ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด
ว่าด้ วยเงินกู้สามัญ
พ.ศ. 2552
----------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด พ.ศ. 2547 ข้อ 65
(8) ข้อ 93 (3) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 19/2552 ครั้งที่ 9/2552 เมื่อคราวประชุม เมื่อวันที่
23 กันยายน 2552 ได้มีมติให้ยกเลิกระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด ว่าด้วยเงินกู้
สามัญ พ.ศ. 2551 และให้ใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด ว่าด้วยเงินกูส้ ามัญ พ.ศ.
2552 แทน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด ว่าด้วยเงินกูส้ ามัญ
พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด ว่าด้วยเงินกูส้ ามัญ
พ.ศ. 2551 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกูส้ ามัญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551 โดยให้ใช้ระเบียบนี้ แทน
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรื อคาสัง่ อื่นใด ซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด
“ประธาน” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา
จังหวัดเลย จากัด
“คณะกรรมการเงินกู”้ หมายความว่า คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย
จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด ที่ได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการเกี่ยวกับให้บริ การเงินกูป้ ระเภทสามัญแก่สมาชิก
ข้อ 6 สหกรณ์อาจให้เงินกูส้ ามัญแก่ผเู ้ ป็ นสมาชิกที่มีอายุการเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
ข้อ 7 การให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก จะให้ได้เฉพาะกรณี เพื่อการอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์
ข้อ 8 สมาชิกที่ขาดส่ งเงินสะสมรายเดือน หรื อค้างชาระงวดเงินกูข้ องสหกรณ์ประเภทใด ๆ ก็ตาม สหกรณ์
จะไม่รับพิจารณาคาขอกู้ เว้นแต่จะได้ชาระเงินที่คา้ งดังกล่าวให้เรี ยบร้อย

-2ข้อ 9 สมาชิกจะเป็ นลูกหนี้เงินกูส้ ามัญและหรื อเงินกูพ้ ิเศษและหรื อเงินกูฉ้ ุ กเฉิ นในคราวเดียวกันก็ได้
ข้อ 10 คณะกรรมการดาเนินการมอบอานาจให้ประธานกรรมการดาเนินการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เป็ นผู้
พิจารณาอนุมตั ิเงินกูส้ ามัญ ตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการเงินกูท้ ี่แท้จริ งตามควรแก่ฐานะและ
ความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกผูน้ ้ นั ดังต่อไปนี้
10.1 สหกรณ์ จะพิจารณาให้ เงินกู้สามัญแก่ สมาชิ ก ซึ่งมิได้ ดารงตาแหน่ งพนักงานราชการ สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ตามเกณฑ์ ดังนี้
(1) อายุการเป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 1 เดือนถึง 3 ปี กูไ้ ด้ 40 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,600,000.00 บาท
(2) อายุการเป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 4-6 ปี
กูไ้ ด้ 43 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,600,000.00 บาท
(3) อายุการเป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 7-9 ปี
กูไ้ ด้ 46 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,600,000.00 บาท
(4) อายุการเป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 10-12 ปี
กูไ้ ด้ 49 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,600,000.00 บาท
(5) อายุการเป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 13-15 ปี
กูไ้ ด้ 52 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,600,000.00 บาท
(6) อายุการเป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 16 ปี
กูไ้ ด้ 55 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,600,000.00 บาท
(7) วงเงินที่เหลือจากการหักชาระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทุกสัญญา รวมกันแล้วจะต้องมีเงินเหลือจ่ายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ประจาเดือน ที่ได้รับจากราชการ ณ วันทาสัญญา หรื อตามดุลพินิจของ
คณะกรรมการดาเนินการ
(8) สมาชิกที่กเู้ งินสามัญ ซึ่ งผิดนัดชาระหนี้ จนเป็ นเหตุให้ประนอมหนี้ โดยการปรับสัญญาเงินกูส้ ามัญมี
งวดชาระเกิน 180 งวด ให้หมดสิ ทธิ์ การกูเ้ งินจากสหกรณ์ทุกประเภท และให้หมดสิ ทธิ์ อนั พึงมีพึงได้ตามระเบียบ
ว่าด้วยการใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิก หรื อให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนิ นการ
(9) สมาชิกต้องมีหุน้ ขั้นต่า 30 % ของวงเงินกู้
(10) เงินกูส้ ามัญโดยมีเงินค่าหุ น้ เป็ นหลักประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ น้ ทั้งหมด
ที่เป็ นหลักประกัน และอนุมตั ิให้ได้รับเงินกูภ้ ายในวันที่ยื่นกู้
10.2 สหกรณ์ จะพิจารณาให้ เงินกู้สามัญแก่ สมาชิ ก ซึ่งดารงตาแหน่ งพนักงานราชการ สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการตามเกณฑ์ ดังนี้
(1) อายุการเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือนถึง 4 ปี กูไ้ ด้ 25 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
(2) อายุการเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี กูไ้ ด้ไม่เกิน 35 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
(3) วงเงินที่เหลือจากการชาระหนี้ท้ งั เงินต้นและดอกเบี้ยทุกสัญญารวมกันแล้วจะต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือ
จ่ายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ประจาเดือนที่ได้รับจากราชการ ณ วันทาสัญญา หรื อตามดุลพินิจของ
คณะกรรมการดาเนินการ

-3(4) สมาชิกที่กเู้ งินสามัญซึ่ งผิดนัดชาระหนี้ จนเป็ นเหตุให้ประนอมหนี้ โดยการปรับสัญญาเงินกูส้ ามัญมีงวด
ชาระเกิน 180 งวด ให้หมดสิ ทธิ์ การกูเ้ งินจากสหกรณ์ทุกประเภท และให้หมดสิ ทธิ์ อนั พึงมีพึงได้ตามระเบียบ
สหกรณ์วา่ ด้วยการใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิก หรื อให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการ
ดาเนินการ
(5) สมาชิกต้องมีหุ้นขั้นต่า 30 % ของวงเงินกู้
(6) เงินกูส้ ามัญโดยมีเงินค่าหุ น้ เป็ นหลักประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ น้ ทั้งหมด
ที่เป็ นหลักประกัน และอนุมตั ิให้ได้รับเงินกูภ้ ายในวันที่ยื่นกู้
ข้อ 11 สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องยืน่ คาขอกูต้ ามแบบพิมพ์พร้อมรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ตามที่
สหกรณ์กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด
ให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อดาเนิ นการและเสนอผูจ้ ดั การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอกูเ้ งิน
สามัญสมบูรณ์แล้ว เสนอประธานกรรมการดาเนินการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อผูร้ ับผิดชอบหน่วยตรวจสอบสิ ทธิ การกูเ้ งิน สัญญาเงินกู้ เอกสารประกอบการกูเ้ งิน
ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์แล้วนาเสนอผูจ้ ดั การ
(2) ให้ผจู ้ ดั การตรวจสอบสิ ทธิ การกูเ้ งิน สัญญาเงินกู้ เอกสารประกอบการกูเ้ งินให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
ตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์แล้วให้นาเสนอประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาอนุมตั ิเงินกู้
(3) หากการดาเนินการให้เงินกูต้ าม ข้อ 11(1)(2) เกิดข้อผิดพลาดหรื อบกพร่ องไม่เป็ นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับของสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อและผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ ับผิดชอบความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
(4) เมื่ออนุมตั ิจ่ายเงินกูแ้ ล้วให้ผจู ้ ดั การ นารายชื่อ ผูไ้ ด้รับอนุ มตั ิเงินกูส้ ามัญเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการประจาเดือน
(5) สมาชิกยืน่ คาขอกูส้ ามัญ ระหว่างเวลา 08.30-11.00 น. รับเงินกูใ้ นเวลา 14.30 น.ของวันทาการนั้น ๆ
(6) สมาชิกยืน่ คาขอกูส้ ามัญตั้งแต่เวลา 11.01 น. เป็ นต้นไป รับเงินกูไ้ ด้ในวันทาการต่อไป ในเวลา 14.30 น.
(7) กรณี สมาชิกเู้ งินสามัญ โดยใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันตามข้อ 12(4) ให้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
เงินกูพ้ ิจารณานาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการเพื่ออนุมตั ิ จึงดาเนินการทาสัญญาและรับเงินกู้
ตามลาดับ
(8) วิธีการรับเงินกู้ สหกรณ์จะจ่ายเงินโดยโอนผ่านบัญชีเงินฝากสหกรณ์และหรื อบัญชี เงินฝากธนาคาร
เท่านั้น

-4ข้อ 12 หลักประกันเงินกูส้ ามัญ
12.1 หลักประกันเงินกู้สามัญ สาหรับสมาชิ กสหกรณ์ ซึ่งมิได้ ดารงตาแหน่ งพนักงานราชการสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่ อไปนี้
(1) หุ น้ ของผูก้ ทู้ ี่มีอยูใ่ นสหกรณ์ขณะที่ขอกู้ หรื อหุ น้ ของบุคคลอื่นซึ่ งเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ที่มีหุน้ อยูก่ บั
สหกรณ์ขณะที่ผขู้ อกูข้ อกูเ้ งิน โดยสมาชิกที่เป็ นเจ้าของหุ ้นต้องยินยอมให้นาหุ ้นมาค้ าประกันเงินกู้ ให้ค้ าประกันได้
ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ น้
(2) เงินฝากของผูก้ ทู้ ี่มีอยูใ่ นสหกรณ์ หรื อเงินฝากของบุคคลอื่น โดยการทาหนังสื อยินยอมให้นาเงินฝาก
ค้ าประกันเงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินฝาก
(3) ก. สมาชิกไม่นอ้ ยกว่าสามคนค้ าประกันเงินกูส้ ามัญ ในวงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท
ข. สมาชิกไม่นอ้ ยกว่าสี่ คน ค้ าประกันเงินกูส้ ามัญในวงเงินเกินหนึ่งล้านบาทขึ้นไป
(4) อสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวนเงินกูร้ ายนั้น โดยต้อง
เป็ นที่พอใจของคณะกรรมการดาเนินการ ค้ าประกันเงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการ
ประเมิน
(5) ให้สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญ ทาประกันชีวติ เพื่อค้ าประกันสิ นเชื่อตามประกาศของสหกรณ์กบั บริ ษทั
ประกันภัยที่สหกรณ์กาหนด โดยสมาชิกเป็ นผูช้ าระเบี้ยประกันด้วนตนเอง ตามวิธีการที่สหกรณ์กาหนด และสหกรณ์
เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
12.2 หลักประกันเงินกู้สามัญ สาหรับสมาชิ กสหกรณ์ ซึ่งดารงตาแหน่ งพนักงานราชการสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่ อไปนี้
(1) สมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ค้ าประกันเงินกูส้ ามัญได้ไม่เกิน 100,000 บาท
(2) หุ น้ ของผูก้ ทู้ ี่มีอยูใ่ นสหกรณ์ขณะที่ขอกู้ หรื อหุ น้ ของบุคคลอื่นซึ่ งเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ที่มีหุน้ อยูก่ บั
สหกรณ์ขณะที่ผขู ้ อกูข้ อกูเ้ งิน โดยสมาชิกที่เป็ นเจ้าของหุ ้นต้องยินยอมให้นาหุ ้นมาค้ าประกันเงินกู้ ให้ค้ าประกันได้
ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ น้
(3) เงินฝากของผูก้ ทู้ ี่มีอยูใ่ นสหกรณ์ หรื อเงินฝากของบุคคลอื่น โดยการทาหนังสื อยินยอมให้นาเงินฝาก
ค้ าประกันเงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินฝาก
(4) อสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวนเงินกูร้ ายนั้น โดยต้อง
เป็ นที่พอใจของคณะกรรมการดาเนินการ ค้ าประกันเงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการ
ประเมิน
(5) ให้สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญ ทาประกันชีวติ เพื่อค้ าประกันสิ นเชื่อตามประกาศของสหกรณ์กบั บริ ษทั
ประกันภัยที่สหกรณ์กาหนด โดยสมาชิกเป็ นผูช้ าระเบี้ยประกันด้วนตนเอง ตามวิธีการที่สหกรณ์กาหนด และสหกรณ์
เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

-5ข้อ 13 สมาชิกซึ่ งมิได้ดารงตาแหน่งพนักงานราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ คนหนึ่งจะค้ าประกัน
สาหรับผูก้ มู้ ากกว่าสี่ คนในเวลาเดียวกันไม่ได้ ส่ วนสมาชิกซึ่ งดารงตาแหน่งพนักงานราชการ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การไม่ให้ค้ าประกันเงินกูส้ าหรับผูก้ ู้
ข้อ 14 เมื่อผูค้ ้ าประกันคนใดตาย หรื อลาออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ หรื อมีเหตุที่คณะกรรมการ
เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ งหาหลักประกันเงินกูอ้ ื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เข้าเป็ น
หลักประกันแทนหลักประกันเดิมให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
การให้สมาชิกผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุผนู ้ ้ นั หลดพ้นจากการค้ า
ประกัน จนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
อนึ่ง สามีภรรยาจะค้ าประกันเงินกูส้ ามัญให้กนั และกันไม่ได้ และภายหลังการทาหนังสื อค้ าประกัน
แล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ ้ าประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควร เป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูใ้ นส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ โู้ ดยเร็ วด้วย
ข้อ 15 การส่ งคืนเงินกูส้ ามัญ ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กันพร้อมดอกเบี้ย
(เว้นแต่งวดแรกหรื องวดสุ ดท้าย) ทั้งนี้โดยการหักจากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย และการส่ งเงินงวดชาระหนี้
เงินกูร้ วมดอกเบี้ยหรื อรวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกรวมกันจะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือร้อยละ 20 หรื อตาม
ดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นราย ๆ ให้ถือว่าเงินกูแ้ ต่ละงวดส่ งภายในวันสิ้ นเดือนนั้น ๆ
ข้อ 16 การกาหนดจานวนงวดชาระหนี้ สมาชิกซึ่ งมิได้ดารงตาแหน่งพนักงานราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการส่ งชาระหนี้ได้ไม่เกิน 180 งวด หรื อตามดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณา
เป็ นราย ๆ ส่ วนสมาชิกที่ดารงตาแหน่งพนักงานราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การส่ งชาระหนี้ได้ไม่เกิน 72 งวด
ข้อ 17 การคิดดอกเบี้ยให้คิดเป็ นรายวัน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์
ข้อ 18 สมาชิกกูเ้ งินสามัญ และส่ งชาระหนี้ไปแล้วสี่ งวดสามารถยืน่ กูค้ รั้งใหม่ได้
ข้อ 19 การเรี ยกคืนเงินกู้
ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูเ้ ป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ย
ในทันทีโดยมิตอ้ งคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ อง และผูก้ มู้ ิได้จดั การแก้ไขให้คืน
ดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยเป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน หรื อผิดนัด
ชาระหนี้ดงั กล่าวนั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ

-6ข้อ 20 ในกรณี ที่เงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงตามที่กล่าวใน ข้อ 19 ถ้าผูค้ ้ าประกันต้องรับผิดชอบชาระ
หนี้แทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชาระหนี้ โดยสิ้ นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอคณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เรี ยกร้องเก็บ
จากผูค้ ้ าประกันเป็ นงวดรายเดือนจนเสร็ จตามที่ผกู ้ ไู้ ด้ทาหนังสื อกูไ้ ว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 21 ในกรณี ผกู ้ มู้ ีคาขอผ่อนผันการชาระหนี้ เป็ นหนังสื อคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผันเป็ น
พิเศษ คณะกรรมการจะผ่อนผันเวลาการส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญที่กาหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น
ให้แก่ผกู ้ คู้ ราวละหนึ่งหรื อหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนผันเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดแล้วสาหรับเงินกูส้ ามัญรายหนึ่ ง ๆ
ต้องไม่เกินหกเดือนต่อปี บัญชี
ข้อ 22 กรณี ผกู ้ มู้ ีปัญหาในการส่ งเงินงวดชาระหนี้ ในกรณี ที่ดาเนิ นการตามข้อ 21 แล้วไม่สามารถแก้ไข
ปั ญหาได้ ให้คณะกรรมการเงินกูเ้ ชิญผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกันเงินกูร้ ายนั้น ๆ มาร่ วมกันจัดทาข้อตกลงเพื่อให้สมาชิก
ชาระหนี้ได้ท้ งั นี้ให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 23 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
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