ระเบียบ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด
ว่ าด้ วย เงินกู้สามัญและเงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561
-------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด พ.ศ. 2543
ข้อ 73(8) ข้อ 101(3) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 59 ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ให้กาหนดระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
ว่าด้วย เงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น พ.ศ. 2561 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด ว่าด้วย
เงินกูส้ ามัญ และเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น พ.ศ. 2561”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด ว่าด้วย เงินกูส้ ามัญและเงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิ น 2553 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
ข้อ 4. บรรดาระเบียบ มติ หรื อประกาศอื่นใดในส่ วนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรื อ
ซึ่ งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู –
หนองคาย จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
“เลขานุการ”
หมายถึง เลขานุการกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู –
หนองคาย จากัด
“ผูก้ ”ู้
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
ที่ขอกูเ้ งินสามัญและหมายความรวมถึงผูข้ อกูเ้ งิน
เพื่อเหตุฉุกเฉิ น
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“กรรมการ”
“เงินเดือน”

หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
หมายถึง เงินที่มีกาหนดจ่ายเป็ นรายเดือนจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประเภทงบบุคลากรและรวมกับเงินประจาตาแหน่งหรื อ
ค่าตอบแทนรายเดือนหรื อเงินวิทยฐานะซึ่ งจ่ายควบกับเงินเดือน

หมวด 1
ข้ อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ 6. ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) เงินกูส้ ามัญ
(2) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
ข้อ 7. เงินกูส้ ามัญ และเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นนั้น สหกรณ์ให้กไู้ ด้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น
ข้อ 8. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณี เพื่อการอันจาเป็ น หรื อมีประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 9. ให้คณะกรรมการกาหนด และปรับปรุ งแบบคาขอกู้ และแบบสัญญาเงินกู้
สัญญาค้ าประกันให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ และกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

หมวด 2
เงินกู้สามัญ
ข้อ 10. ผูก้ ตู้ อ้ งกรอกรายการในแบบคาขอกูใ้ ห้ถูกต้องตรงตามความจริ งหากคณะกรรมการ
ตรวจพบว่าข้อความในคาขอกูไ้ ม่ตรงตามความจริ ง คณะกรรมการอาจไม่อนุมตั ิเงินกูร้ ายนั้นก็ได้ หรื อเมื่อ
ได้อนุมตั ิเงินกู้ และทาสัญญากูแ้ ล้ว ปรากฏภายหลังว่าผูก้ ใู้ ห้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ คณะกรรมการมีอานาจบอกเลิก
สัญญา และเรี ยกคืนเงินกูโ้ ดยสิ้ นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยโดยมิชกั ช้า และให้นาข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด ข้อ 14 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 11. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด ที่กเู้ งินตามระเบียบนี้ ต้องเป็ นสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด (ส.ส.ค.) โดยสมบูรณ์ และเป็ น
สมาชิกตลอดระยะเวลาที่มีภาระผูกพันอยูก่ บั สหกรณ์
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ข้อ 12. ให้คณะกรรมการ มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกได้
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และในข้อบังคับของสหกรณ์
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ ้ ึนตามความในข้อบังคับของสหกรณ์เพื่อ
มอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกให้ปฏิบตั ิได้
ข้อ 13. คาขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกนั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากผูบ้ งั คับบัญชาของ
ส่ วนราชการผูเ้ บิกจ่ายเงินเดือน ดังต่อไปนี้
(1) คาขอกูข้ องสมาชิกในสถานศึกษาทุกตาแหน่ง ให้ผา่ นการพิจารณา และลงนามโดย
ผูบ้ งั คับบัญชาของส่ วนราชการผูเ้ บิกจ่ายเงินเดือน
(2) คาขอกูข้ องสมาชิกผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานให้รับรองตนเองได้
ข้ อ 14. เงินกู้สามัญปกติ
จานวนเงินกูส้ ามัญปกติที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งๆ นั้น โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
อายุการเป็ นสมาชิ ก
3 – 12
13 – 18
19 – 24
25 – 30
31 – 36
37 – 42
43 – 48
49 – 54
55 – 60
61 – 66
67 – 72
73 – 78
79 เดือนขึ้นไป

