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 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ 
107(3) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 56 ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได
กําหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกูเพ่ือเหตฉุุกเฉินแกสมาชิก พ.ศ. 2559 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกู
เพ่ือเหตฉุุกเฉินแกสมาชิก พ.ศ. 2559” 
 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 เปนตนไป 
 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูเพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินแกสมาชิก พ.ศ. 2554 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูเพ่ือ
เหตุฉุกเฉินแกสมาชิก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย
การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแกสมาชิก (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศหรือ
คําส่ังอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “กรรมการดําเนินการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด  
  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูนราธิวาส จํากัด 
  “รองประธานกรรมการ” หมายความวา รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “เงินไดรายเดือน” หมายความวา เงินเดือน หรือเงินคาจางประจํา หรือเงินบํานาญ 
หรือเงินเดือนรวมกับเงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือการสูรบ เงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ และเงิน
คาตอบแทนตําแหนง ไมรวมเงินเพ่ิมรายไดอ่ืนๆ หรือเงินบํานาญรวมกับเงินท่ีจายควบกับเงิน
บํานาญ 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย
การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแกสมาชิก พ.ศ.2559 
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หมวด 1  
ขอกําหนดท่ัวไป 

 

 ขอ  5. ในระเบียบนี้ สหกรณใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแกสมาชิก 3 ประเภท คือ 
5.1 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป 
5.2 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 
5.3 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจายเบ้ียประกันสินเช่ือ 

 ขอ  6. ผูขอกูตองแนบสําเนาใบสําคัญการจายเงินเดือน (E-money) หรือสลิปเงินเดือน
รับรองสําเนาดวยตนเองมาพรอมกับคําขอกูเพ่ือประกอบการวินิจฉัยใหเงินกู 
 

หมวด 2  
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 

การใหเงินกู สิทธิการกู และวงเงินกู 
 

 ขอ  7. การใหเ งินกู เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ท่ัวไป และเงินกู เ พ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการ ตามท่ีเห็นสมควรเปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป 
และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันแทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได และใหผูรับมอบอํานาจ
ดังกลาวนั้น แถลงรายการเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไปท่ีใหไป เพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ทุกเดือน 
 ขอ  8. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันท่ีใหแกสมาชิกผูกู
คนหนึ่ง ๆ นั้น ใหกูไดตามความสามารถในการชําระหนี้ และตองอยูภายในจํากัดไมเกินสองแสน
บาท 
  ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยังมีเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินรายกอนเหลืออยู สมาชิกจะตองชําระ
เงินกูเพ่ือเหตฉุุกเฉินรายกอนใหหมดแลวจึงมีสิทธ์ิกูใหมได 
  สมาชิกมีสิทธ์ิเลือกกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป หรือกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแส
รายวันไดประเภทใดประเภทหนึ่งเทานั้น 
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หมวด 3  
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 

หลักประกันสําหรับเงินกู 
 

 ขอ  9. หลักประกันสําหรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแส
รายวัน เม่ือผูกูไดทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณแลว ใหถือวาเงินคาหุนของสมาชิกเปนหลักประกัน
ของเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน เปนอันดับสองรองจากเงินกู
พิเศษเพ่ือการเอนกประสงคใชเงินคาหุนเปนประกัน 
  ถาเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันของสมาชิก มี
จํานวนไมเกินกวาเงินคาหุนตามวรรคแรกท่ีผูกูมีอยูในสหกรณก็ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก 
  ถาเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันของสมาชิกมี
จํานวนเกินกวาเงินคาหุนตามวรรคแรกท่ีผูกูมีอยูในสหกรณก็ตองมีสมาชิกท่ีมิไดเปนคูสมรสของ    
ผูกู และมิไดเปนผูค้ําประกันเงินกูสามัญท่ัวไปของผูกูค้ําประกันเงินกู 1 คน 
  สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันผูกูเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไปหรือเงินกูเพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินกระแสรายวันได 1 ราย เทานั้น 
 

หมวด 4  
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 

เงินงวดชําระหนี้ 
 

 ขอ 10. การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไป และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแส
รายวัน ซ่ึงผูกูตองสงตอสหกรณนั้น ใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู ณ ท่ีจาย และการ
สงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ดอกเบ้ียเงินกู เงินคาหุนรายเดือน เงินฝากรายเดือน และ
รายจายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดของสมาชิกรวมกันจะตองไมเกินรอยละแปดสิบ
หาของเงินไดรายเดือนของสมาชิกนั้น” 
  ใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันจายเงินเดือนของเดือน
นั้นๆ 
 ขอ 11. ใหผูกูสงคืนเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ัวไปและเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน โดยสง
ตนเงินกูรวมกับดอกเบ้ียเปนงวดรายเดือน เทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) เปนจํานวนไมเกินหกสิบงวด 
เงินงวดชําระหนี้นั้นใหสงชําระตั้งแตเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
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  ในกรณีท่ีผูกูมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุอันควร
ผอนผันเปนพิเศษ คณะกรรมการอาจจะผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูเพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินท่ีกําหนดไวตามความในวรรคกอนนั้นใหแกผูกูคราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได แตการผอน
เวลาเชนนี้รวมกันท้ังหมดสําหรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินรายหนึ่งๆ ตองไมเกินหกเดือน 
 

หมวด 5 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อจายเบี้ยประกันสินเชื่อ 

 

 ขอ 12. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจายเบ้ียประกันสินเช่ือตองเสนอคําขอ
กูตอสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว 
 ขอ 13. ผูขอกูตองแนบใบสําคัญจายเงินเดือน (E-money) หรือสลิปเงินเดือน รับรองสําเนา
ดวยตนเองมาพรอมกับคําขอกูเพ่ือประกอบการวินิจฉัยใหเงินกู 
 

หมวด 6 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อจายเบี้ยประกันสินเชื่อ 
การใหเงินกู สิทธิการกู วงเงินกู และหลักประกัน 

 

 ขอ 14. การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจายเบ้ียประกันสินเช่ือ คณะกรรมการดําเนินการอาจ
มอบอํานาจใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือผูจัดการ ตามท่ี
เห็นสมควรเปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจายเบ้ียประกันสินเช่ือแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการก็ได และใหผูรับมอบอํานาจดังกลาวนั้นแถลงรายการเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจาย
ประกันสินเช่ือท่ีใหไปเพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 
 ขอ 15. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจายเบ้ียประกันสินเช่ือท่ีใหสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ใหกูได
ตามความสามารถในการชําระหนี้ และตองอยูภายในจํากัดไมเกินหกพันบาท 
 ขอ 16. หลักประกันสําหรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจายเบ้ียประกันสินเช่ือ เม่ือผูกูไดทํา
หนังสือกูใหไวตอสหกรณแลว ใหถือวาเงินคาหุนของสมาชิกเปนหลักประกันของเงินกูเพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินเพ่ือจายเบ้ียประกันสินเช่ือ 
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หมวด 7 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อจายเบี้ยประกันสินเชื่อ 

เงินงวดชําระหนี้ 
 

 ขอ 17. การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจายเบ้ียประกันสินเช่ือ ซ่ึงผูกูตองสง
ตอสหกรณนั้นใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู ณ ท่ีจาย และการสงเงินงวดชําระหนี้
เงินกูทุกประเภท ดอกเบ้ียเงินกู เงินคาหุนรายเดือน เงินฝากรายเดือนและรายจายอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดของสมาชิกสมาชิกรวมกันจะตองไมเกินรอยละแปดสิบหาของเงิน
ไดรายเดือนของสมาชิกนั้น 
  ใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันจายเงินไดรายเดือนของ
เดือนนั้น ๆ 
 ขอ 18. ใหผูกูสงคืนเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือจายเบ้ียประกันสินเช่ือ โดยสงตนเงินรวมกัน
ดอกเบ้ียเปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) เปนจํานวนไมเกินสิบงวด เงินงวดชําระหนี้
นั้นใหสงชําระตั้งแตเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
 

หมวด 8 
ดอกเบี้ยเงินกู 

 
 ขอ 19. ใหคิดดอกเบ้ียเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินทุกประเภทในอัตราสูงสุดไมเกินอัตราท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป 
 ขอ 20. ดอกเบ้ียเงินกูนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ โดยถือเกณฑ 1 ป = 
365 วัน 
  ในกรณีท่ีสมาชิกมาขอชําระหนี้กอนกําหนด หรือชําระหนี้ท้ังหมดสหกรณจะ
คํานวณดอกเบ้ียจากเงินตนคงเหลือจนถึงวันกอนวันชําระหนี้เงินกูนั้น 
 

หมวด 9 
การเรียกคืนเงินกู 

 
 ขอ 21. ในกรณีใด ๆ ดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินทุกประเภทเปนอันถึงกําหนด
สงคืนโดยส้ินเชิง พรอมท้ังดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักคํานึงกําหนดเวลาท่ีใหไวและให
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
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  (1)  เม่ือผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ 
  (2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวา ผูกูนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงคแหง
การกูนั้น   
  (3) เม่ือคางสงเงินงวดชําระหนี้ (ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย) เปนเวลาสองเดือน
ติดตอกันหรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ 
  (4) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันเงินกูเกิดบกพรองและผูกูมิได
จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ขอ 15. ผูกูตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอออกหรือยายจากราชการหรืองานประจํา
ตามขอบังคับของสหกรณจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซ่ึงตนมี
อยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอนแลวจึงขอออก หรือยายจากราชการ หรืองานประจํานั้นได เวนแต
สมาชิกท่ีออกจาราชการโดยไมมีความผิด และไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ และมิไดลาออกจากสหกรณ 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 

 
  
                 (นายสมยศ เสาวคนธ)    
                    ประธานกรรมการ 
                 สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
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 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ 
107(3) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 57 ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 ได
กําหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกูเพ่ือเหตฉุุกเฉินแกสมาชิก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกู
เพ่ือเหตฉุุกเฉินแกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560” 
 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 23 มีนาคม 2560 เปนตนไป 
 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูเพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินแกสมาชิก พ.ศ. 2559 ขอ 20 และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯ ล  ฯ 
 

 “ขอ 20. ดอกเบ้ียเงินกูนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ โดยถือตามปปฏิทิน 
  ในกรณีท่ีสมาชิกมาขอชําระหนี้กอนกําหนด หรือชําระหนี้ท้ังหมดสหกรณจะ
คํานวณดอกเบ้ียจากเงินตนคงเหลือจนถึงวันกอนวันชําระหนี้เงินกูนั้น” 

ฯ ล  ฯ 
 

 สวนขอความอ่ืนนอกจากท่ีกลาวนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด วาดวยการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแกสมาชิก พ.ศ. 2559 ทุกประการ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  23 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 
 

 
          (นายสมยศ เสาวคนธ) 
             ประธานกรรมการ 
                     สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย
การใหเงินกูเพื่อเหตฉุุกเฉินแกสมาชิก แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) 


