ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด
ว่าด้วยเงินกู้สามัญ ATM
พ.ศ. 2561
............................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด พ.ศ. 2547
ข้อ 65(8) และข้อ 93(3) มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 28/2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อคราวประชุม
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด
ว่าด้วยเงินกู้สามัญ ATM พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด ว่าด้วยเงินกู้
สามัญ ATM พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือคาสั่งใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด
“ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดเลย จากัด
“คณะกรรมการเงินกู้” หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา
จังหวัดเลย จากัด
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด
“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินค่าจ้างประจา เงินค่าครองชีพ
และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และหมายถึงเงินบานาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบานาญซึ่งสมาชิกได้รบั จากทางราชการด้วย
“เงินกู้สามัญสามัญ ATM” หมายถึง เงินกู้เร่งด่วนที่สมาชิกเบิกเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคาร
ข้อ 6 การให้เงินกู้สามัญสามัญ ATM แก่สมาชิก จะให้ได้เฉพาะกรณีเพือ่ การอันจาเป็นหรือมีประโยชน์
ข้อ 7 สมาชิกที่ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือค้างชาระงวดเงินกูข้ องสหกรณ์ประเภทใดๆ ก็ตาม สหกรณ์
จะไม่รับพิจารณาคาขอกู้ เว้นแต่จะได้ชาระเงินที่ค้างดังกล่าวไว้เรียบร้อย
ข้อ 8 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญ ATM จะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี และส่งชาระแล้วเสร็จอายุไม่เกิน
65 ปี
ข้อ 9 คณะกรรมการเงินกูเ้ ป็นผูพ้ ิจารณาลงความเห็น แล้วนาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
อนุมัติวงเงินกู้สามัญ ATM และระยะเวลาการส่งชาระตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการเงินกู้ที่แท้จริง
ตามควรแก่ฐานะและความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกผูน้ ั้น ทั้งนี้ไม่เกิน 60 งวด
วงเงินทีเ่ หลือจากการหักชาระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทุกสัญญา รวมกันแล้วจะต้องมีเงินเหลือจ่ายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รายเดือนที่ได้รับจากราชการ ณ วันทาสัญญา
ดังต่อไปนี้
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9.1 สมาชิกดารงตาแหน่งพนักงานราชการ กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท มีอายุสญ
ั ญา 1 ปี
โดยส่งชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 12 งวด นับจากวันกู้
9.2 สมาชิกที่ดารงตาแหน่งอืน่ ซึ่งมิใช่ตาแหน่งตามข้อ 9.1 กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน
300,000 บาท มีอายุสัญญา 5 ปี โดยส่งชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 60 งวด นับจากวันกู้
เมื่อครบกาหนดตามอายุสญ
ั ญา ผู้กู้จะไม่สามารถกู้เงินได้ ผู้กตู้ ้องชาระคืนเงินกู้แก่สหกรณ์หรือทาสัญญา
เงินกู้ใหม่โดยหักลบกลบหนี้เดิม
ข้อ 10 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องยื่นคาขอกู้ตามแบบพิมพ์พร้อมรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ตามที่
สหกรณ์กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด
ให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อดาเนินการและเสนอผู้จัดการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอกูเ้ งิน
สามัญ ATM สมบูรณ์แล้วให้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาลงความเห็น แล้วนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
ข้อ 11 หลักประกันเงินกู้สามัญ ATM
11.1 สมาชิกดารงตาแหน่งพนักงานราชการ ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คนค้าประกันเงินกู้
สามัญ ATM ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
11.2 สมาชิกที่ดารงตาแหน่งอื่นซึ่งมิใช่ตาแหน่งตามข้อ 11.1 ต้องมีสมาชิก ไม่น้อยกว่า 3 คน
ค้าประกันเงินกู้สามัญ ATM ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท
ให้สมาชิกผู้กู้เงินสามัญ ATM ทาประกันชีวิตเพือ่ ค้าประกันสินเชือ่ ตามประกาศของสหกรณ์กับ
บริษัทประกันที่สหกรณ์กาหนด โดยสมาชิกเป็นผูช้ าระเบีย้ ประกันด้วยตนเอง ตามวิธีการที่สหกรณ์กาหนด และให้
สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ กรณีสมาชิกไม่ชาระค่าเบี้ยประกันตามที่สหกรณ์กาหนด รวมถึงค่า
เบี้ยประกันสาหรับเงินกู้ประเภทอื่นที่ผู้กู้มีต่อสหกรณ์ด้วย สหกรณ์จะนาค่าเบี้ยประกันที่ค้างชาระดังกล่าว เข้า
เป็นเงินต้นของเงินกู้สามัญ ATM
สมาชิกแต่ละคนสามารถค้าประกันเงินกู้สามัญ ATM ได้คนละไม่เกิน 3 สัญญา และจะต้องมี
เงินเหลือจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รายเดือนทีไ่ ด้รับจากราชการ และมีอายุไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น
สมาชิกผู้ค้าประกันเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
ข้อ 12 เมื่อผู้ค้าประกันรายใดรายหนึง่ เสียชีวิต หรือขาดจากสมาชิกภาพสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
หรือมีเหตุที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องหาหลักประกันเงินกูอ้ ื่นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร เข้าเป็นหลักประกันแทนหลักประกันเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กาหนด
การให้สมาชิกผู้ค้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุผู้นั้นหลุดพ้นจากจาก
ค้าประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทน
อนึ่ง สามีภรรยาจะค้าประกันเงินกู้สามัญ ATM ให้กันและกันไม่ได้ และภายหลังการทาหนังสือ
ค้าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้คาประกั
้
นได้เป็นคู่สมรสของผูก้ ู้ ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควรเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้แทนโดยเร็วด้วย
ข้อ 13 การส่งคืนเงินกู้สามัญ ATM ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญ ATM เป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน
พร้อมดอกเบี้ย (เว้นแต่งวดแรกหรืองวดสุดท้าย) ทั้งนี้โดยการหักเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย
ข้อ 14 การคิดดอกเบี้ยให้คิดเป็นรายวัน ตามประกาศอัตราดอกเบีย้ ของสหกรณ์
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ข้อ 15 หากผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้เงินกู้งวดใดงวดหนึ่ง สหกรณ์จะหักเงินจากเงินได้รายเดือนของผู้ค้า
ประกันในงวดเดือนถัดไป ตามจานวนที่ผู้กู้ผิดนัดเพือ่ ชาระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นแทนผู้กู้ที่มีต่อสหกรณ์
กรณีสหกรณ์หักเงินผู้ค้าประกันไม่ได้ ผู้กู้จะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดชาระหนี้ โดยสหกรณ์จะคิด
ดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 15 บาท/ปี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 16 การเรียกคืนเงินกู้
ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูเ้ ป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบีย้ ในทันที
โดยมิต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ขาดจากสมาชิกภาพไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้
คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน หรือผิดนัด
ชาระหนี้ดังกล่าวนั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ข้อ 17 ในกรณีที่เงินกูเ้ ป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวใน ข้อ 16 ผู้ค้าประกันต้องรับผิดชอบชาระ
หนี้แทนผู้กู้
ข้อ 18 สมาชิกที่ส่งหักชาระหุ้น – หนี้ ณ ที่จ่ายไม่ได้ หรือได้ไม่เต็มจานวนที่สหกรณ์เรียกเก็บ สมาชิก
ย้ายต่างจังหวัด ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้เงินสามัญ ATM
ข้อ 19 กรณีที่สมาชิกได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ ATM ย้ายต่างจังหวัด หรือค้างส่งชาระค่าหุ้น หรือผิดนัด
ชาระหนี้ หรือชาระได้ไม่เต็มจานวน สหกรณ์จะดาเนินการงดให้บริการเงินกู้สามัญ ATM แก่สมาชิกรายนั้นโดยไม่
ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบก็ได้
ข้อ 20 สมาชิกผู้กู้ขอรับเงินกู้โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่มีบันทึกข้อตกลงการให้บริการ
ทางการเงินแก่สมาชิกกับสหกรณ์ฯ เมื่อสมาชิกยื่นคาขอใช้บริการเงินกู้โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด และได้ทาคาขอรับเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารธนชาต จากัด ด้วยเลข
รหัสลับประจาตัวของผู้กู้ ประกอบด้วยวิธีการหรือเงื่อนไขการใช้บริการนัน้ ตามที่สหกรณ์ฯกาหนดถูกต้อง
สมบูรณ์แล้ว
ข้อ 21 สมาชิกรายหนึ่ง จะมีหนี้เงินกู้สามัญ ATM ในเวลาใดเวลาหนึ่งได้ไม่เกินหนึ่งสัญญา
ข้อ 22 ให้ประธานเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
กมล เสนานุช)
(นายกมล เสนานุช)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด

