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 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และขอ 107(3) 
ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 56 ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559 ไดกําหนดระเบียบวา
ดวยการใหเงินกูแกพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูแก
พนักงานราชการ พ.ศ. 2559” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 21 เมษายน 2559 เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกพนักงานราชการ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูแก
พนักงานราชการ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศหรือคําส่ังอ่ืนใดท่ีขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “สมาชิก” หมายถึง พนักงานราชการท่ีเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด  
  “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด 
  “รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด 
  “กรรมการดําเนินการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาสจํากัด  
  “ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “เงินไดรายเดือน” หมายถึง เงินคาตอบแทนรวมกับเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวไมรวมเงิน
เพ่ิมรายไดอ่ืนๆ 
 

หมวด 1 
ขอกําหนดท่ัวไป 

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย
การใหเงินกูแกพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 
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 ขอ  5. ในระเบียบนี้ สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ 
  (1)  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  (2)  เงินกูสามัญ 
  (3)  เงินกูพิเศษเพ่ือการเอนกประสงค  
 ขอ   6. สหกรณจะใหเงินกูเฉพาะแกสมาชิกท่ีมีอายุการเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวาส่ีเดือน 
 ขอ   7. การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น จะใหเฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แตจะใหเงินกูเพ่ือการสุรุยสุราย หรือการเก็งกําไรไมได 
 ขอ   8. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินตองเสนอคําขอกูตอสหกรณ พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ตามแบบ
ท่ีกําหนดไว 
 ขอ   9. การใหเงินกูทุกประเภทนั้น ผูกูตองทําหนังสือกู และสมาชิกผูค้ําประกัน (ถามี) ตองทํา
หนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว 
 ขอ 10. การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู ซ่ึงผูกูตองสงตอสหกรณนั้นใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดราย
เดือนของผูกู ณ ท่ีจาย และการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ดอกเบ้ียเงินกู เงินคาหุนรายเดือน เงิน
ฝากรายเดือน และรายจายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดของสมาชิกรวมกันจะตองไมเกินรอยละ
แปดสิบหาของเงินไดรายเดือนของสมาชิกนั้น 
  ใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันจายเงินเดือนของเดือนนั้นๆ 
 
 
 
 
 

หมวด 2 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 

 ขอ 11. การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการ ตามท่ีเห็นสมควรเปนผูวินิจฉัยใหเงินกู
เพ่ือเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได และใหผูรับมอบอํานาจดังกลาวนั้นแถลงรายการเงินกูเพ่ือ
เหตุฉุกเฉินท่ีใหไป ใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 
 ขอ 12. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ใหกูไดตามความสามารถในการชําระ
หนี้ และตองอยูภายในจํากัดไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือไมเกินเงินคาหุนของสมาชิกท่ีมีอยูในวันยื่นคําขอกู 
สุดแตจํานวนไหนนอยกวา 
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  ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยังมีเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินรายกอนเหลืออยู สมาชิกจะตองชําระเงินกูเพ่ือ
เหตุฉุกเฉินรายกอนใหหมด แลวจงึมีสิทธ์ิกูใหมได 
 ขอ 13. หลักประกันสําหรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เม่ือผูกูไดทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณแลว ใหถือ
วาเงินคาหุนของสมาชิกเปนหลักประกันของเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเปนอันดับสองรองจากเงินกูพิเศษเพ่ือการ
เอนกประสงคใชเงินคาหุนเปนหลักประกัน 
 ขอ 14. การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ใหผูกูสงคืนเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินโดยสง
ตนเงินกูรวมกับดอกเบ้ียเปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) เปนจํานวนไมเกินยี่สิบงวด เงินงวด
ชําระหนี้นั้นใหสงชําระตั้งแตเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
 

หมวด 3 
เงินกูสามัญ 

 

