
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จ ากัด 
ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาการช าระหนี้ของสมาชิก  พ.ศ. 2563 

 
  โดยที่เห็นเป็นการสมควรก าหนดให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์   
โดยปรับและเปลี่ยนโครงสร้างหนี้  ให้สมาชิกมีความสามารถในการช าระหนี้ได้  ตามหลักการสหกรณ์และ
มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้   ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จ ากัด พ.ศ. 2561  
ข้อ 65 (11) และข้อ 84  โดยมติคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 62 ในคราวประชุมครั้งที่ 52 /62 (กรณีพิเศษ)
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   จึงไดม้ีมติอนุมัติให้ก าหนดระเบียบเพื่อการนี้ขึ้น 
 

   ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด ว่าด้วย เงินกู้
สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาการช าระหนี้ของสมาชิก  พ.ศ. 2563” 
 

  ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ.2563  เป็นต้นไป 
   

  ข้อ 3 ในระเบียบนี้   
  “สหกรณ์”   หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จ ากัด 
  “สมาชิก”   หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จ ากัด  
  “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา 
จ ากัด 
  “คณะกรรมการด าเนินการ”   หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนครราชสีมา จ ากัด 

“เงินกู้สามัญเพ่ือแก้ไขปัญหาการช าระหนี้ของสมาชิก” หมายความว่า  เงินกู้ซึ่งสหกรณ์ให้
สมาชิกกู้เพ่ือรวมหนี้ให้เป็นสัญญาเดียว  โดยปรับและเปลี่ยนโครงสร้างการส่งช าระหนี้ เพ่ือให้สมาชิกสามารถ
ส่งช าระหนี้ได้ 

“เงินได้รายเดือน”    หมายความว่า  เงินเดือน หรือค่าจ้างประจ าของสมาชิกตามข้อบังคับ
สหกรณ์ ข้อ 34(3)  ที่ได้รับจากต้นสังกัด  และเงินประจ าต าแหน่ง, เงินค่าตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรี,  เงิน
วิทยฐานะ,  ค่าครองชีพ  และหมายถึงบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทาง
ราชการ  และเงิน สปช., ชคบ., ชรบ.  

“การส่งช าระหนี้แบบคงต้น”  หมายความว่า  การส่งช าระหนี้เป็นงวดรายเดือนเป็นต้นเงิน
เท่ากันทุกงวด 

 
 

  “การส่งช าระหนี้แบบคงยอด”  หมายความว่า  การส่งช าระเป็นงวดรายเดือนเป็น 
ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด 
  “การส่งช าระหนี้แบบก้าวหน้า”  หมายความว่า  การส่งช าระแบบเงินงวดไม่เท่ากัน 

“ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้”  หมายความว่า  สหกรณ์หักเงิน ณ ที่จ่ายของสมาชิกไม่ได้  
ซึ่งตามมาช าระไม่ทันในวันสิ้นเดือน   
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“ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาการ ช าระหนี้”   หมายความว่า  การปรับหรือเปลี่ยน

โครงสร้างการส่งช าระหนี้  เพ่ือให้สมาชิกสามารถส่งช าระหนี้ได้   ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการ
ด าเนินการ  และประกาศเป็นโครงการแก้ไขปัญหาการช าระหนี้ของสมาชิก  ตามสถานการณ์ต่อไป 
  “ค าร้องขอแก้ไขปัญหาการช าระหนี้”  หมายความว่า  ค าขอกู้เงินสามัญเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ช าระหนี้ของสมาชิก  ซึ่งท าขึ้นระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จ ากัด  กับสมาชิกตามแบบที่
สหกรณ์ก าหนด 
 

ข้อ  4  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้กู้เงินสามัญเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ช าระหนี้ของสมาชิกได้  ตามที่ก าหนดในระเบียบนี้   และหรือคณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 70  เพ่ือมอบอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้
เงินกู้สามัญเพ่ือแก้ไขปัญหาการช าระหนี้ของสมาชิกก็ได้ 

 

ข้อ  5  สมาชิกทีป่ระสงค์จะเข้าโครงการแก้ไขปัญหาการช าระหนี้ของสมาชิก ต้องเสนอค าขอ
กู้เงินสามัญเพ่ือแก้ไขปัญหาการช าระหนี้ของสมาชิก  ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดพร้อมเสนอหลักประกันต่อ
สหกรณ์ฯ ตามนัยแห่งระเบียบนี้                   
      

ข้อ 6  ค าขอเงินกูส้ามัญเพ่ือแก้ไขปัญหาการช าระหนี้ของสมาชิก   สมาชิกต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา  ดังนี้ 

6.1 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของสมาชิก 
6.2 หัวหน้าสถานศึกษา  หรือหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาให้รับรองตนเองได้ 
6.3 กรณีข้าราชการบ านาญ   หรือบ าเหน็จรายเดือน  ให้ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่

การศึกษา  หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยหักเงิน  หรือหัวหน้าหน่วยงาน          
ทางการศึกษาเดิม  หรือกรรมการด าเนินการเป็นผู้รับรองได้ 

 

ข้อ 7  สมาชิกผู้ประสงค์ขอเสนอค าขอกู้เงินสามัญเพ่ือแก้ไขปัญหาการช าระหนี้ของสมาชิก  
ตามนัยแห่งระเบียบนี้ได้   ให้เป็นอ านาจคณะกรรมการด าเนินการหรอืผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ ตามข้อ 4   
เป็นผู้พิจารณาให้สมาชิกปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี้เพ่ือให้ส่งช าระหนี้สหกรณไ์ด้    

  
   
  
 
 
 

ข้อ 8  เงินกู้สามัญเพ่ือแก้ไขปัญหาการช าระหนี้ของสมาชิก  ให้สิทธิกู้เพ่ือปรับเปลี่ยน
โครงสร้างหนี้  ดังนี้ 

 8.1  ให้สิทธิกู้ได้ตามจ านวนมูลหนี้รวมทุกสัญญาที่อยู่กับสหกรณ์   
พร้อมดอกเบี้ยค้าง (ถ้ามี)  และค่าเบี้ยประกัน โครงการประกันภัยคุ้มครองสินชื่อ (ถ้ามี)   

 8.2  ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี  โดยไม่หักหุ้นเพิ่ม   
 8.3  ต้องเป็นสมาชิกโครงการประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อ  ตามท่ีคณะกรรมการ

ด าเนินการก าหนด 
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี้ ตามนัยแห่งระเบียบนี้   ให้คณะกรรมการด าเนินการ  

พิจารณาก าหนดระยะเวลาโครงการแก้ไขปัญหาการช าระหนี้ของสมาชิกให้ชัดเจน 
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ข้อ 9  สมาชิกท่ีถูกจ ากัดสิทธิการ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี้ 
 9.1  สมาชิกที่สังกัดโรงเรียนเอกชน 
 9.2  สมาชิกท่ีถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
 9.3  สมาชิกท่ีตกอยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในฐานะผู้ค้ าประกัน 
 9.4  สมาชิกท่ีไม่มีต้นสังกัดหักเงินส่งสหกรณ์  ยกเว้น หักส่งผ่านธนาคาร 

 9.5  สมาชิกท่ีเป็นลูกจ้างประจ า  ยกเว้น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี้นั้น  ส่งช าระ
เสร็จสิ้นภายในอายุ 60 ปี   
 9.6   สมาชิกท่ีเป็นพนักงานราชการของรัฐ  ยกเว้น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี้นั้น  
ส่งช าระเสร็จสิ้นภายในอายุ 60 ปี   ตามสัญญาจ้างจนเกษียณ  
 

ข้อ 10  การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี้  มีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
10.1   ให้รวมหนี้ทุกสัญญาที่มีอยู่กับสหกรณ์พร้อมดอกเบี้ยค้าง (ถ้ามี)  และ 

ค่าเบี้ยประกัน (ถ้ามี)   
 10.2   ให้ส่งช าระหนี้ไม่เกิน  300 งวด  โดยค านวณการส่งแบบคงต้น ,  
   แบบคงยอด , แบบก้าวหน้า  ทั้งนีต้้องมีหลักประกันคุ้มหนี้เมื่ออายุ  
   75 ปี  
 10.3 สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้ 
  รายเดือน โดยน ารายการเงินกู้ใหม่มาค านวณรวมด้วย 
   

 ข้อ 11  หลักประกันเงินกู้สามัญเพ่ือแก้ไขปัญหาการช าระหนี้ของสมาชิก  ก าหนดดังนี้ 
             11.1 เงินค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ 
             11.2  บุคคลค้ าประกัน 

(1)  เงินกู้ทุก  320,000 บาท ให้ใช้สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการ อายุ 
ไม่เกิน 75 ปี  เป็นบุคคลค้ าประกัน 1 คน 
 
 
 
 

  (2)  ส่วนเกินที่ไม่ครบ  320,000 บาท  ให้เพ่ิมบุคคลค้ าประกันอีก 
  1 คน ตาม  (1) แต่ในกรณีท่ีค านวณแล้วต้องใช้บุคคลค้ าประกันเกิน 
  กว่า 5 คน  ให้ใช้บุคคลค้ าประกันได้ 5 คน 

 (3)   ให้ใช้ข้าราชการ หรือบุคลากรทางการศึกษา ค้ าประกันเงินกู้ได้   
 1 คน ต่อ  1 สัญญา   
 (4)   ให้ผู้รับประโยชน์ หรือผู้ถูกระบุสิทธิ หรือทายาทโดยธรรม เป็นผู้ค้ า

ประกันเพ่ิมอีกไม่น้อยกว่า  1 คน 
 (5) สมาชิก 1 คน สามารถค้ าประกันเงินกู้สามัญเพ่ือแก้ไขปัญหาการ

ช าระหนี้ของสมาชิก  ได้ไม่เกิน 5 สัญญา 
             11.3  หลักทรัพย์ค้ าประกัน  ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์  ให้คิดมูลค่าหลักทรัพย์ตาม

ราคาประเมินของส านักงานที่ดิน  ไม่เกินร้อยละ 70   ส่วนควบ
อสังหาริมทรัพย์ที่ดินเคหะ อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด  ให้คิดมูลค่าไม่
เกินร้อยละ 40 ของวงเงินกู้  โดยสมาชิกต้องท าประกันภัยหลักทรัพย์ทุกปี
จนกว่าจะช าระหนี้หมด  และก าหนดให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนั้น 
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  ข้อ 12  สมาชิกท่ีกูเ้งินสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาการช าระหนี้ของสมาชิก  ตามนัยแห่งระเบียบนี้  
ไม่ถือว่าตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้   ยกเว้น  รายใดที่ตกเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้  ตามระเบียบฯ ว่า
ด้วยการผิดนัดช าระหนี้  หากมิใช่ความผิดของสมาชิกโดยตรงให้สมาชิกบันทึกร้องขอได ้
 

            ข้อ  13  สมาชิกที่เข้าโครงการแก้ไขปัญหาการช าระหนี้ของสมาชิก  ตามนัยแห่งระเบียบนี้  
ไม่ให้สิทธิกู้เงินประเภทอ่ืน ยกเว้นสมาชิกท่ีช าระหนี้หมดตามสัญญา 
 

ข้อ 14  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้สมาชิกกู้เงินสามัญเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ช าระหนี้ของสมาชิกได ้ หากสมาชิกขาดคุณสมบัติไม่เข้าตามเกณฑ์แต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือข้อใดข้อหนึ่งที่
ก าหนดไว้ ตามนัยแห่งระเบียบนี้   ถ้าสมาชิกมีความจ าเป็นอย่างแท้จริงคณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณา
ผ่อนผันให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามความเหมาะสมก็ได้ โดยอาศัยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มา
ประชุม โดยจะก าหนดเป็นเงื่อนไขเพ่ิมเติมนอกจากที่ก าหนดไว้ ในระเบียบหรือไม่ก็ได้  ทั้งนี้โดยค านึงถึง
ประโยชน์และความม่ันคงของสหกรณ์ 
 

   ข้อ 15  บรรดาระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการด าเนินการและค าสั่งของสหกรณ์ 
ซึ่งก าหนดหรือมีขึ้นก่อนใช้ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับได้เพียงเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ข้อ 16  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

          ประกาศ  ณ   วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

       
 

ลงชื่อ       
          (นายสมศักดิ์  จักสาร) 

           ประธานกรรมการ 