สิ ทธิ์ก้ เู งินสามัญไม่ เกิน 100 เท่ าของเงินเดือน
และมีห้ ุนไม่ น้อยกว่ า
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ

จานวนเงินอนุมัติ
ไม่ เกิน
500,000
700,000
900,000
1,100,000
1,300,000
1,500,000
1,700,000
1,900,000
2,100,000
2,300,000
2,500,000
2,700,000
3,000,000

กรณี สมาชิกกูม้ าก่อนระเบียบนี้ หากกูใ้ หม่วงเงินกูต้ ่ากว่า ให้อนุมตั ิเท่าวงเงินเดิม
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อายุตัวผู้ก้ ,ู วงเงินกู้และงวดส่ งคืน
อายุตัว
จานวนเงินอนุมัติไม่ เกิน
ไม่เกิน 55 ปี
3,000,000.- บาท
55 ปี
3,000,000.- บาท
56 ปี
2,500,000.- บาท
57 ปี
2,000,000.- บาท
58 ปี
1,500,000.- บาท

กาหนดเวลาส่ งคืน
240 งวด
240 งวด
240 งวด
240 งวด
240 งวด

อายุตวั 58 ปี ขึ้นไป เงินได้รายเดือนให้ใช้เงินเดือนอย่างเดียว ไม่รวมเงินค่าตอบแทน
หรื อเงินวิทยฐานะ หรื อรายได้อื่น ๆ
ข้ อ 15. เงินกู้สามัญเหตุพเิ ศษ
คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการและหรื อ
กรรมการอื่น ตามที่เห็นสมควร เป็ นผูว้ นิ ิ จฉัยให้เงินกูส้ ามัญเร่ งด่วนเป็ นกรณี พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
สมาชิกที่ประสบเหตุตามที่กาหนดไว้ แทนคณะกรรมการได้และให้ผไู ้ ด้รับมอบหมายดังกล่าว รายงานต่อ
คณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป
สาหรับเหตุพิเศษ ที่คณะกรรมการอาจให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกที่เดือดร้อนได้ในกรณี ต่อไปนี้
15.1 ต้องการใช้เงินรักษาพยาบาลตนเอง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา
ประเภทคนไข้ใน หรื อบุคคลดังกล่าวถึงแก่กรรม
15.2 ต้องการใช้เงินเพื่อการศึกษาสาหรับตนเอง คู่สมรส หรื อบุตร
15.3 ประสบวาตภัย อัคคีภยั หรื อภัยธรรมชาติอื่นๆ
15.4 รับคาสั่งศาลให้ชาระหนี้ภายในกาหนดเวลาโดยเร่ งด่วน
15.5 ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดทางอาญา หรื อทางแพ่ง
15.6 กรณี อื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการกาหนด
การให้กสู้ าหรับเหตุพิเศษดังกล่าว ให้มีหลักฐานแสดงประกอบการขอกูต้ ามที่สหกรณ์กาหนด
หลักเกณฑ์และข้อกาหนดเกี่ยวกับจานวนเงินให้กู้ หลักประกัน งวดชาระหนี้ ดอกเบี้ย การควบคุม
หลักประกัน และการเรี ยกคืนเงินกู้ ให้อนุโลมเช่นเดียวกับการกูเ้ งินสามัญตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้ อ 16. เงินกู้สามัญเพือ่ การดารงชี พ
สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ มีสิทธิ์ กเู้ งินสามัญเพื่อการดารงชีพ โดยกูไ้ ด้ไม่เกินวงเงินสองแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน “กาหนดส่ งคืนภายใน 48 งวด” วงเงินกูไ้ ม่เกินหนึ่งแสนบาทถ้วนใช้ผคู ้ ้ าประกันเงินกูห้ นึ่งคน
วงเงินกูเ้ กินหนึ่งแสนบาทถ้วนใช้ผคู ้ ้ าประกันสองคน

