
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจงัหวดัเลย   จ ากดั 

ว่าด้วยเงนิกู้สามัญ 
พ.ศ.  2552 

----------- 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย จ ากดั  พ.ศ.  2547  ขอ้ 65 
(8)  ขอ้ 93 (3)  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี  19/2552   คร้ังท่ี  9/2552  เม่ือคราวประชุม  เม่ือวนัท่ี  
23  กนัยายน  2552   ไดมี้มติใหย้กเลิกระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย จ ากดั  วา่ดว้ยเงินกู้
สามญั  พ.ศ.  2551 และใหใ้ชร้ะเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย  จ  ากดั  วา่ดว้ยเงินกูส้ามญั พ.ศ. 
2552  แทน  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1  ระเบียบน้ีเรียกวา่   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย  จ  ากดั วา่ดว้ยเงินกูส้ามญั  
พ.ศ.  2552” 
 ขอ้  2  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม  พ.ศ.  2552   เป็นตน้ไป 
 ขอ้  3  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย   จ  ากดั   วา่ดว้ยเงินกูส้ามญั 
พ.ศ.  2551  ระเบียบสหกรณ์ฯ  วา่ดว้ยเงินกูส้ามญั แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2551 โดยใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ 4   บรรดาระเบียบ มติ ประกาศ  หรือค าสั่งอ่ืนใด  ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 5  ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณ์”   หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย  จ  ากดั 
 “ประธาน”  หมายความวา่  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย  จ  ากดั 
 “สมาชิก”   หมายความวา่  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย  จ  ากดั 
 “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา
จงัหวดัเลย  จ  ากดั 
 “คณะกรรมการเงินกู”้  หมายความวา่  คณะกรรมการเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย  
จ  ากดั 
 “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย  จ  ากดั 
 “เจา้หนา้ท่ี”  หมายความวา่  เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย  จ  ากดั  ท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหด้ าเนินการเก่ียวกบัใหบ้ริการเงินกูป้ระเภทสามญัแก่สมาชิก 
 ขอ้ 6  สหกรณ์อาจให้เงินกูส้ามญัแก่ผูเ้ป็นสมาชิกท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่  1  เดือนข้ึนไป 
 ขอ้ 7  การให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิก  จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ 
 ขอ้ 8  สมาชิกท่ีขาดส่งเงินสะสมรายเดือน  หรือคา้งช าระงวดเงินกูข้องสหกรณ์ประเภทใด ๆ  ก็ตาม สหกรณ์
จะไม่รับพิจารณาค าขอกู ้ เวน้แต่จะไดช้ าระเงินท่ีคา้งดงักล่าวใหเ้รียบร้อย 
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 ขอ้ 9   สมาชิกจะเป็นลูกหน้ีเงินกูส้ามญัและหรือเงินกูพ้ิเศษและหรือเงินกูฉุ้กเฉินในคราวเดียวกนัก็ได ้

ขอ้  10  คณะกรรมการด าเนินการมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการด าเนินการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย เป็นผู ้
พิจารณาอนุมติัเงินกูส้ามญั  ตามท่ีเห็นสมควร  โดยค านึงถึงความตอ้งการเงินกูท่ี้แทจ้ริงตามควรแก่ฐานะและ
ความสามารถช าระหน้ีของสมาชิกผูน้ั้น   ดงัต่อไปน้ี 

10.1 สหกรณ์จะพจิารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก  ซ่ึงมิได้ด ารงต าแหน่งพนักงานราชการ  สังกดั 
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามเกณฑ์   ดังนี้ 
 (1) อายกุารเป็นสมาชิก  ตั้งแต่  1 เดือนถึง  3 ปี  กูไ้ด ้ 40  เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน   1,600,000.00  บาท 
 (2) อายกุารเป็นสมาชิก  ตั้งแต่      4-6 ปี             กูไ้ด ้ 43  เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน   1,600,000.00  บาท 
 (3) อายกุารเป็นสมาชิก  ตั้งแต่      7-9 ปี             กูไ้ด ้ 46  เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน   1,600,000.00  บาท 
 (4) อายกุารเป็นสมาชิก  ตั้งแต่  10-12 ปี             กูไ้ด ้ 49  เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน   1,600,000.00  บาท 
 (5) อายกุารเป็นสมาชิก  ตั้งแต่  13-15 ปี             กูไ้ด ้ 52  เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน   1,600,000.00  บาท 
 (6) อายกุารเป็นสมาชิก  ตั้งแต่       16 ปี             กูไ้ด ้ 55  เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน   1,600,000.00  บาท 
 (7) วงเงินท่ีเหลือจากการหกัช าระหน้ี  ทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียทุกสัญญา  รวมกนัแลว้จะตอ้งมีเงินเหลือจ่ายไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ  20  ของรายไดป้ระจ าเดือน  ท่ีไดรั้บจากราชการ  ณ  วนัท าสัญญา  หรือตามดุลพินิจของ
คณะกรรมการด าเนินการ 
 (8)  สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญั  ซ่ึงผดินดัช าระหน้ี  จนเป็นเหตุใหป้ระนอมหน้ี  โดยการปรับสัญญาเงินกูส้ามญัมี
งวดช าระเกิน  180  งวด  ให้หมดสิทธ์ิการกูเ้งินจากสหกรณ์ทุกประเภท  และใหห้มดสิทธ์ิอนัพึงมีพึงไดต้ามระเบียบ 
วา่ดว้ยการใชเ้งินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวสัดิการสมาชิก  หรือให้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 

(9) สมาชิกตอ้งมีหุน้ขั้นต ่า 30 % ของวงเงินกู ้
(10)  เงินกูส้ามญัโดยมีเงินค่าหุน้เป็นหลกัประกนั  ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนร้อยละ  95  ของมูลค่าหุน้ทั้งหมด 

ท่ีเป็นหลกัประกนั  และอนุมติัใหไ้ดรั้บเงินกูภ้ายในวนัท่ียื่นกู ้
  10.2  สหกรณ์จะพจิารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก ซ่ึงด ารงต าแหน่งพนักงานราชการ  สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการตามเกณฑ์  ดังนี้ 
 (1)  อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือนถึง 4 ปี  กูไ้ด ้25 เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  300,000  บาท 
 (2)  อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี  กูไ้ดไ้ม่เกิน 35 เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  500,000  บาท 
 (3)  วงเงินท่ีเหลือจากการช าระหน้ีทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียทุกสัญญารวมกนัแลว้จะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนเหลือ
จ่ายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของรายไดป้ระจ าเดือนท่ีไดรั้บจากราชการ  ณ  วนัท าสัญญา  หรือตามดุลพินิจของ
คณะกรรมการด าเนินการ 
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 (4)  สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญัซ่ึงผิดนดัช าระหน้ี  จนเป็นเหตุให้ประนอมหน้ี  โดยการปรับสัญญาเงินกูส้ามญัมีงวด
ช าระเกิน  180  งวด   ใหห้มดสิทธ์ิการกูเ้งินจากสหกรณ์ทุกประเภท  และใหห้มดสิทธ์ิอนัพึงมีพึงไดต้ามระเบียบ
สหกรณ์วา่ดว้ยการใชเ้งินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวสัดิการสมาชิก  หรือให้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 (5)  สมาชิกตอ้งมีหุ้นขั้นต ่า 30 %  ของวงเงินกู ้

(6) เงินกูส้ามญัโดยมีเงินค่าหุน้เป็นหลกัประกนั  ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนร้อยละ  95  ของมูลค่าหุน้ทั้งหมด 
ท่ีเป็นหลกัประกนั  และอนุมติัใหไ้ดรั้บเงินกูภ้ายในวนัท่ียื่นกู ้
 ขอ้ 11  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน  ตอ้งยืน่ค  าขอกูต้ามแบบพิมพพ์ร้อมรายละเอียดหลกัฐานต่าง ๆ  ตามท่ี
สหกรณ์ก าหนดไว ้ โดยผา่นการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชา  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากตน้สังกดั  
ใหเ้จา้หนา้ท่ีสินเช่ือด าเนินการและเสนอผูจ้ดัการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารหลกัฐานประกอบการขอกูเ้งิน
สามญัสมบูรณ์แลว้  เสนอประธานกรรมการด าเนินการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายพิจารณาอนุมติัตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

