
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 
ว่าด้วยเงินกู้สามัญ ATM 

พ.ศ. 2561 
............................ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด พ.ศ. 2547  
ข้อ 65(8) และข้อ 93(3)  มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ ชุดท่ี 28/2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อคราวประชุม 
เมื่อวันท่ี 19 เมษายน  2561 ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด   
ว่าด้วยเงินกู้สามญั ATM พ.ศ.2561  ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ระเบยีบนี้เรยีกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้
สามัญ ATM พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2 ระเบยีบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี ้ให้ใช้
ระเบยีบนี้แทน 
 ข้อ 4 บรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือค าสั่งใดซึ่งขัดหรือแยง้กับระเบยีบนี้ ให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน 

ข้อ 5 ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 
 “ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัย์ครูกรมสามัญศึกษาจงัหวัดเลย จ ากัด 
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณอ์อมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 
 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณอ์อมทรัพย์ครูกรมสามัญ

ศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 
 “คณะกรรมการเงินกู้” หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรพัย์ครูกรมสามญัศึกษา

จังหวัดเลย จ ากัด 
 “ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณอ์อมทรพัย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีของสหกรณอ์อมทรพัย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด  
 “เงินได้รายเดือน” หมายถึง  เงินเดอืน  เงินวิทยฐานะ เงินค่าจ้างประจ า  เงินค่าครองชพี   

และเงนิท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน  ซ่ึงสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด  และหมายถึงเงนิบ านาญตามกฎหมาย  
ว่าด้วยบ านาญซึ่งสมาชิกได้รบัจากทางราชการดว้ย 

 “เงินกู้สามัญสามัญ ATM” หมายถึง เงินกู้เร่งดว่นท่ีสมาชิกเบิกเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคาร 
ข้อ 6 การให้เงินกู้สามญัสามญั ATM แก่สมาชิก จะให้ได้เฉพาะกรณีเพือ่การอันจ าเป็นหรอืมีประโยชน ์
ข้อ 7 สมาชิกท่ีขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน หรอืค้างช าระงวดเงินกูข้องสหกรณ์ประเภทใดๆ ก็ตาม สหกรณ์

จะไม่รับพจิารณาค าขอกู้ เว้นแต่จะได้ช าระเงินท่ีค้างดังกลา่วไวเ้รียบร้อย 
ข้อ 8 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญ ATM จะต้องมีอายุไม่เกนิ 65 ปี  และส่งช าระแลว้เสร็จอายุไม่เกิน 

65 ปี   
 ข้อ 9 คณะกรรมการเงินกูเ้ป็นผูพ้ิจารณาลงความเห็น  แลว้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
อนุมัติวงเงินกู้สามัญ ATM และระยะเวลาการส่งช าระตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถึงความต้องการเงินกู้ท่ีแท้จริง
ตามควรแก่ฐานะและความสามารถช าระหนี้ของสมาชิกผูน้ั้น  ท้ังนี้ไม่เกิน 60 งวด   
 วงเงินท่ีเหลอืจากการหักช าระหนี้ ท้ังเงินต้นและดอกเบี้ยทุกสัญญา รวมกันแล้วจะตอ้งมีเงินเหลอืจ่ายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รายเดอืนท่ีได้รับจากราชการ ณ วันท าสญัญา  

ดังต่อไปน้ี 
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 9.1 สมาชิกด ารงต าแหน่งพนกังานราชการ  กู้ไดใ้นวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท มีอายุสญัญา 1 ปี   
โดยส่งช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 12 งวด  นับจากวนักู้ 

 9.2 สมาชิกท่ีด ารงต าแหน่งอืน่ซึ่งมิใช่ต าแหน่งตามข้อ 9.1   กู้ไดใ้นวงเงินไม่เกิน  
300,000 บาท  มีอายุสัญญา 5 ปี  โดยส่งช าระเงินต้นพรอ้มดอกเบี้ยไม่เกิน 60 งวด  นับจากวันกู้ 

เมื่อครบก าหนดตามอายุสญัญา  ผู้กู้จะไม่สามารถกู้เงินได ้ ผู้กูต้้องช าระคืนเงินกู้แก่สหกรณ์หรือท าสัญญา
เงินกู้ใหม่โดยหักลบกลบหนี้เดิม   
 ข้อ 10 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องยื่นค าขอกู้ตามแบบพิมพ์พร้อมรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ตามท่ี
สหกรณ์ก าหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด  
ให้เจ้าหนา้ท่ีสินเชื่อด าเนินการและเสนอผู้จัดการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอกูเ้งิน
สามัญ ATM สมบูรณ์แล้วใหน้ าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาลงความเหน็  แล้วน าเสนอตอ่ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณา 

ข้อ 11  หลักประกันเงินกู้สามัญ ATM 
  11.1 สมาชิกด ารงต าแหน่งพนักงานราชการ  ต้องมสีมาชกิไม่น้อยกว่า 2 คนค้ าประกันเงินกู้
สามัญ ATM ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 
  11.2 สมาชิกท่ีด ารงต าแหน่งอื่นซึ่งมิใช่ต าแหนง่ตามข้อ 11.1   ต้องมีสมาชิก ไม่น้อยกว่า 3 คน
ค้ าประกันเงินกู้สามัญ ATM ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท 
  ให้สมาชิกผู้กู้เงินสามัญ ATM ท าประกันชีวิตเพือ่ค้ าประกันสินเชือ่ตามประกาศของสหกรณ์กับ
บริษัทประกันท่ีสหกรณ์ก าหนด โดยสมาชิกเป็นผูช้ าระเบีย้ประกันด้วยตนเอง ตามวธิีการที่สหกรณ์ก าหนด และให้
สหกรณเ์ป็นผู้รับผลประโยชนต์ามกรมธรรม์  กรณีสมาชิกไม่ช าระค่าเบี้ยประกันตามท่ีสหกรณ์ก าหนด  รวมถึงค่า
เบี้ยประกันส าหรับเงินกู้ประเภทอื่นท่ีผู้กู้มีต่อสหกรณ์ด้วย  สหกรณ์จะน าค่าเบี้ยประกันท่ีค้างช าระดังกล่าว  เข้า
เป็นเงินต้นของเงินกู้สามัญ ATM 
  สมาชิกแต่ละคนสามารถค้ าประกันเงินกู้สามัญ ATM ได้คนละไม่เกิน  3 สัญญา  และจะต้องมี
เงินเหลือจา่ยไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของรายไดร้ายเดอืนท่ีได้รับจากราชการ  และมีอายไุม่เกิน 65 ปี  ยกเว้น
สมาชิกผู้ค้ าประกันเป็นสมาชกิกองทุนช่วยเหลอืผู้ค้ าประกัน 
 ข้อ 12 เมื่อผู้ค้ าประกันรายใดรายหนึง่เสียชีวิต หรอืขาดจากสมาชกิภาพสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการเหน็ว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องหาหลักประกันเงินกูอ้ื่นตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร เข้าเป็นหลักประกันแทนหลักประกันเดิมใหเ้สรจ็ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
  การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตใุดๆ ไม่เป็นเหตุผู้นั้นหลุดพ้นจากจาก
ค้ าประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดใหส้มาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน 
  อนึ่ง สามีภรรยาจะค้ าประกันเงินกู้สามัญ ATM ให้กันและกันไม่ได้ และภายหลังการท าหนังสือ
ค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ าประกันได้เป็นคู่สมรสของผูกู้้ ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ 
เห็นสมควรเป็นผู้ค้ าประกันเงนิกู้แทนโดยเร็วด้วย 
 ข้อ 13 การส่งคืนเงินกู้สามัญ ATM ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญ ATM เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละเทา่ๆกัน
พร้อมดอกเบี้ย (เว้นแต่งวดแรกหรืองวดสุดท้าย) ท้ังนี้โดยการหักเงินได้รายเดือนของผูกู้้ ณ ท่ีจ่าย 
 ข้อ 14 การคิดดอกเบี้ยให้คิดเป็นรายวัน ตามประกาศอัตราดอกเบีย้ของสหกรณ์ 
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 ข้อ 15  หากผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้เงินกู้งวดใดงวดหนึ่ง  สหกรณ์จะหักเงินจากเงนิได้รายเดอืนของผู้ค้ า
ประกันในงวดเดอืนถัดไป  ตามจ านวนท่ีผู้กู้ผิดนัดเพือ่ช าระหนี้หรอืภาระผูกพันอื่นแทนผู้กู้ท่ีมีต่อสหกรณ์   
  กรณีสหกรณ์หักเงินผู้ค้ าประกันไม่ได้  ผู้กู้จะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดช าระหนี้  โดยสหกรณ์จะคิด
ดอกเบี้ยเงนิกู้เป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 15 บาท/ปี  ท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ ์
 ข้อ 16 การเรียกคืนเงินกู ้
  ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชงิ พรอ้มท้ังดอกเบีย้ในทันที
โดยมิต้องค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้และให้คณะกรรมการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ขาดจากสมาชกิภาพไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏตอ่คณะกรรมการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ท่ีให้เงนิกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการเหน็ว่า หลกัประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้

คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินตน้หรอืดอกเบี้ยเป็นเวลาสองเดอืนติดต่อกัน หรอืผดินัด

ช าระหนี้ดังกล่าวนั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
ข้อ 17 ในกรณีที่เงินกูเ้ป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามท่ีกล่าวใน ข้อ 16 ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดชอบช าระ

หน้ีแทนผู้กู้  
ข้อ 18  สมาชิกท่ีส่งหักช าระหุ้น – หนี้ ณ ท่ีจ่ายไม่ได้  หรือได้ไม่เต็มจ านวนท่ีสหกรณเ์รยีกเก็บ  สมาชิก

ย้ายต่างจังหวัด  ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้เงินสามัญ ATM  
ข้อ 19  กรณีที่สมาชิกได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ ATM ย้ายต่างจังหวัด  หรอืค้างส่งช าระค่าหุ้น  หรือผิดนัด

ช าระหนี้  หรือช าระได้ไม่เต็มจ านวน  สหกรณจ์ะด าเนินการงดให้บริการเงินกู้สามญั ATM แก่สมาชิกรายนั้นโดยไม่
ต้องแจ้งใหส้มาชิกทราบก็ได ้

ข้อ 20  สมาชิกผู้กู้ขอรับเงินกู้โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนกิส์ของธนาคารที่มีบันทึกข้อตกลงการให้บริการ
ทางการเงินแก่สมาชิกกับสหกรณ์ฯ เมื่อสมาชิกยื่นค าขอใช้บริการเงินกู้โดยผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  และได้ท าค าขอรับเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารธนชาต จ ากัด ด้วยเลข
รหัสลับประจ าตวัของผู้กู้  ประกอบด้วยวธิีการหรอืเงื่อนไขการใช้บริการนัน้  ตามท่ีสหกรณ์ฯก าหนดถูกต้อง
สมบูรณ์แลว้  

ข้อ 21  สมาชิกรายหนึ่ง  จะมีหนี้เงินกู้สามัญ ATM ในเวลาใดเวลาหนึ่งได้ไม่เกินหน่ึงสญัญา  
ข้อ 22 ให้ประธานเป็นผู้รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี ้
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  20 เมษายน พ.ศ. 2561 
 
 

กมล  เสนานุช) 
 (นายกมล  เสนานุช) 
ประธานกรรมการ 

                 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษาจังหวดัเลย จ ากัด 
 