5
ข้อ 17. สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอกูเ้ งินสามัญได้ โดยใช้เงินค่าหุ น้ ค้ าประกัน ให้กไู้ ด้โดย
ไม่จากัดวงเงิน แต่ไม่เกินร้อยละเก้าสิ บของเงินค่าหุ น้ ที่มีอยู่ ณ วันขอกู้
ข้อ 18. เงินกูส้ ามัญจะมีเกินกว่าหนึ่งสัญญาในคราวเดียวไม่ได้ ยกเว้น
18.1 เงินกูส้ ามัญปกติและเงินกูส้ ามัญเพื่อการดารงชีพ
18.2 เงินกูส้ ามัญเหตุพิเศษและเงินกูส้ ามัญเพื่อการดารงชีพ
ข้อ 19. การให้เงินกูส้ ามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีทุนที่จะให้กไู้ ม่พอแก่การขอกู้ ให้ถือ
ลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้
19.1 เงินกูข้ องผูข้ อกูท้ ี่มีเงินค่าหุ น้ สู ง ให้อนุมตั ิก่อนผูข้ อกูท้ ี่มีเงินค่าหุ น้ ต่า
19.2 เงินกูข้ องผูข้ อกูท้ ี่มีค่าหุ ้นเท่ากัน ให้อนุมตั ิผขู ้ อกูท้ ี่มีอายุการเป็ นสมาชิก
มากกว่าก่อน
19.3 เงินกูข้ องผูข้ อกูท้ ี่มีค่าหุ ้นเท่ากัน และมีอายุการเป็ นสมาชิกเท่ากัน ให้อนุมตั ิให้
แก่ผสู ้ ่ งชาระหนี้เดิมใกล้จะเสร็ จสิ้ นตามสัญญาก่อน โดยให้คานวณเทียบส่ วนร้อยละแต่ถา้ ได้ชาระหนี้ เดิมไว้
เท่ากันด้วย ให้อนุมตั ิแก่ผขู ้ อกูท้ ี่สหกรณ์ตอ้ งจ่ายเงินกูน้ อ้ ยกว่า

หมวด 3
เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
ข้อ 20. เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ และประสงค์จะขอกูเ้ งินก็ให้ยนื่
คาขอกูถ้ ึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 21. คณะกรรมการอาจมอบอานาจ ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ
และหรื อกรรมการ อื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นแทนคณะกรรมการได้ และให้
ผูไ้ ด้รับมอบดังกล่าวนั้น รายงานต่อคณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้ อ 22. เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจานวน ดังนี้
22.1 เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉินปกติ
ให้กไู้ ด้ไม่เกินห้าหมื่นบาทถ้วนหรื อยีส่ ิ บเท่าของเงินเดือนส่ วนที่เหลือหลัง
จากหักเงินงวดรายเดือนของสหกรณ์แล้ว หรื อร้อยละเก้าสิ บของจานวนเงินค่าหุ น้ ของสมาชิกนั้นสุ ดแต่จานวน
ใดจะน้อยกว่า “ส่ งชาระคืนไม่เกิน 12 งวด”
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22.2 เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉินกรณีพเิ ศษ (เพือ่ สมัคร สสอค. สส.ชสอ.)
ให้กไู้ ด้ไม่เกินวงเงินค่าสมัครเป็ นสมาชิ กสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ไทย จากัด (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุ มนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) หรื อร้อยละ 90 ของจานวนเงินค่าหุ ้นของสมาชิ กนั้น “ให้กไู้ ด้ไม่เกิน
วงเงินค่าสมัครของแต่ละประเภท” และส่ งชาระคืนไม่เกิน 12 งวด
สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ กเู้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินตาม ข้อ 22.1 และ 22.2 ได้ในขณะเดียวกัน
ทั้ง 2 ประเภท

หมวด 4
การบังคับใช้ การเปลีย่ นแปลงจานวนเงินกู้ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ข้อ 23 การพิจารณาสิ ทธิ์ เงินกูส้ ามัญและเหตุฉุกเฉิ นทุกประเภท สิ ทธิ กขู้ องสมาชิกแต่ละรายให้
เป็ นไปตามมติคณะกรรมการ ถ้าคณะกรรมการมีมติให้เปลี่ยนแปลงจานวนเงินกู้ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของ
เงินกูส้ ามัญและเหตุฉุกเฉินดังกล่าวข้างต้น ให้จดั ทาเป็ นประกาศแจ้งสมาชิกทราบ และให้ถือว่าจานวนเงินกู้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศนั้นให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 24. ผูท้ ี่กเู้ งินสามัญและเหตุฉุกเฉิ นทุกประเภท ตามระเบียบ ประกาศและมติเดิม ให้ถือ
ปฎิบตั ิตามระเบียบ ประกาศและมติเดิมนั้นๆ
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกูห้ รื อมีการกูย้ มื เงินใหม่ให้ยดึ ถือและปฎิบตั ิตามระเบียบนี้

หมวด 5
หลักประกันสาหรับเงินกู้
ข้อ 25. การกูเ้ งินทุกประเภทนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้
ข้อ 26. หลักประกันสาหรับเงินกูใ้ ห้มีขอ้ กาหนด ดังต่อไปนี้
26.1 หลักประกัน เงินกู้สามัญ
26.1.1 หลักประกันเงินกู้สามัญปกติและเงินกู้สามัญเหตุพเิ ศษ
หลักประกันเงินกูส้ ามัญปกติและเงินกูส้ ามัญเหตุพิเศษให้ถือใช้เงินค่าหุ ้นที่มีท้ งั หมดใน
ระหว่างดารงสมาชิกภาพเป็ นหลักประกันร่ วมกับหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อทั้งหมด ดังต่อไปนี้
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(1) สมาชิกผูย้ นิ ยอมค้ าประกันเงินกูเ้ ต็มจานวนตามสัญญากูน้ ้ นั ทั้งหมด
จานวน 5 คน เว้นแต่
(1.1) วงเงินกูไ้ ม่เกินหนึ่งแสนบาท ต้องมีผคู้ ้ าประกัน 1 คน
(1.2) วงเงินกูเ้ กินหนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท ต้องมีผคู ้ ้ าประกัน 3 คน
(1.3) วงเงินกูเ้ กินแปดแสนบาท ถึงหนึ่งล้านสองแสนบาท ต้องมีผคู ้ ้ าประกัน 4 คน
(1.4) วงเงินกูเ้ กินหนึ่งล้านสองแสนบาท ถึงสามล้านบาท ต้องมีผคู ้ ้ าประกัน จานวน 5
คนและให้ทาประกันเงินกู้ หรื อหลักประกันอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนดในประกาศ
(2) สมาชิกสหกรณ์จะค้ าประกันเงินกูส้ ามัญปกติและเงินกูส้ ามัญเหตุพิเศษได้ไม่เกิน
5 สัญญา
(3) ผูค้ ้ าประกันผูใ้ ดขาดจากสมาชิกภาพตามข้อขังคับ ข้อ 39 หรื อไม่อาจที่จะเป็ น
ผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้สมาชิกรายอื่นซึ่ งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
(4) การกูเ้ งินสามัญวงเงินไม่เกินร้อยละเก้าสิ บของเงินค่าหุ ้นให้ถือใช้เงินค่าหุ ้นค้ าประกัน
หรื อคณะกรรมการอาจพิจารณาหลักประกัน และวงเงินกูข้ องสมาชิกเป็ นราย ๆ ไป
(5) อสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น นามาจานองประกันเต็มจานวนเงินกู้
รายนั้น โดยต้องเป็ นที่พอใจของคณะกรรมการว่าจานวนเงินกูข้ องผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละแปดสิ บแห่งค่า
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั
(6) หลักทรัพย์รัฐบาล หรื อเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรื อเอกสารการฝากเงิน
ในสหกรณ์ ซึ่ งคณะกรรมการเห็นสมควรจานาเป็ นประกัน โดยจานวนเงินกูข้ องผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ
แปดสิ บแห่งค่าของหลักทรัพย์
26.1.2 หลักประกัน เงินกู้สามัญเพือ่ การดารงชี พ
(1) เอกสารประกอบคาขอกู้ รายการหักเงิน ณ ที่จ่าย (สลิปเงินเดือน) เฉพาะเดือนสุ ดท้าย
รับรองเอกสารโดยผูบ้ งั คับบัญชาของส่ วนราชการผูเ้ บิกจ่ายเงินเดือนหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
(2) วงเงินให้กู้
(2.1) สาหรับผูก้ ทู้ ี่หกั เงิน ณ ที่จ่ายได้ทุกเดือน และมีเงินเดือนสุ ทธิ หลังจากหักชาระหนี้ แล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าอัตราร้อยละ 10 หรื อปรับเปลี่ยนอัตราใหม่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการหักเงินเดือน
เงินบาเหน็จบานาญข้าราชการเพื่อชาระหนี้ เงินกูใ้ ห้แก่สวัสดิการภายในส่ วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551
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(2.2) เงินกูส้ ามัญเพื่อการดารงชีพ กูไ้ ด้ไม่เกินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วนหรื อยีส่ ิ บเท่าของ
เงินเดือนส่ วนที่เหลือหลังจากหักเงินงวดรายเดือนของสหกรณ์แล้ว ผูท้ ี่กธู้ นาคารออมสิ นให้หกั เงินงวดที่ส่ง
และพักส่ งธนาคารออมสิ นออกก่อน วงเงินกูไ้ ม่เกินหนึ่งแสนบาท ใช้บุคคลค้ าประกัน 1 คน วงเงินกูเ้ กินหนึ่ง
แสนบาทขึ้นไป ใช้บุคคลค้ าประกัน 2 คน งวดชาระ 48 งวด และต้องเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด (ส.ส.ค.) โดยสมบูรณ์
(2.3) สมาชิกสหกรณ์จะค้ าประกันเงินกูส้ ามัญเพื่อการดารงชีพได้ไม่เกิน 5 สัญญา
26.2 หลักประกัน เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน ให้มีหลักประกัน ดังนี้
26.2.1 เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉินปกติ ตามข้อ 22.1 ให้ถือใช้เงินค่าหุ น้ ที่มีท้ งั หมดในระหว่างดารง
สมาชิกภาพเป็ นหลักประกัน
26.2.2 เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉินกรณีพเิ ศษ ตามข้อ 22.2 ให้ถือใช้เงินค่าหุ ้นที่มีท้ งั หมดในระหว่าง
ดารงสมาชิกภาพเป็ นหลักประกัน

หมวด 6
เงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกู้
ข้อ 27. เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูน้ ้ นั ให้กาหนดดังนี้
27.1 เงินกู้สามัญ
27.1.1 เงินกู้สามัญปกติและเงินกู้สามัญเหตุพเิ ศษ
ให้คณะกรรมการพิจารณา กาหนดให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือนเป็ น
จานวนกี่งวด ก็สุดแต่จะเห็นเป็ นการสมควรตามฐานะผูก้ แู้ ต่ท้ งั นี้ไม่ เกินสองร้ อยสี่ สิบงวดสมาชิกอาจขอชาระ
หนี้ได้แบบใดแบบหนึ่ง คือ
แบบสหกรณ์ ส่ งต้นเงินเท่ากันทุกงวดและดอกเบี้ยคิดจากต้นเงินแห่งหนี้ คงเหลือแต่ละงวด
แบบธนาคาร ส่ งต้นเงินรวมดอกเบี้ยจานวนเงินงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวดจนกว่าจะหมดหนี้
เงินที่ชาระหนี้จะหักส่ วนหนึ่ งเป็ นดอกเบี้ยก่อน ส่ วนที่เหลือจึงนาไปหัก ต้นเงิน
เงินกูข้ องสมาชิกที่วงเงินกูเ้ กินกว่าสามล้านบาทถ้วน ให้กาหนดการชาระคืนตามที่ผกู ้ ู้
จะตกลงกับสหกรณ์ แต่ท้ งั นี้ วงเงินชาระหนี้รวมกับดอกเบี้ยในแต่ละเดือนจะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละห้าสิ บแห่ง
เงินได้รายเดือน ยกเว้นเดือนสุ ดท้าย
เงินงวดชาระหนี้ให้ส่งชาระในวันสิ้ นเดือนที่ได้รับเงินกู้ ส่ วนเงินกูท้ ี่ได้รับระหว่างวันที่ 1 ถึง
วันก่อนวันทาการสุ ดท้ายของเดือน ให้ส่งชาระในวันสิ้ นเดือนถัดไปจากเดือนที่ได้รับเงินกู้ และในงวดต่อไปให้
ส่ งชาระในวันสิ้ นเดือนทุก ๆ เดือน จนกว่าจะครบถ้วนตามสัญญา
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ในกรณี ผกู ้ มู้ ีคาขอเป็ นหนังสื อ และคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผันเป็ นพิเศษ
คณะกรรมการจะผ่อนเวลาการส่ งเงินงวดชาระหนี้ สาหรับเงินกูส้ ามัญที่กาหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น
ให้ผกู ้ คู้ ราวละหนึ่งหรื อหลายเดือนก็ได้แต่การผ่อนผันเช่นนี้ รวมทุกครั้งต้องไม่เกินหกเดือน
27.1.2 เงินกู้สามัญเพือ่ การดารงชี พ
ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน ดังนี้
เงินกู้สามัญเพือ่ การดารงชี พ ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเป็ นจานวนกี่งวดสุ ดแต่จะ
เห็นเป็ นการสมควรตามฐานะผูก้ ู้ แต่ท้ งั นี้ ไม่เกิน 48 งวด โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาอย่างใดอีก สมาชิกอาจขอ
ชาระหนี้ได้แบบใดแบบหนึ่ง คือ
แบบสหกรณ์ ส่ งต้นเงินเท่ากันทุกงวด และดอกเบี้ยคิดจากต้นเงินแห่งหนี้คงเหลือ
แต่ละงวด
แบบธนาคาร ส่ งต้นเงินรวมดอกเบี้ย จานวนเงินงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวดจนกว่า
จะหมดหนี้ เงินที่ชาระหนี้จะหักส่ วนหนึ่งเป็ นดอกเบี้ยก่อน ส่ วนที่เหลือจึงนาไปหักต้นเงิน
27.2 เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นปกติ และเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นกรณี พิเศษ (เพื่อสมัคร สสอค. และ
สส.ชสอ.) ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเป็ นจานวนกี่งวดสุ ดแต่จะเห็นเป็ นการสมควรตามฐานะผูก้ ู้
แต่ท้ งั นี้ไม่เกิน 12 งวด โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาอย่างใดอีก สมาชิกอาจขอชาระหนี้ได้แบบใดแบบหนึ่ง คือ
แบบสหกรณ์ ส่ งต้นเงินเท่ากันทุกงวด และดอกเบี้ยคิดจากต้นเงินแห่งหนี้ คงเหลือแต่ละงวด
แบบธนาคาร ส่ งต้นเงินรวมดอกเบี้ย จานวนเงินงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวดจนกว่าจะหมดหนี้
เงินที่ชาระหนี้จะหักส่ วนหนึ่ งเป็ นดอกเบี้ยก่อน ส่ วนที่เหลือจึงนาไปหักต้นเงิน
ข้อ 28. การส่ งเงินงวดชาระหนี้ เงินกูท้ ุกประเภทให้ส่งโดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้
ณ ที่จ่ายภายในวันสิ้ นเดือนนั้นๆ

หมวด 7
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 29. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภท ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนด และ
ประกาศให้สมาชิกทราบเป็ นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ ในอัตราไม่เกินตามประกาศที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด
ข้อ 30. การคานวณดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้คิดเป็ นรายวันทุกประเภท
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หมวด 8
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 31. ให้คณะกรรมการตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกราย มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่ามีหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดบกพร่ อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไข
ให้ครบสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 32. กรณี ผกู ้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ข้อ 15 และข้อ 39 ให้
คณะกรรมการเรี ยกชาระหนี้ จากผูก้ โู้ ดยสิ้ นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยภายใน 30 วัน นับแต่วนั ขาดจากสมาชิกภาพ
ยกเว้นกรณี ผคู ้ ้ าประกันต้องรับผิดชาระหนี้ แทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชาระหนี้น้ นั โดยสิ้ นเชิงได้ทนั ที และร้องขอ
ต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ าประกันเป็ นงวดรายเดือนจนกว่าจะชาระหนี้
เสร็ จสมบูรณ์
ข้อ 33. ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืน
พร้อมทั้งดอกเบี้ยโดยสิ้ นเชิง และให้คณะกรรมการ จัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
33.1 เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
33.2 เมื่อปรากฏว่าผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
33.3 เมื่อเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูบ้ กพร่ อง และผูก้ มู้ ิได้จดั การแก้ไขให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
33.4 เมื่อค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย) ติดต่อกันเป็ นเวลา
สองเดือนหรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้น ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
33.5 เมื่อผูก้ ฝู้ ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศ คาสั่ง มติ ระเบียบ และข้อบังคับของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ดร.อนันต์ พันนึก)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด

