
 
   

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้ประเภทสามัญแก่สมาชิก  พ.ศ.  2564  

………………………………………………… 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด             
ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 37/2564  ครั้งที่  8/2564  เมื่อวันที่  25  
สิงหาคม  พ.ศ. 2564  จึงก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ประเภทสามัญแก่สมาชิก  พ.ศ.  2564  ดังนี้ 

ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด        
ว่าด้วยการให้เงินกู้ประเภทสามัญแก่สมาชิก  พ.ศ.  2564  

ข้อ  2  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ.  2564   เป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด  ว่าด้วยการให้
เงินกู้ประเภทสามัญแก่สมาชิกทุกฉบับ  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ ค าสั่ง  มติ  หรือข้อตกลงใดซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ  4  ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”์  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด 
 “สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

จ ากัด 
 “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด 
“คณะกรรมการเงินกู้”  หมายความว่า  คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย        

ราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด 
 “ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

จ ากัด 
 “ผู้กู้”  หมายความว่า  สมาชิกที่ได้ยื่นกู้สามัญกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช  จ ากัด 



 “ผู้ค้ าประกัน”  หมายความว่า  สมาชิกที่ผูกพันตนค้ าประกันหนี้เต็มจ านวนของผู้กู้ที่มีไว้กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด 
 

หมวด  1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

ข้อ  5  สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้ประเภทสามัญ  ให้ยื่นค าขอกู้ต่อสหกรณ์  ตามแบบค าขอกู้ที่สหกรณ์
ก าหนด 
 ข้อ  6  คณะกรรมการด าเนินการ  หรือผู้ได้รับมอบหมาย  มีอ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้ประเภทสามัญแก่
สมาชิกตามระเบียบนี้  และกรณีผู้ได้รับมอบหมาย  ได้ใช้อ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้ประเภทสามัญจะต้องรายงานให้
คณะกรรมการด าเนินการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการคราวถัดไป 
 

หมวด  2 
สิทธิการกู้  และวงเงินกู้   

ข้อ  7  สมาชิกท่ีจะขอกู้ประเภทสามัญได้  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์  ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6  เดือน  
หรืออยู่ในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นควรแก่กรณีเป็นรายๆ ไป  สมาชิกที่ขาดส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือน  หรือค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย  สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาค าขอกู้ประเภทสามัญ
ของสมาชิกนั้น  เว้นแต่จะได้ช าระเงินที่ค้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

ข้อ  8  สมาชิกที่จะขอกู้ประเภทสามัญต้องถือหุ้นในสหกรณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10  ของวงเงินที่ขอกู้  และ
สมาชิกท่ีจะขอกู้ประเภทสามัญ  ต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ประเภทที่สหกรณ์ก าหนด 

ข้อ  9  สหกรณ์อาจให้เงินกู้ประเภทสามัญแก่สมาชิกรายหนึ่งๆ  ตามความจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
เห็นสมควร  โดยค านึงถึงความสามารถในการช าระคืนเงินกู้ของสมาชิกนั้นจากเงินได้รายเดือน  หัก ณ  ที่จ่ายเป็น
ส าคัญ  โดยก าหนดวงเงินกู้สูงสุดไว้ไม่เกิน  3,000,000.00  บาท (สามล้านบาทถ้วน)  แต่ทั้งนี้  รายหนึ่งๆ  ต้องไม่
เกินวงเงินกู้แยกตามประเภทสมาชิก  ดังนี้ 

9.1  สมาชิกที่เป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  ข้าราชการบ านาญ  ลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน หรือ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด 
 9.1.1  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6  เดือนขึ้นไป  ถึง 36 เดือน  วงเงินกู้สูงสุดไม่
เกิน  500,000.00  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 

 9.1.2  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  36  เดือนขึ้นไป  ถึง  60  เดือน วงเงินกู้สูงสุด
ไม่เกิน  1,500,000.00  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  



 9.1.3  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  60  เดือนขึ้นไป  ถึง  84  เดือน วงเงินกู้สูงสุด
ไม่เกิน  2,000,000.00  บาท  (สองล้านบาทถ้วน) 

 9.1.4  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  84  เดือนขึ้นไป  ถึง  108  เดือน วงเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน  2,500,000.00  บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

 9.1.5  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  108  เดือนขึ้นไป  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  
3,000,000.00  บาท  (สามล้านบาทถ้วน) 

9.2   สมาชิกท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ 
 9.2.1  สมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6 เดือนขึ้นไป  ถึง 12 เดือน  วงเงินกู้สูงสุดไม่
เกิน  300,000.00  บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 
  9.2.2  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  12  เดือนขึ้นไป  ถึง 36 เดือน  วงเงินกู้สูงสุด
ไม่เกิน  500,000.00  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 9.2.3  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  36  เดือนขึ้นไป  ถึง 60 เดือน  วงเงินกู้สูงสุด
ไม่เกิน 1,500,000.00  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 9.2.4  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  60  เดือนขึ้นไป  ถึง 84 เดือน  วงเงินกู้สูงสุด
ไม่เกิน 2,000,000.00  บาท  (สองล้านบาทถ้วน) 
 9.2.5  สมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  84  เดือนขึ้นไป ถึง 108  เดือนวงเงินกู้สูงสุด
ไม่เกิน  2,500,000.00  บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

 9.2.6  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  108  เดือนขึ้นไป  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  
3,000,000.00  บาท  (สามล้านบาทถ้วน) 

9.3   สมาชิกท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา 
 9.3.1  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6  เดือน  ถึง  12 เดือน  วงเงินกู้สูงสุด ไม่
เกิน  200,000.00 บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 
 9.3.2  สมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  12  เดือนขึ้นไป ถึง  36  เดือน  วงเงินกู้สูงสุด
ไม่เกิน  300,000.00 บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 
 9.3.3  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่   36  เดือนขึ้นไป  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  
500,000.00  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 

 9.4   สมาชิกท่ีเป็นอาจารย์ประจ าสัญญาจ้าง 
         9.4.1  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6  เดือนถึง 12 เดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  
200,000.00  บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 



             9.4.2  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ถึง 24  เดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่
เกิน  250,000.00  บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 9.4.3  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้ งแต่  24 เดือนขึ้นไป วงเงินกู้สู งสุดไม่เกิน  
300,000.00  บาท  (สามแสนบาทถว้น) 

 9.5  สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว 
       9.5.1  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  12  เดือนถึง  36  เดือน  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 

50,000.00  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 9.5.2  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  36 เดือนขึ้นไป ถึง  60  เดือน  วงเงินกู้ สูงสุด

ไม่เกิน 80,000.00  บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 9.5.3  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  

100,000.00  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ข้อ  10  สมาชิกผู้กู้เงินสามัญทุนเรือนหุ้น  ให้กู้ได้ภายในจ านวนเงินไม่เกินร้อยละ  90  ของทุนเรือนหุ้น

ทั้งหมด 
ข้อ  11  หลักเกณฑ์วิธีการ  และรายละเอียดในการให้เงินกู้  ดังนี้ 

11.1 สมาชิกท่ีประสงค์จะขอกู้เงินสามัญ  ให้ยื่นค าขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

11.2 สมาชิกที่ยังคงมีหนี้เงินกู้ แต่ประสงค์จะขอยื่นค าขอกู้ใหม่  จะต้องผ่อนช าระหนี้มาแล้วไม่
น้อยกว่า  6  งวด 

11.3  สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญ  จะต้องยื่นหลักฐานการจ่ายเงินได้รายเดือนประกอบการพิจารณา  
และจะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักรายจ่ายทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของเงินได้รายเดือน 

 
หมวด  3 

หลักประกันส าหรับเงินกู้ 
ข้อ  12  ผู้กู้ต้องท าสัญญากู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
ข้อ  13  หลักประกันส าหรับเงินกู้นั้น  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

  13.1   บุคคลค้ าประกัน  ซึ่งเป็นสมาชิกตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
 13.1.1 สมาชิกประเภทข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  ข้าราชการบ านาญ  ลูกจ้างบ าเหน็จ

รายเดือน  สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์   
          13.1.1.1   เงินกู้สามัญ  ไม่เกิน  500,000.00  บาท   ให้มีผู้ค้ าประกัน  2  คน 

          13.1.1.2  เงินกู้สามัญเกิน  500,000.00 บาท  แต่ไม่เกิน  1,500,000.00  
บาท  ให้มีผู้ค้ าประกัน  3  คน 



                      13.1.1.3  เงินกู้สามัญเกิน 1,500,000.00 บาท แต่ไม่เกิน  2,500,000.00 บาท  
ให้มีผู้ค้ าประกัน  4  คน 
         13.1.1.4  เงินกู้สามัญเกิน 2,500,000.00 บาท แต่ไม่เกิน  3,000,000.00 บาท  
ให้มีผู้ค้ าประกัน  5  คน 
                     13.1.2  สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา   

      13.1.2.1   เงินกู้สามัญ  ไม่เกิน  300,000.00  บาท  ให้มีผู้ค้ าประกัน  2  คน 
       13.1.2.2 เงินกู้สามัญเกิน  300,000.00  บาท  แต่ไม่เกิน  500,000.00  บาท ให้มี
ผู้ค้ าประกัน 3  คน  

       13.1.3  สมาชิกประเภทอาจารย์ประจ าสัญญาจ้าง 
          13.1.3.1  เงินกู้สามัญ  ไม่เกิน  250,000.00  บาท  ให้มีผู้ค้ าประกัน  2  คน 

         13.1.3.2  เงินกู้สามัญเกิน  250,000.00 บาท  แต่ไม่เกิน  300,000.00  บาทให้มี
ผู้ค้ าประกัน  3  คน  
                            13.1.4  สมาชิกประเภทลูกจ้างชั่วคราว 

                            13.1.4.1  เงินกู้สามัญ  ไม่เกิน  50,000.00  บาท  ให้มีผู้ค้ าประกัน  2  คน 
       13.1.4.2  เงินกู้สามัญเกิน 50,000.00 บาท แต่ไม่เกิน 80,000.00 บาท ให้มีผู้ค้ า

ประกัน 3  คน   
       13.1.4.3  เงินกู้สามัญเกิน 80,000.00  บาท  แต่ไม่เกิน 100,000.00 บาทให้มีผู้

ค้ าประกัน  4  คน   
สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา  อาจารย์ประจ าสัญญาจ้าง  และ

ลูกจ้างชั่วคราว  สัญญาเงินกู้สามัญทุกสัญญาต้องมีสมาชิกสหกรณ์ประเภทอ่ืนค้ าประกันไม่น้อยกว่า  1  คน 
            เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตาย  หรือออกจากสหกรณ์ด้วยเหตุอ่ืนหรือมีเหตุที่สหกรณ์เห็นว่า

ไม่สมควรหรือไม่อาจที่จะให้เป็นผู้ค้ าประกันต่อไป  ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ า
ประกันแทนคนเดิม  ให้เสร็จภายในระยะเวลา  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ขาดสมาชิกภาพ 
      13.2  ผู้กู้จะต้องท าประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณ์ฯ ก าหนด  เพ่ือ
คุ้มครองภาระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ  ทุนประกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ 
           ผู้กู้ซึ่งไม่สามารถท าประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณ์ฯก าหนดตาม
หลักเกณฑ์  ให้มีสมาชิกค้ าประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้เพ่ิมอีก  2  คน  
           สมาชิกผู้กู้เงินสามัญ  จ านวนเงินกู้สามัญส่วนที่เกินจากทุนเรือนหุ้น  เงินฝากอุ่นใจวัย
เกษียณ ค่าสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก  สสอค.  และหรือสมาชิก  สส.ชสอ.  รวมกันแล้วจ านวนเงินกู้สามัญ
คงเหลือต้องท าประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อกับบริษัทที่สหกรณ์ก าหนด   



13.3  บุคคลค้ าประกัน  ซึ่งเป็นสมาชิกตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
          13.3.1  สมาชิกประเภทข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  ข้าราชการบ านาญ  ลูกจ้างบ าเหน็จ
รายเดือน  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  พนักงานราชการ  และพนักงานมหาวิทยาลัย  มีสิทธิค้ าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน  
7  ราย 

        13.3.2  สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา  มีสิทธิค้ าประกันเงินกู้สามัญได้
ไม่เกิน 5  ราย 

        13.3.3  สมาชิกประเภทอาจารย์ประจ าสัญญาจ้าง  มีสิทธิค้ าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน  
5  ราย 
                             13.3.4  สมาชิกประเภทลูกจ้างชั่วคราว  มีสิทธิค้ าประกันเงินกู้สามัญได้ ไม่เกิน  3  ราย  

 13.4  อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  จ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้
ของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ  90  แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น   โดยใช้ราคาประเมินของทางราชการหรือราคา
ประเมินของบริษัทผู้มีอาชีพประเมินราคาทรัพย์สิน 

   13.5  หลักทรัพย์รัฐบาลหรือเงินฝากธนาคาร  หรือเงินฝากในสหกรณ์  จ าน าเป็นประกันเงินกู้
ของผู้กู้ภายในร้อยละ  90  แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 

   13.6  สมาชิกท่ีเป็นคู่สมรสกัน  จะค้ าประกันเงินกู้ให้กับสมาชิกคนเดียวกันไม่ได้ 
 

หมวด 4 
เงินงวดช าระหนี้ 

ข้อ  14  การส่งเงินงวดช าระหนี้ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น  ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้  
ณ  ที่จ่ายเป็นล าดับแรก  กรณีที่หัก  ณ  ที่จ่ายไม่ครบ  หรือไม่สามารถหัก  ณ  ที่จ่ายได้  ให้ส่งเงินงวดช าระหนี้ ณ  
ส านักงานสหกรณ์  ตามวิธีการที่สหกรณ์ก าหนดให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันจ่ายเงิน
รายเดือนในเดือนนั้น ๆ  เว้นแต่เงินกู้ที่ได้จ่ายในวันถัดจากวันที่สหกรณ์ท ารายการหักช าระหนี้เดือนนั้นแล้ว  ให้ส่ง
เงินงวดช าระหนี้งวดแรกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนในเดือนถัดไป 

ข้อ 15  ก าหนดระยะเวลาการผ่อนเงินงวดช าระหนี้  และวิธีการช าระหนี้คืนให้กับสหกรณ์  ดังนี้ 
 15.1  สมาชิกที่เป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  ข้าราชการบ านาญ  ลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน  

และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด  สมาชิกท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
พนักงานราชการ  สมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา  สมาชิกท่ีเป็นอาจารย์ประจ าสัญญาจ้าง สมาชิก
ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว    

                   15.1.1  จ านวนเงินกู้ไม่เกิน  100,000  บาท ให้ผ่อนช าระให้เสร็จสิ้น  ภายใน  36 งวด 



15.1.2  จ านวนเงินกู้เกิน  100,000  บาท  แต่ไม่เกิน  500,000  ให้ผ่อนช าระให้เสร็จสิ้น  
ภายใน  96  งวด 

15.1.3  จ านวนเงินกู้เกิน 500,000 บาท ขึ้นไป ให้ผ่อนช าระให้เสร็จสิ้น ภายใน  240 
งวด 

15.2  กรณีได้รับอนุมัติให้ผ่อนช าระเกินอายุ  60  ปี  ให้ผ่อนช าระเงินกู้เป็น  2  ช่วง  คือ ช่วงที่  
1  ภายในอายุ  60  ปี  และช่วงที่  2  หลังอายุ 60  ปี  ตามเงินได้รายเดือนที่ได้รับ 

ทั้งนี้  ต้องผ่อนช าระหนี้ให้เสร็จสิ้น  ภายในอายุราชการ  หรืออายุงานที่ผู้กู้เหลืออยู่ 
15.3  สมาชิกกลุ่มข้าราชการบ านาญ  ลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน  ให้ผ่อนช าระได้จนถึงอายุ  70  

ปี  ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  240  งวด  ยกเว้นสมาชิกที่ขอกู้สามัญจากทุนเรือนหุ้น  หรือเงินฝากของตนเองที่มีอยู่ใน
สหกรณ์เป็นหลักประกัน 
 

หมวด 5 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

 ข้อ  16  ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกินร้อยละ  17  ต่อปี  โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
 ข้อ  17  ดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ  เงินงวดช าระหนี้รายเดือนหัก ณ             
ที่จ่าย  ให้ค านวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันจ่ายเงินได้รายเดือน 
  ในกรณีที่สมาชิกมาขอช าระหนี้ก่อนก าหนด  หรือช าระหนี้ทั้งหมดสหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ย
จากเงินต้นคงเหลือจนถึงวันก่อนวันช าระหนี้เงินกู้นั้น 

หมวด  6 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ  18  ให้คณะกรรมการด าเนินการ  ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ  19  ในกรณีใดๆ  ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย  เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงในทันที
โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้  และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
  19.1  เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  
  19.2  เมื่อปรากฎต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แห่งการกู้คราว
นั้น 
  19.3  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง  และผู้กู้มิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 



  19.4  เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังกล่าวนั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 

ข้อ  20  ผู้กู้  ผู้ค้ าประกัน  ต้องยอมผูกพันตนว่า  หาก  ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันประสงค์จะลาออกหรือย้าย  
จากราชการหรืองานประจ า  ตามข้อบังคับของสหกรณ์จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และจัดการช าระ
หนี้สินซึ่งผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันมีอยู่หรือหาหลักประกันหรือผู้ค้ าประกันรายใหม่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  แล้ว
จึงลาออก  หรือย้ายจากราชการหรืองานประจ านั้นได้  เว้นแต่ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันที่ออกจากราชการโดยได้รับ
บ านาญหรือรับบ าเหน็จรายเดือนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ  ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 
 ข้อ  21  ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามข้อ  19  และข้อ  20  และไม่สามารถช าระหนี้
โดยสิ้นเชิงได้นั้น  ผู้ค้ าประกันต้องร่วมรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ทั้งสิ้น  โดยให้เรียกเก็บจากเงินได้รายเดือนของผู้ค้ า
ประกันตามจ านวนเงินที่ต้องช าระ  เป็นงวดรายเดือนจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 
 

หมวด  7 
การอนุมัติเงินให้กู้แก่สมาชิก 

 ข้อ  22  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิก  ได้ตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้   
 คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้หรือผู้จัดการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่
สมาชิกได้  ทั้งนี้คณะกรรมการเงินกู้  หรือผู้จัดการต้องกระท าตามข้อบังคับระเบียบและประกาศของสหกรณ์
ตลอดจน  มติ และค าสั่งของคณะกรรมการด าเนินการทุกประการ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 

         
           (ดร.มนทิรา  สังข์ทอง) 
              ประธานกรรมการ 

                             สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด 

 
  

 