(1) ใหเ้จา้หนา้ท่ีสินเช่ือผูรั้บผิดชอบหน่วยตรวจสอบสิทธิการกูเ้งิน  สัญญาเงินกู ้ เอกสารประกอบการกูเ้งิน
ใหถู้กตอ้งครบถว้นสมบูรณ์  ตามระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์แลว้น าเสนอผูจ้ดัการ 

(2) ใหผู้จ้ดัการตรวจสอบสิทธิการกูเ้งิน  สัญญาเงินกู ้ เอกสารประกอบการกูเ้งินใหถู้กตอ้งครบถว้นสมบูรณ์  
ตามระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์แลว้ใหน้ าเสนอประธานกรรมการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
พิจารณาอนุมติัเงินกู ้

(3) หากการด าเนินการให้เงินกูต้าม ขอ้ 11(1)(2) เกิดขอ้ผดิพลาดหรือบกพร่องไม่เป็นไปตามระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์  เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือและผูจ้ดัการเป็นผูรั้บผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

(4) เม่ืออนุมติัจ่ายเงินกูแ้ลว้ใหผู้จ้ดัการ  น ารายช่ือ  ผูไ้ดรั้บอนุมติัเงินกูส้ามญัเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 

(5) สมาชิกยืน่ค  าขอกูส้ามญั  ระหวา่งเวลา  08.30-11.00 น. รับเงินกูใ้นเวลา 14.30 น.ของวนัท าการนั้น ๆ 
(6) สมาชิกยืน่ค  าขอกูส้ามญัตั้งแต่เวลา  11.01 น. เป็นตน้ไป  รับเงินกูไ้ดใ้นวนัท าการต่อไป  ในเวลา 14.30 น. 
(7) กรณีสมาชิกูเ้งินสามญั  โดยใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามขอ้ 12(4) ให้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

เงินกูพ้ิจารณาน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่ออนุมติั  จึงด าเนินการท าสัญญาและรับเงินกู้
ตามล าดบั 

(8) วธีิการรับเงินกู ้ สหกรณ์จะจ่ายเงินโดยโอนผา่นบญัชีเงินฝากสหกรณ์และหรือบญัชีเงินฝากธนาคาร
เท่านั้น 
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 ขอ้ 12  หลกัประกนัเงินกูส้ามญั 
  12.1  หลกัประกนัเงินกู้สามัญ  ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ซ่ึงมิได้ด ารงต าแหน่งพนักงานราชการสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ  อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
 (1)  หุน้ของผูกู้ท่ี้มีอยูใ่นสหกรณ์ขณะท่ีขอกู ้ หรือหุน้ของบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ีมีหุน้อยูก่บั
สหกรณ์ขณะท่ีผูข้อกูข้อกูเ้งิน   โดยสมาชิกท่ีเป็นเจา้ของหุ้นตอ้งยนิยอมใหน้ าหุ้นมาค ้าประกนัเงินกู ้ ใหค้  ้าประกนัได้
ไม่เกินร้อยละ  95  ของมูลค่าหุน้ 
 (2)  เงินฝากของผูกู้ท่ี้มีอยูใ่นสหกรณ์  หรือเงินฝากของบุคคลอ่ืน  โดยการท าหนงัสือยนิยอมใหน้ าเงินฝาก    
ค  ้าประกนัเงินกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 95 ของเงินฝาก 
 (3) ก. สมาชิกไม่นอ้ยกวา่สามคนค ้าประกนัเงินกูส้ามญั  ในวงเงินไม่เกินหน่ึงลา้นบาท 
       ข. สมาชิกไม่นอ้ยกวา่ส่ีคน  ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัในวงเงินเกินหน่ึงลา้นบาทข้ึนไป  
 (4)  อสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  จ  านองเป็นประกนัเตม็จ านวนเงินกูร้ายนั้น  โดยตอ้ง
เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการด าเนินการ  ค  ้าประกนัเงินกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 85 ของราคาหลกัทรัพยท่ี์คณะกรรมการ 
ประเมิน 

(5) ใหส้มาชิกผูกู้เ้งินสามญั  ท าประกนัชีวติเพื่อค ้าประกนัสินเช่ือตามประกาศของสหกรณ์กบับริษทั 
ประกนัภยัท่ีสหกรณ์ก าหนด  โดยสมาชิกเป็นผูช้  าระเบ้ียประกนัดว้นตนเอง  ตามวธีิการท่ีสหกรณ์ก าหนด และสหกรณ์
เป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
  12.2   หลกัประกนัเงินกู้สามัญ  ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ซ่ึงด ารงต าแหน่งพนักงานราชการสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
 (1)  สมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัไดไ้ม่เกิน  100,000 บาท 
 (2)  หุน้ของผูกู้ท่ี้มีอยูใ่นสหกรณ์ขณะท่ีขอกู ้ หรือหุน้ของบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ีมีหุน้อยูก่บั
สหกรณ์ขณะท่ีผูข้อกูข้อกูเ้งิน  โดยสมาชิกท่ีเป็นเจา้ของหุ้นตอ้งยนิยอมใหน้ าหุ้นมาค ้าประกนัเงินกู ้ ใหค้  ้าประกนัได ้
ไม่เกินร้อยละ  95 ของมูลค่าหุน้ 
 (3)  เงินฝากของผูกู้ท่ี้มีอยูใ่นสหกรณ์  หรือเงินฝากของบุคคลอ่ืน  โดยการท าหนงัสือยนิยอมใหน้ าเงินฝาก    
ค  ้าประกนัเงินกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 95 ของเงินฝาก 
 (4)  อสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  จ  านองเป็นประกนัเตม็จ านวนเงินกูร้ายนั้น  โดยตอ้ง
เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการด าเนินการ  ค  ้าประกนัเงินกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 85 ของราคาหลกัทรัพยท่ี์คณะกรรมการ 
ประเมิน 

(5) ใหส้มาชิกผูกู้เ้งินสามญั  ท าประกนัชีวติเพื่อค ้าประกนัสินเช่ือตามประกาศของสหกรณ์กบับริษทั 
ประกนัภยัท่ีสหกรณ์ก าหนด  โดยสมาชิกเป็นผูช้  าระเบ้ียประกนัดว้นตนเอง  ตามวธีิการท่ีสหกรณ์ก าหนด และสหกรณ์
เป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
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 ขอ้ 13  สมาชิกซ่ึงมิไดด้ ารงต าแหน่งพนกังานราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  คนหน่ึงจะค ้าประกนั
ส าหรับผูกู้ม้ากกวา่ส่ีคนในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ ส่วนสมาชิกซ่ึงด ารงต าแหน่งพนกังานราชการ  สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการไม่ใหค้  ้าประกนัเงินกูส้ าหรับผูกู้ ้
 ขอ้ 14  เม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดตาย  หรือลาออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด  ๆ  หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการ
เห็นวา่ไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป  ผูกู้ต้อ้งหาหลกัประกนัเงินกูอ่ื้นตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร เขา้เป็น
หลกัประกนัแทนหลกัประกนัเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  การใหส้มาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ  ไม่เป็นเหตุผูน้ั้นหลดพน้จากการค ้า
ประกนั  จนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัให้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 
  อน่ึง   สามีภรรยาจะค ้าประกนัเงินกูส้ามญัใหก้นัและกนัไม่ได ้ และภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนั
แลว้  ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ ผูกู้ต้อ้งจดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควร  เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็วดว้ย 
 ขอ้ 15  การส่งคืนเงินกูส้ามญั  ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูส้ามญัเป็นงวดรายเดือน  เดือนละเท่า ๆ กนัพร้อมดอกเบ้ีย 
(เวน้แต่งวดแรกหรืองวดสุดทา้ย) ทั้งน้ีโดยการหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ ณ  ท่ีจ่าย  และการส่งเงินงวดช าระหน้ี
เงินกูร้วมดอกเบ้ียหรือรวมทั้งเงินอ่ืน ๆ  ของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือร้อยละ 20  หรือตาม
ดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ  ใหถื้อวา่เงินกูแ้ต่ละงวดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ 
 ขอ้ 16    การก าหนดจ านวนงวดช าระหน้ี    สมาชิกซ่ึงมิไดด้ ารงต าแหน่งพนกังานราชการสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการส่งช าระหน้ีไดไ้ม่เกิน  180  งวด  หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
เป็นราย ๆ  ส่วนสมาชิกท่ีด ารงต าแหน่งพนกังานราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการส่งช าระหน้ีไดไ้ม่เกิน 72  งวด 
 ขอ้ 17  การคิดดอกเบ้ียใหคิ้ดเป็นรายวนั  ตามประกาศอตัราดอกเบ้ียของสหกรณ์ 
 ขอ้ 18  สมาชิกกูเ้งินสามญั  และส่งช าระหน้ีไปแลว้ส่ีงวดสามารถยืน่กูค้ร้ังใหม่ได ้
 ขอ้ 19  การเรียกคืนเงินกู ้
  ในกรณีใด  ๆ  ดงัต่อไปน้ี   ใหถื้อวา่เงินกูเ้ป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง  พร้อมทั้งดอกเบ้ีย
ในทนัทีโดยมิตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้วแ้ละใหค้ณะกรรมการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1) เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ   
(2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการวา่ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงคท่ี์ใหเ้งินกูน้ั้น 
(3) เม่ือคณะกรรมการเห็นวา่  หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้กิดบกพร่อง  และผูกู้มิ้ไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้น

ดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(4) เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนั  หรือผดินดั

ช าระหน้ีดงักล่าวนั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
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ขอ้ 20  ในกรณีท่ีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิงตามท่ีกล่าวใน  ขอ้ 19  ถา้ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผดิชอบช าระ 
หน้ีแทนผูกู้ ้ และไม่สามารถช าระหน้ีโดยส้ินเชิงได ้  เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอคณะกรรมการอาจผอ่นผนัใหเ้รียกร้องเก็บ
จากผูค้  ้าประกนัเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือกูไ้วต่้อสหกรณ์ก็ได ้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้ 21  ในกรณีผูกู้มี้ค  าขอผอ่นผนัการช าระหน้ีเป็นหนงัสือคณะกรรมการเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรผอ่นผนัเป็น
พิเศษ  คณะกรรมการจะผอ่นผนัเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญัท่ีก าหนดไวต้ามความในวรรคก่อนนั้น
ใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรือหลายเดือนก็ได ้ แต่การผอ่นผนัเวลาเช่นน้ีรวมกนัทั้งหมดแลว้ส าหรับเงินกูส้ามญัรายหน่ึง ๆ 
ตอ้งไม่เกินหกเดือนต่อปีบญัชี 
 ขอ้ 22   กรณีผูกู้มี้ปัญหาในการส่งเงินงวดช าระหน้ี  ในกรณีท่ีด าเนินการตามขอ้ 21 แลว้ไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาได ้ ใหค้ณะกรรมการเงินกูเ้ชิญผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนัเงินกูร้ายนั้น  ๆ  มาร่วมกนัจดัท าขอ้ตกลงเพื่อใหส้มาชิก  
ช าระหน้ีไดท้ั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ขอ้ 23   ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
 

                                 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  ตุลาคม   พ.ศ.  2552 
 
            ธวชัชยั   ศรีภูมิสวสัด์ิ 

                                                                                     (นายธวชัชยั   ศรีภูมิสวสัด์ิ) 
                                                                                             ประธานกรรมการ 
                                                                  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย   จ  ากดั 


