบํานาญ

“รายจ่ายที่คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนด” หมายความว่า รายจ่ายอื่นๆ ที่ตอ้ งหักชําระก่อน
ชําระหนี้ สหกรณ์ ได้แก่ ภาษี อากร การหักเงิ นเข้ากองทุ นที่ สมาชิ กต้องถู กหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุ น
บําเหน็ จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุ นสํ ารองเลี้ ยงชี พ กฎหมายว่าด้วยการประกันสั งคม เงิ น
สงเคราะห์ รายศพ ชพค./ชพส. รายเดื อน เงิ นกูโ้ ครงการกองทุนเงิ นกูย้ ืมเพื่อการศึกษา บําเหน็จคํ้าประกัน และ
โครงการแก้ไขปั ญหาหนี้สินครู

หมวด 1
ข้อกําหนดทัว่ ไป
ข้อ 5. ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก 4 ประเภท คือ
(1) เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป
(2) เงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษา
(3) เงินกูส้ ามัญเพื่อความก้าวหน้า
(4) เงินกูส้ ามัญเพื่อการรวมหนี้
ข้อ 6. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินต้องเสนอคําขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาํ หนดไว้
ข้อ 7. การให้เงิ นกูส้ ามัญนั้น ผูก้ ูต้ อ้ งทําหนังสื อกู้ และสมาชิ กผูค้ ้ าํ ประกันต้องทําหนังสื อคํ้าประกัน
ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาํ หนดไว้
ข้อ 8. คําขอกู้เงิ น สามัญ ของสมาชิ กนั้ น ต้องเสนอโดยผ่านการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นตามสายงานของผูข้ อกูน้ ้ นั เว้นแต่กรณี ที่ผูข้ อกูเ้ ป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อผูบ้ ริ หารใน
หน่ วยงานก็ไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาให้ความเห็ นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น ทั้งนี้ กรณี สมาชิ กช่วยราชการ
จะให้ผบู ้ งั คับบัญชาชั้นต้นตามสายงานที่ช่วยราชการอยูพ่ ิจารณาให้ความเห็นชอบก็ได้
ในกรณี ที่ ผูข้ อกู้เป็ นข้าราชการบํานาญคําขอกู้เงิ นสามัญไม่ ต้องผ่านการพิ จารณาให้ ความ
เห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงานที่ตนเคยสังกัดอยู่
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สําเนาใบสําคัญการจ่ายเงิ นเดื อน (E-money) หรื อหนังสื อรับรองเงินเดื อนตามแบบที่สหกรณ์
กําหนดของผูข้ อกู้ ต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่ การเงิ น และผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นตามสายงานของผูข้ อกู้
นั้น หากผูข้ อกู้เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา หรื อผูบ้ ริ หารในหน่ วยงานก็ให้ รับรองตนเองได้ กรณี ผูข้ อกู้ช่ วย
ราชการจะให้เจ้าหน้าที่การเงิน และผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นตามสายงานที่ตนช่วยราชการอยูใ่ ห้การรับรองก็ได้
กรณี ผูข้ อกู้เป็ นข้าราชการบํานาญ ทะเบี ยนจ่ายตรงหรื อหนังสื อรับรองเงิ นเดื อนตามแบบที่
สหกรณ์กาํ หนด ไม่ตอ้ งผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่การเงินและผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงานที่ตนเคยสังกัดอยู่
ข้อ 9. การส่ งเงิ นงวดชําระหนี้ เงิ นกู้สามัญ ซึ่ งผูก้ ูต้ อ้ งส่ งต่อสหกรณ์ น้ ัน ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงิ นได้
รายเดื อนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย และการส่ งเงิ นงวดชําระหนี้ เงิ นกูท้ ุกประเภท ดอกเบี้ยเงิ นกู้ เงิ นค่าหุ ้นรายเดื อน เงิ น
ฝากรายเดื อน และรายจ่ายอื่นตามที่ คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนดของสมาชิ กรวมกันจะต้องไม่เกินร้ อยละ
เจ็ดสิ บของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น
ให้ถือว่าเงินงวดชําระหนี้แต่ละงวดถึงกําหนดส่ งภายในวันจ่ายเงินเดือนของเดือนนั้นๆ
ข้อ 10. สมาชิ กผูข้ อกูเ้ งินสามัญที่มีจาํ นวนเงินกูเ้ กินกว่าค่าหุ ้น ซึ่ งผูข้ อกูม้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ต้องสมัครเข้า
เป็ นสมาชิ กสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด ก่อนจึ งจะมี สิทธิ์ กู้เงิ นสามัญ
ทั้งนี้ เพื่อความมัน่ คงของครอบครัวสมาชิ กผูก้ ูเ้ งินสามัญ ผูค้ ้ าํ ประกัน และความมัน่ คงในการให้เงินกูส้ ามัญของ
สหกรณ์ เมื่อผูก้ ถู้ ึงแก่กรรม

หมวด 2
เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป
การให้เงินกู ้ สิ ทธิ การกู ้ และวงเงินกู ้
ข้อ 11. การให้เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป ให้คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญ
ทัว่ ไปแก่สมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ ้ ึน ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์
และมอบอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญทัว่ ไปแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 12. จํานวนเงิ นกูส้ ามัญทัว่ ไปที่ ให้แก่ สมาชิ กผูก้ ู้คนหนึ่ งๆ นั้น ให้คณะกรรมการดําเนิ นการหรื อ
คณะกรรมการเงิ นกู้พิ จารณาเห็ นสมควรโดยคํานึ งถึ งความสามารถในการชําระหนี้ และต้องอยู่ภายในจํากัด
ไม่เกินสองล้านห้าแสนบาท เว้นแต่สมาชิ กผูก้ ู้ที่มีอายุเกิ นกว่า 70 ปี ขึ้นไป จํานวนเงิ นกู้สามัญต้องอยู่ภายใน
จํากัดไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท
ทั้งนี้ สมาชิ กที่ช่วยราชการต่างจังหวัดให้กูไ้ ด้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิ ก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในจังหวัดนั้น ๆ และต้องอยูภ่ ายในจํากัดไม่เกินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน
การกูเ้ งินตามวรรคก่อน ผูก้ จู้ ะต้องมีเงินค่าหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีส่ ิ บของจํานวนเงินกู้
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หลักประกันสําหรับเงิ นกู ้
ข้อ 13. หลักประกันสําหรับเงินกูส้ ามัญทัว่ ไปนั้น ถ้าเงินกูส้ ามัญทัว่ ไปของสมาชิกผูก้ ูม้ ีจาํ นวนเกินกว่า
ค่าหุ ้ น ซึ่ งผูก้ ู้มี อยู่ในสหกรณ์ ก็ ต้องมี สมาชิ กที่ มิ ได้เป็ นคู่ สมรสของผูก้ ู้ ซึ่ งคณะกรรมการดําเนิ นการ หรื อ
คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรให้ค้ าํ ประกันเงินกู้ ดังต่อไปนี้
(1) วงเงินกูไ้ ม่เกิน 200,000 บาท ให้มีผคู ้ ้ าํ ประกัน 1 คน
(2) วงเงินกูเ้ กินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท ให้มีผคู ้ ้ าํ ประกัน 2 คน
(3) วงเงินกูเ้ กินกว่า 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ให้มีผคู ้ ้ าํ ประกัน 3 คน
(4) วงเงินกูเ้ กินกว่า 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 900,000 บาท ให้มีผคู ้ ้ าํ ประกัน 4 คน
(5) วงเงินกูเ้ กินกว่า 900,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท ให้มีผคู ้ ้ าํ ประกัน 5 คน
(6) วงเงินกูเ้ กินกว่า 1,200,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ให้มีผคู ้ ้ าํ ประกัน 6 คน
(7) วงเงินกูเ้ กินกว่า 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท ให้มีผคู ้ ้ าํ ประกัน 7 คน
(8) วงเงินกูเ้ กินกว่า 1,800,000 บาท ขึ้นไป ให้มีผคู ้ ้ าํ ประกัน 8 คน
เพื่ อความมัน่ คงในการให้ เงิ นกู้สามัญ คณะกรรมการดําเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงิ นกู้มี
อํานาจวินิจฉัยเรี ยกให้มีผคู ้ ้ าํ ประกันมากกว่าที่กาํ หนดได้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันสําหรับผูก้ มู้ ากกว่าแปดรายในเวลาเดียวกันไม่ได้
เมื่อผูค้ ้ าํ ประกันคนใดตายหรื อออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดหรื อมี เหตุที่คณะกรรมการ
ดําเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงิ นกูเ้ ห็ นว่าไม่สมควรที่ จะเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันต่อไป ผูก้ ูต้ อ้ งจัดให้สมาชิ กอื่น ซึ่ ง
คณะกรรมการดําเนิ นการ หรื อคณะกรรมการเงิ นกูเ้ ห็ นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันแทนคนเดิ มให้เสร็ จภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงินกูก้ าํ หนด
อนึ่ ง ภายหลังทําหนังสื อคํ้าประกันแล้ว ถ้าสมาชิ กผูค้ ้ าํ ประกันได้เป็ นคู่ สมรสของผู ก้ ู้ ผู ก้ ู้
จะต้องจัดให้มีสมาชิ กอื่นซึ่ งคณะกรรมการดําเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็ นสมควรเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันหนี้
เงินกูใ้ นส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ ้นของผูก้ โู้ ดยเร็ วด้วย
ข้อ 14. ให้ผูก้ ูม้ ีบญั ชี เงินฝากประจําหรื อเงินฝากออมทรัพย์ โดยให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งร้อยบาท เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการออมทรัพย์ของสมาชิก

เงินงวดชําระหนี้
ข้อ 15. การส่ งเงิ น งวดชํ า ระหนี้ สํ า หรั บ เงิ น กู้ ส ามัญ ทั่ ว ไป ให้ ค ณะกรรมการดํ าเนิ น การหรื อ
คณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณากําหนดให้ผกู ้ ูส้ ่ งคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุ ดท้าย) พร้ อม
ด้วยดอกเบี้ ยเป็ นจํานวนไม่เกิ นสองร้ อยสี่ สิบงวด และภายในอายุไม่เกิ น 90 ปี เว้นแต่ผูก้ ูท้ ี่มีอายุเกินกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ให้คณะกรรมการดําเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงิ นกู้พิจารณากําหนดให้ผูก้ ูส้ ่ งคืนเงินงวดชําระหนี้ ได้
ตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิ บงวด โดยไม่จาํ กัดอายุของผูก้ ู้
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ในกรณี ที่ ผูก้ ู้กู้เงิ นโครงการพัฒนาชี วิตครู มาชําระหนี้ เงิ นกู้สามัญทัว่ ไปก่ อนกําหนดภายใน
ระยะเวลา 12 เดื อน นับแต่วนั ทําหนังสื อกูเ้ งิ นสามัญทัว่ ไป ให้สหกรณ์ คิดค่าธรรมเนี ยมชําระหนี้ เงินต้นก่อน
กําหนดในอัตราร้อยละสองของจํานวนเงินกูต้ ามหนังสื อกูเ้ งินสามัญทัว่ ไป
ในกรณี ที่ผูก้ ูม้ ีคาํ ขอเป็ นหนังสื อและคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผัน
เป็ นพิเศษ คณะกรรมการจะผ่อนเวลาการส่ งเงินงวดชําระหนี้ สําหรับเงินกูส้ ามัญทัว่ ไปที่กาํ หนดไว้ตามความ
วรรคก่อนนั้นให้แก่ ผูก้ ูค้ ราวละหนึ่ งหรื อหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่ นนี้ รวมกันทั้งหมด สําหรับเงิ นกู้
สามัญทัว่ ไปรายหนึ่ งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน และต้องได้รับความยินยอมจากผูค้ ้ าํ ประกันด้วย ส่ วนดอกเบี้ยเงินกู้
ให้ส่งทุกเดือน

หมวด 3
เงินกูส้ ามัญเพื่ อการศึ กษา
การให้เงินกู ้ สิ ทธิ การกู ้ และวงเงินกู ้
ข้อ 16. การให้ เงิ น กู้ ส ามัญ เพื่ อการศึ ก ษา คณะกรรมการดําเนิ น การอาจมอบอํานาจให้ ป ระธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการดําเนิ นการหรื อผูจ้ ดั การ ตามที่เห็นสมควรเป็ นผูว้ ินิจฉัยให้
เงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษาแทนคณะกรรมการดําเนิ นการก็ได้ และให้ผรู ้ ับมอบอํานาจดังกล่าวนั้น แถลงรายการ
เงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษาที่ให้ไปและส่ งคืนให้คณะกรรมการดําเนิ นการทราบทุกเดือน
ข้อ 17. สมาชิกมีสิทธิ์กเู้ งินสามัญเพื่อการศึกษา สําหรับตนเอง หรื อคู่สมรส หรื อบุตร ได้ดงั ต่อไปนี้
(1) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย กูไ้ ด้ ไม่เกิน 40,000 บาท
(2) อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
กูไ้ ด้ ไม่เกิน 50,000 บาท
(3) ปริ ญญาตรี
กูไ้ ด้ ไม่เกิน 60,000 บาท
(4) ปริ ญญาโท
กูไ้ ด้ ไม่เกิน 80,000 บาท
(5) ปริ ญญาเอก
กูไ้ ด้ไม่เกิน 100,000 บาท
(6) สมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการให้มีสิทธิ ในการกูต้ ามข้อ 17(1) – (5) แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
สมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น มีสิทธิ์ กไู้ ด้เพียง 1 สัญญาเท่านั้น
ข้อ 18. สหกรณ์ จะจ่ายเงิ นกู้สามัญเพื่ อการศึ กษาเป็ นภาคเรี ยน หรื อตามที่ คณะกรรมการดําเนิ นการ
เห็นสมควร
ข้อ 19. สมาชิ กผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินสามัญเพื่อการศึกษา ต้องยื่นคําขอกูพ้ ร้ อมเอกสารประกอบคําขอกู้
ดังนี้
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(1) สํ าเนาบัตรประจําตัวผูก้ ู้ สํ าเนาทะเบี ยนบ้านผูก้ ู้ และสํ าเนาทะเบี ยนบ้าน คู่ สมรส หรื อ
ทะเบียนสมรส (กรณี เพื่อการศึกษาของคู่สมรส) สําเนาทะเบียนบ้านของบุตร หรื อสู ติบตั ร (กรณี เพื่อการศึกษา
ของบุตร)
(2) สําเนาบัตรประจําตัวนักเรี ยน หรื อหนังสื อรับรองสภาพการเป็ นนักเรี ยน นักศึ กษา หรื อ
หนังสื อรับรองจากกรรมการหน่ วยที่ สมาชิ กสังกัด เว้นแต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปให้ใช้บ ตั รประจําตัวนิ สิ ต
นักศึกษา หรื อเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนเรี ยน
(3) สําเนาบัตรประจําตัวผูค้ ้ าํ ประกัน
(4) เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

หลักประกันสําหรับเงิ นกู ้
ข้อ 20. หลักประกันสําหรับเงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้
(1) ให้บุคคลที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ คํ้าประกันเงินกู้ 1 คน
(2) สมาชิกต่อไปนี้หา้ มคํ้าประกันเงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษา
- คู่สมรสของสมาชิก
- พนักงานราชการ
- ผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญทัว่ ไปของสมาชิกผูก้ ู้

เงินงวดชําระหนี้
ข้อ 21. การส่ งเงิ นงวดชําระหนี้ เงิ นกู้สามัญเพื่อการศึ กษา ให้ผูก้ ู้ช ําระคื นต้นเงิ นกู้เป็ นงวดรายเดื อน
เท่ากัน (เว้นแต่งวดสุ ดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็ นจํานวนไม่เกินหกสิ บงวด และต้องส่ งชําระต้นเงินกูไ้ ม่น้อย
กว่างวดละหนึ่งพันบาท

หมวด 4
เงินกูส้ ามัญเพื่ อความก้าวหน้า
การให้เงินกู ้ สิ ทธิ การกู ้ และวงเงินกู ้
ข้อ 22. การให้เงิ นกู้สามัญเพื่ อความก้าวหน้า คณะกรรมการดําเนิ นการอาจมอบอํานาจให้ประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการดําเนิ นการ หรื อผูจ้ ดั การ ตามที่เห็นสมควรเป็ นผูว้ ินิจฉัยให้
เงิ นกู้แทนคณะกรรมการดําเนิ นการก็ได้ และให้ผูร้ ั บมอบอํานาจดังกล่ าวนั้น แถลงรายการเงิ นกู้สามัญเพื่ อ
ความก้าวหน้าที่ให้ไปและส่ งคืนให้คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน
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7
ข้อ 23. สมาชิกมีสิทธิ์กเู้ งินสามัญเพื่อความก้าวหน้าของสมาชิก ได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เพื่อขอมีวทิ ยฐานะชํานาญการ
กูไ้ ด้ไม่เกิน 40,000 บาท
(2) เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ กูไ้ ด้ไม่เกิน 60,000 บาท
(3) เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป กูไ้ ด้ไม่เกิน 100,000 บาท
ข้อ 24. สมาชิ กผูป้ ระสงค์ขอกู้เงิ นสามัญเพื่อความก้าวหน้า ต้องยื่นคําขอกู้พร้ อมเอกสารประกอบคํา
ขอกู้ ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวผูก้ ู้ สําเนาทะเบียนบ้านผูก้ ู้
(2) สําเนา วฐ.1 กรณี กเู้ งินเพื่อขอมีวทิ ยฐานะชํานาญการ
(3) หนังสื อรับรองผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 โดยผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น กรณี กูเ้ งิ น
เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไป
(4) สําเนาบัตรประจําตัวผูค้ ้ าํ ประกัน
(5) เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

หลักประกันสําหรับเงิ นกู ้
ข้อ 25. หลักประกันสําหรับเงินกูส้ ามัญเพื่อความก้าวหน้า ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้
(1) ให้บุคคลที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ คํ้าประกันเงินกู้ 1 คน
(2) สมาชิกต่อไปนี้หา้ มคํ้าประกันเงินกูส้ ามัญเพื่อความก้าวหน้า
- คู่สมรสของสมาชิก
- พนักงานราชการ
- ผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญทัว่ ไปของสมาชิกผูก้ ู้

เงินงวดชําระหนี้
ข้อ 26. การส่ งเงินงวดชําระหนี้เงินกูส้ ามัญเพื่อความก้าวหน้า ให้ผกู ้ ูช้ าํ ระคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน
เท่ากัน (เว้นแต่งวดสุ ดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็ นจํานวนไม่เกินหกสิ บงวด และต้องส่ งชําระต้นเงินกูไ้ ม่น้อย
กว่างวดละหนึ่งพันบาท

ผูจ้ ดั การ

8

หมวด 5
เงินกูส้ ามัญเพื่ อการรวมหนี้
การให้เงินกู ้ สิ ทธิ การกู ้ และวงเงินกู ้
ข้อ 27. เพื่ อเป็ นการช่ วยเหลื อผูค้ ้ าํ ประกันในกรณี ที่ ผูค้ ้ าํ ประกันต้องรั บผิดชําระหนี้ แทนผูก้ ู้ แต่ไม่
สามารถชําระหนี้ น้ ันโดยสิ้ นเชิ งหรื อไม่สามารถชําระหนี้ เป็ นงวดตามที่ ผูก้ ู้ท าํ หนังสื อไว้กบั สหกรณ์ ได้ ให้
คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญเพื่อการรวมหนี้ แก่ผคู ้ ้ าํ ประกันซึ่ งต้องรับผิด
ชําระหนี้แทนผูก้ ู้
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการเงิ นกูเ้ ป็ นผูว้ ินิจฉัยให้เงิ นกูส้ ามัญ
เพื่อการรวมหนี้แทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได้
ข้อ 28. จํานวนเงิ น กู้ส ามัญ เพื่ อการรวมหนี้ ที่ ให้ แก่ ส มาชิ ก ผู ้กู้ค นหนึ่ งๆ นั้ น ให้ ค ณะกรรมการ
ดําเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณาจากหนี้คงเหลือของผูก้ ูร้ วมกับหนี้ ในฐานะผูค้ ้ าํ ประกันและต้องอยู่
ภายในจํากัดไม่เกินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน
การกูต้ ามวรรคก่อน ผูก้ จู้ ะต้องมีเงินค่าหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บห้าของจํานวนเงินกู้
ข้อ 29. สมาชิกผูไ้ ด้รับเงินกูส้ ามัญเพื่อการรวมหนี้ห้ามไม่ให้กูเ้ งินสามัญทัว่ ไป เว้นแต่ได้ส่งคืนจํานวน
เงินต้นลดลงไม่เกินจํากัดที่ผกู ้ ูอ้ าจกูเ้ งินสามัญทัว่ ไปจากนี้ได้

หลักประกันเงินกู ้
ข้อ 30. หลักประกันสําหรับเงินกูส้ ามัญเพื่อการรวมหนี้ น้ นั ถ้าเงินกูส้ ามัญเพื่อการรวมหนี้ ของสมาชิ ก
ผูก้ ู้มีจาํ นวนเกิ นกว่าค่าหุ ้นซึ่ งผูก้ ู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ตอ้ งมี สมาชิ กที่มิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ซ่ ึ งคณะกรรมการ
ดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรให้ค้ าํ ประกันเงินกู้ ดังต่อไปนี้
(1) วงเงินกูไ้ ม่เกิน 300,000 บาท ให้มีผคู ้ ้ าํ ประกัน 1 คน
(2) วงเงินกูเ้ กินกว่า 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ให้มีผคู ้ ้ าํ ประกัน 2 คน
(3) วงเงินกูเ้ กินกว่า 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 900,000 บาท ให้มีผคู ้ ้ าํ ประกัน 3 คน
(4) วงเงินกูเ้ กินกว่า 900,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท ให้มีผคู ้ ้ าํ ประกัน 4 คน
(5) วงเงินกูเ้ กินกว่า 1,200,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ให้มีผคู ้ ้ าํ ประกัน 5 คน
(6) วงเงินกูเ้ กินกว่า 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท ให้มีผคู ้ ้ าํ ประกัน 6 คน
(7) วงเงินกูเ้ กินกว่า 1,800,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,100,000 บาท ให้มีผคู ้ ้ าํ ประกัน 7 คน
(8) วงเงินกูเ้ กินกว่า 2,100,000 บาท ขึ้นไป ให้มีผคู ้ ้ าํ ประกัน 8 คน
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เงินงวดชําระหนี้
ข้อ 31. การส่ งเงิ นงวดชําระหนี้ สําหรับเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการหรื อ
คณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณากําหนดให้ผูก้ ูส้ ่ งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดื อนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุ ดท้าย) พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยเป็ นจํานวนไม่เกินสองร้อยสี่ สิบงวด

หมวด 6
ดอกเบี้ยเงินกู ้
ข้อ 32. ให้คิดดอกเบี้ยเงินกูส้ ามัญทุกประเภทในอัตราสู งสุ ดไม่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยจะได้
ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 33. ดอกเบี้ยเงินกูน้ ้ นั ให้คิดเป็ นรายวันตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ โดยถือตามปี ปฏิทิน
ในกรณี ที่สมาชิ กมาขอชําระหนี้ก่อนกําหนด หรื อชําระหนี้ ท้ งั หมดสหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ย
จากเงินต้นคงเหลือจนถึงวันก่อนวันชําระหนี้เงินกูน้ ้ นั

หมวด 7
การควบคุมหลักประกัน และการเรี ยกคื นเงิ นกู ้
ข้อ 35. ให้คณะกรรมการดําเนิ นการตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่กาํ หนดไว้ใน
ระเบี ยบนี้ และเมื่ อคณะกรรมการดําเนิ นการเห็ นว่าหลักประกันสํ าหรั บเงิ นกู้รายใดเกิ ดบกพร่ องผูก้ ู้จะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 36. ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่ งคืน
โดยสิ้ นเชิ ง พร้ อมทั้งดอกเบี้ ยในทันที โดยมิ พ ักต้องคํานึ งถึ งกําหนดเวลาที่ ให้ ไว้ และให้ คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนิ นการว่าผูก้ นู้ าํ เงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนิ นการเห็ นว่าหลักประกันสําหรับเงิ นกูร้ ายใดเกิ ดบกพร่ องและผูก้ ู้
มิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค้างส่ งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงิ นหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดื อน หรื อ
ผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่ ง ๆ
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ข้อ 37. ในกรณี ที่เงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่ งคืนโดยสิ้ นเชิ งตามที่กล่าวแล้วในข้อ 36. ถ้าผูค้ ้ าํ ประกันต้องรับ
ผิดชําระหนี้ แทนผูก้ ู้และไม่สามารถชําระหนี้ น้ ันโดยสิ้ นเชิ งได้ ผูค้ ้ าํ ประกันสามารถร้ องขอคณะกรรมการ
ดําเนินการชําระเป็ นงวดตามที่ผกู ้ ทู้ าํ หนังสื อไว้กบั สหกรณ์ก็ได้
ในกรณี ที่ ผู ้ค้ ําประกั น ไม่ ส ามารถชํ า ระหนี้ ได้ ต ามวรรคก่ อ น เมื่ อ ผู ้ค้ ําประกั น ร้ อ งขอ
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจผ่อนผันให้ผคู ้ ้ าํ ประกันชําระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนด
ข้อ 38. ผูก้ ู้ ผูค้ ้ าํ ประกันต้องผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจําตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ ทราบและจัดการชําระหนี้ สินซึ่ งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้
เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนแล้วจึงขอออก หรื อย้ายจากราชการ หรื องานประจํานั้นได้ เว้นแต่สมาชิ กที่ออกจากราชการ
โดยไม่มีความผิด และได้รับบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และมิได้ลาออกจากสหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

(นายเกรี ยงไกร ศักระพันธุ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด
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