 ขอ 15. การใหเงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแก
สมาชิก    
  คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้ง คณะกรรมการเงินกูขึ้น ตามความในขอบังคับของ
สหกรณ และมอบอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกก็ได 
 ขอ 16. คําขอกูเงินสามัญของสมาชิกนั้น ตองเสนอโดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจาก
ผูบังคับบัญชาของผูขอกูนั้น 
 ขอ 17. จํานวนเงินกูสามัญท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกูพิจารณาเห็นสมควร ใหกูไดตามความสามารถในการชําระหนี้ และตองอยูภายในจํากัดไม
เกินสองแสนบาทถวน 
  การกูเงินตามวรรคกอน ผูกูจะตองมีเงินคาหุนไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของจํานวนเงินกู 
 ขอ 18. ในการใหเงินกูสามัญนั้น ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนท่ีจะใหกูไดไมพอแกการขอกูอันมี
ลักษณะพึงใหกูนั้นไดทุกราย ใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงินกูดังตอไปนี ้
  (1) เงินกูซ่ึงถือคาหุนเปนหลักประกัน พึงใหในลําดับกอนเงินกูซ่ึงมีหลักประกันอยางอ่ืน 
  (2) ในระหวางเงินกูซ่ึงอยูในลําดับเดียวกันตามท่ีกลาวในขอ (1) นั้น เงินกูซ่ึงมีจํานวนนอย 
พึงใหกอนเงินกูซ่ึงมีจํานวนมาก เพ่ือประโยชนแหงการนี้ จํานวนเงินกูท่ีนํามาเทียบกันนั้นใหคิดรวมท้ังเงินกู
สามัญและเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินรายกอนของผูกูท่ีคงเหลืออยู (ถามี) ดวย 
  ท้ังนี้ เวนแตกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นวามีเหตุผลพิเศษจะ
วินิจฉัยเปนอยางอ่ืนก็ได 
 ขอ 19. หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญ ถาเงินกูสามัญมีจํานวนไมเกินกวาคาหุนท่ีผูกูมีอยูใน
สหกรณก็ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก 
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  ถาเงินกูสามัญมีจํานวนเกินกวาคาหุนซ่ึงผูกูมีอยูในสหกรณก็ตองมีหลักประกันอยางหนึ่งอยาง
ใด ดังตอไปนี้ดวย   
  (1) ใหสมาชิกท่ีมิไดเปนคูสมรสของผูกู หรือพนักงานราชการ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ
หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรใหค้ําประกันเงินกูอยางไมมีจํากัด ดังตอไปนี ้
   ก. วงเงินกูไมเกิน   100,000 บาท        ใหมีบุคคลค้ําประกัน จํานวน 2 คน 
   ข. วงเงินกูเกินกวา 100,000 – 150,000 บาท   ใหมีบุคคลค้ําประกัน จํานวน 3 คน 
   ค. วงเงินกูเกินกวา 150,000 – 200,000 บาท ใหมีบุคคลค้ําประกัน จํานวน 4 คน 
   เพ่ือความม่ันคงในการใหเงินกูสามัญ คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูมี
อํานาจวินิจฉัยเรียกใหมีผูค้ําประกันมากกวาท่ีกําหนดได 
   เม่ือผูค้ําประกันคนใดขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับไมวาเพราะเหตุใดหรือมีเหตุท่ี
คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเห็นวาไมสมควรท่ีจะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองจัดให
สมาชิกอ่ืนท่ีมิไดเปนพนักงานราชการ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขา
เปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู
กําหนด 
   อนึ่ง ภายหลังทําหนังสือค้ําประกันแลว ถาสมาชิกผูค้ําประกันไดเปนคูสมรสของผูกู ผูกู
จะตองจัดใหมีสมาชิกอ่ืนท่ีมิไดเปนพนักงานราชการ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู
เห็นสมควรเปนผูค้ําประกันหนี้เงินกูในสวนท่ีเกินกวาคาหุนของผูกูโดยเร็วดวย 
  (2) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอ่ืน จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกู
รายนั้น โดยตองเปนท่ีพอใจของคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูวาจํานวนเงินกูสวนท่ีเกิน
กวาคาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละเจ็ดสิบแหงราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยจากสํานักงานท่ีดิน 
  (3) มีบัญชีเงินฝากในสหกรณจํานําเปนประกันโดยจํานวนเงินกูสวนท่ีเกินกวาคาหุนของผูกู
ตองอยูภายในรอยละเกาสิบแหงคาของจํานวนเงินฝากท่ีมีอยูในสหกรณ 
 ขอ 20. ใหผูกูมีบัญชีเงินฝากประจําหรือเงินฝากออมทรัพย โดยสหกรณหักเงินคาตอบแทนของ ผูกู
อยางนอยเดือนละ 100 บาท   
 ขอ 21. การสงเงินงวดชําระหนีสํ้าหรับเงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือ คณะกรรมการ
เงินกูพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญเปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวย
ดอกเบ้ียเปนจํานวนไมเกินแปดสิบงวด 

 
หมวด 4 

เงินกูพิเศษเพื่อการเอนกประสงค 
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 ขอ 22. เงินกูพิเศษเพ่ือการเอนกประสงค พิจารณาตามประเภทหลักประกันไดดังนี ้
  (1) เงินกูพิเศษเพ่ือการเอนกประสงคใชเงินคาหุนของผูกูในสหกรณเปนประกัน 
  (2) เงินกูพิเศษเพ่ือการเอนกประสงคใชเงินฝากของผูกูในสหกรณเปนประกัน 
 ขอ 23. จํานวนเงินกูพิเศษเพ่ือการเอนกประสงค ซ่ึงใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ใหกูไดภายใน
จํากัดไมเกินรอยละเกาสิบของคาหุน หรือเงินฝากท้ังหมดท่ีมีอยูในสหกรณเปนหลักประกัน 
 ขอ 24. การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู พิเศษเพ่ือการเอนกประสงค ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกูพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูพิเศษเพ่ือการเอนกประสงคเปนงวด
รายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบ้ียเปนจํานวนไมเกินแปดสิบงวด 
 

หมวด 5 
ดอกเบี้ยเงินกู 

 

 ขอ 25. ใหเรียกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทในอัตราสูงสุดไมเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด โดยจะได
ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 
 ขอ 26. ดอกเบ้ียนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ โดยถือเกณฑ 1 ป = 365 วัน 
  ในกรณีท่ีสมาชิกมาขอชําระหนี้กอนกําหนด หรือชําระหนี้ท้ังหมดสหกรณจะคํานวณ
ดอกเบ้ียจากเงินตนคงเหลือจนถึงวันกอนวันชําระหนี้เงินกูนั้น 
 

หมวด 6 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู 

 

 ขอ 27. ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว
ในระเบียบนี้และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองผูกูจะตอง
จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ขอ 28. ในกรณีใดๆ ดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยส้ินเชิง 
พรอมท้ังดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักคํานึงกําหนดเวลาท่ีใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักชา 
  (1) เม่ือผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ 
  (2) เม่ือปรากฏแกคณะกรรมการดําเนินการวา ผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกู
นั้น 
  (3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันเงินกูเกิดบกพรองและผูกูมิไดจัดการ
แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
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  (4) เม่ือคางสงเงินงวดชําระหนี้ (ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย) เปนเวลาสองเดือนติดตอกันหรือ
ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ 
 ขอ 29. ในกรณีท่ีเงินกูเปนอันตองสงคืนโดยส้ินเชิงตามท่ีกลาวแลวในขอ 28 ถาผูค้ําประกันตองรับ
ผิดชําระหนี้แทนผูกูและไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยส้ินเชิงได ผูค้ําประกันอาจชําระเปนงวดรายเดือนตามท่ี
ผูกูทําหนังสือไวกับสหกรณก็ได 
  กรณีท่ีผูค้ําประกันไมสามารถชําระหนี้ไดตามท่ีกลาวในวรรคกอน เม่ือผูค้ําประกันรองขอ
คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระหนี้ไดตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด 
 ขอ 30. ผูกูก็ดี ผูค้ําประกันก็ดีตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอออกหรือยายจากราชการ หรือ
งานประจําตามระเบียบวาดวยคุณสมบัติวิธีรับสมัครและการขาดจากสมาชิกภาพตองแจงเปนหนังสือให
สหกรณทราบและจัดการชําระหนี้ ซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอนแลวจึงออกหรือยายจาก
ราชการหรืองานประจํานั้นได 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2559 
 
 

  
          (นายสมยศ เสาวคนธ) 
             ประธานกรรมการ 
                     สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
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 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และขอ 107(3) 
ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 56 ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 ไดกําหนดระเบียบวา
ดวยการใหเงินกูแกพนักงานราชการ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูแก
พนักงานราชการ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2559 ขอ 19 และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯ ล  ฯ 
 

 “ขอ 19. หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญ ถาเงินกูสามัญมีจํานวนไมเกินกวาคาหุนท่ีผูกูมีอยูใน
สหกรณก็ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก 
  ถาเงินกูสามัญมีจํานวนเกินกวาคาหุนซ่ึงผูกูมีอยูในสหกรณก็ตองมีหลักประกันอยางหนึ่งอยาง
ใด ดังตอไปนี้ดวย   
  (1) ใหสมาชิกท่ีมิไดเปนคูสมรสของผูกู หรือพนักงานราชการ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ
หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรใหค้ําประกันเงินกูอยางไมมีจํากัด ดังตอไปนี ้
   ก. วงเงินกูไมเกิน    75,000 บาท        ใหมีบุคคลค้ําประกัน จํานวน 1 คน 
   ข. วงเงินกูเกินกวา   75,000 – 150,000 บาท   ใหมีบุคคลค้ําประกัน จํานวน 2 คน 
   ค. วงเงินกูเกินกวา 150,000 – 200,000 บาท ใหมีบุคคลค้ําประกัน จํานวน 3 คน 
   เพ่ือความม่ันคงในการใหเงินกูสามัญ คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูมี
อํานาจวินิจฉัยเรียกใหมีผูค้ําประกันมากกวาท่ีกําหนดได 
   เม่ือผูค้ําประกันคนใดขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับไมวาเพราะเหตุใดหรือมีเหตุท่ี
คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเห็นวาไมสมควรท่ีจะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองจัดให
สมาชิกอ่ืนท่ีมิไดเปนพนักงานราชการ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขา
เปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู
กําหนด 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการ
ใหเงินกูแกพนักงานราชการ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 
2559  
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   อนึ่ง ภายหลังทําหนังสือค้ําประกันแลว ถาสมาชิกผูค้ําประกันไดเปนคูสมรสของผูกู ผูกู
จะตองจัดใหมีสมาชิกอ่ืนท่ีมิไดเปนพนักงานราชการ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู
เห็นสมควรเปนผูค้ําประกันหนี้เงินกูในสวนท่ีเกินกวาคาหุนของผูกูโดยเร็วดวย 
  (2) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอ่ืน จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกู
รายนั้น โดยตองเปนท่ีพอใจของคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูวาจํานวนเงินกูสวนท่ีเกิน
กวาคาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละเจ็ดสิบแหงราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยจากสํานักงานท่ีดิน 
  (3) มีบัญชีเงินฝากในสหกรณจํานําเปนประกันโดยจํานวนเงินกูสวนท่ีเกินกวาคาหุนของผูกู
ตองอยูภายในรอยละเกาสิบแหงคาของจํานวนเงินฝากท่ีมีอยูในสหกรณ 

ฯ ล  ฯ 
 

 สวนขอความอ่ืนนอกจากท่ีกลาวนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วา
ดวยการใหเงินกูแกพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 ทุกประการ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 
 

 
          (นายสมยศ เสาวคนธ) 
             ประธานกรรมการ 
                     สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
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 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และขอ 107(3) 
ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 57 ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 ไดกําหนดระเบียบวา
ดวยการใหเงินกูแกพนักงานราชการ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูแก
พนักงานราชการ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 23 มีนาคม 2560 เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2559 ขอ 26 และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯ ล  ฯ 
 

 “ขอ 26. ดอกเบ้ียนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ โดยถือตามปปฏิทิน 
  ในกรณีท่ีสมาชิกมาขอชําระหนี้กอนกําหนด หรือชําระหนี้ท้ังหมดสหกรณจะคํานวณ
ดอกเบ้ียจากเงินตนคงเหลือจนถึงวันกอนวันชําระหนี้เงินกูนั้น” 

ฯ ล  ฯ 
 

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

 
          (นายสมยศ เสาวคนธ) 
             ประธานกรรมการ 
                     สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย 
การใหเงินกูแกพนักงานราชการ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560  


