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 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และขอ 107(4) ท่ี
ประชุม คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 13/2554 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 ไดกําหนดระเบียบ
วาดวยการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก พ.ศ. 2554 ดังตอไปนี ้
 ขอ   1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูพิเศษ
แกสมาชิก พ.ศ. 2554” 
 ขอ   2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เปนตนไป 
 ขอ   3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก 
พ.ศ. 2553 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศหรือคําส่ังอ่ืนใด ท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ   4. ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด 
  “กรรมการดําเนินการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด  
  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด 
  “รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด 
  “ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “เงินไดรายเดือน” หมายถึง เงินเดือน หรือเงินคาจางประจํา หรือเงินบํานาญ หรือเงินเดือน
รวมกับเงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือการสูรบ เงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ และเงินคาตอบแทนตําแหนง ไม
รวมเงินเพ่ิมรายไดอ่ืนๆ หรือเงินบํานาญรวมกับเงินท่ีจายควบกับเงินบํานาญ 
 

หมวด 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

 

 ขอ   5. ในระเบียบนี้ สหกรณใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก 5 ประเภท คือ 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด  วาดวย
การใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก พ.ศ. 2554 
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   (1)  เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห 
   (2)  เงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 
   (3)  เงินกูพิเศษเพ่ือการซ้ือยานพาหนะ 
   (4)  เงินกูพิเศษเพ่ือเหตุจําเปนอันรายแรง 
   (5)  เงินกูพิเศษเพ่ือการเอนกประสงค 
 ขอ   6. ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษ ตามระเบียบการนี ้
   คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการ ตามท่ีเห็นสมควรเปนผูวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษเพ่ือการเอนกประสงค
แทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได และใหผูรับมอบอํานาจดังกลาวนั้น แถลงรายการเงินกูเพ่ือ 
การเอนกประสงคท่ีใหไป และสงคืนเพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน  
 ขอ   7. เงินกูซ่ึงจะถือเปนเงินกูพิเศษและใชระยะเวลาสงคืนตามท่ีกําหนดไวสําหรับเงินกูพิเศษได
นั้น ตองมีจํานวนเกินกวาจํากัดซ่ึงสมาชิกนั้นอาจกูสามัญท่ัวไปจากสหกรณได เวนแตเงินกูพิเศษเพ่ือการ
เอนกประสงคจะมีจํานวนนอยกวาหรือเทากับจํานวนเงินกูสามัญท่ัวไปซ่ึงสมาชิกอาจกูจากสหกรณได 
 ขอ   8. สมาชิกอาจยื่นกูเงินพิเศษตามขอ 5(5) ไดเม่ือชําระคาหุนมาแลวไมนอยกวา 4 งวด และตองมี
เงินคาหุนไมต่ํากวา 10,000 บาท หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาเปนราย ๆ ไป 
เวนแตสมาชิกท่ีขอกูเงินพิเศษตามขอ 5(1)-(4) ตองเปนสมาชิกในสหกรณนี้ติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 
5 ป และมีอายุไมเกิน 55 ป นับถึงวันยื่นคําขอกู และมีเงินคาหุนไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนเงินกู 
 ขอ   9. สมาชิกผูไดรับเงินกูพิเศษหามไมใหรับเงินกูสามัญท่ัวไป เวนแตไดสงคืนจํานวนเงินตน
ลดลงไมเกินจํากัดท่ีผูกูอาจกูเงินสามัญท่ัวไปจากสหกรณได 
 ขอ 10. การใหเงินกูพิเศษตามขอ 5(1)-(4) ตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาสามในส่ีของ
จํานวนกรรมการดําเนินการผูเขาประชุมพิจารณาคําขอกูรายนั้น 
 ขอ 11. เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดวินิจฉัยใหกูพิเศษท้ังหนังสือและเอกสารทางกฎหมายอยาง
อ่ืนๆ เกี่ยวกับเงินกูนั้น ไดจัดทําตามแบบท่ีกําหนดไว โดยครบถวนสมบูรณแลว สมาชิกผูกูจึงจะรับเงินกูจาก
สหกรณได 
 ขอ 12. ในเม่ือถึงกําหนดท่ีสมาชิกผูกูตองจายเงินกูตามความมุงหมาย ตองเสนอรายงานการจายเงินกู
ตามแบบท่ีกําหนดไว พรอมท้ังหลักฐานท่ีมีตอสหกรณทุกคราวโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะกระทําได สหกรณอาจมอบ
ใหกรรมการดําเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนการใชเงินกูตามรายงานนั้น ๆ อีกช้ันหนึ่ง
ดวย 
 ขอ 13. ตราบใดท่ีสมาชิกยังสงคืนเงินกูพิเศษไมเสร็จ ตนจะตองยินยอมและอํานวยความสะดวกให
กรรมการดําเนินการหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงไดรับมอบหมายจากสหกรณเขาตรวจการกอสรางตอเติมหรือ
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ปรับปรุง หรือทรัพยสิน หรือการประกอบอาชีพท่ีใชเงินกูนั้นในเวลาอันสมควรไดเสมอ และตองช้ีแจง
ขอความเกี่ยวกับเรื่องท่ีตรวจใหทราบตามประสงค 
 

หมวด 2 
สิทธิการกู วงเงินกู 

เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 
 

 ขอ 14. เงินกูเพ่ือการเคหะสงเคราะห ไดแก 
  (1) เงินกูเพ่ือกอสราง ตอเติมหรือปรับปรุงอาคารสําหรับใชเปนท่ีอยูอาศัยของตนเองและ
ครอบครัวตามควรแกฐานะ 
  (2) เงินกูเพ่ือซ้ือท่ีดินและอาคารหรือซ้ือท่ีดินเพ่ือจะไดกอสรางอาคารในระยะเวลาอัน
สมควร ท้ังนี้ สําหรับใชเปนท่ีอยูอาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแกฐานะ 
  (3) เงินกูเพ่ือกิจการซ่ึงเกีย่วของหรือจําเปนแก (1) หรือ (2) 
 ขอ 15. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวใน ขอ 14 ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการดําเนินการ
ตามแบบท่ีกําหนดไว รวมท้ังรายละเอียดแบบรูป รายการกอสราง หรือตอเติม หรือปรับปรุงอาคาร
รายละเอียด หลักฐานท่ีดินและอาคารท่ีจะซ้ือ กําหนดเวลาและราคาสัญญาท่ีทําไว หรือรางสัญญาท่ีทํา
รายละเอียดแหงความตองการเงินกูจํานวนเงินซ่ึงตนจะตองออกเอง กําหนดใชจายเงินกู รายละเอียดและ
หลักฐานแหงทรัพยสินท่ีเสนอเปนหลักประกัน 
 ขอ 16. สหกรณจะมอบใหกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนและทํา
รายงานเกี่ยวกับคําขอกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเปนหนาท่ีของ
สมาชิกผูขอกูตองใหความรวมมือและขอเท็จจริง 
 ขอ 17. จํานวนเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห ซ่ึงใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้นยอมสุดแต
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะท่ีอยูอาศัยตามควรแกฐานะและ
ความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกนั้น แตไมเกิน 2,500,000 บาท 
 ขอ 18. เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะหนั้น มีความมุงหมายเพ่ือใหสมาชิกมีท่ีอยูอาศัยของตนเอง
และครัวเรือน ตามท่ีกลาวในขอ 14 มิใชจัดใหมีขึ้นสําหรับใหเชาหรือโอนแกผูอ่ืน เวนแตในกรณีท่ีจําเปนซ่ึง
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการกอน 
 

เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
 ขอ 19. เงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ใหเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพของตนและ
ครอบครัว ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรแลวและพอใจวาจะกอประโยชนงอกเงยใหแกสมาชิกผูกู 
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 ขอ 20. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 19 ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการดําเนินการ
ตามแบบท่ีกําหนดไว รวมท้ังรายละเอียดแผนงานประกอบอาชีพท่ีจะใชเงินกู รายการรายไดซ่ึงคาดวาจะ
ไดรับจากการลงทุนนั้น กําหนดการใชจายเงินกู ประสบการณของตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น 
รายละเอียดและหลักฐานแหงทรัพยสินท่ีเสนอเปนประกัน 
 ขอ 21. สหกรณจะมอบใหกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนและทํา
รายงานเกี่ยวกับคําขอกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เปน
หนาท่ีของสมาชิกผูขอกูตองใหความรวมมือและขอเท็จจริง 
 ขอ 22. จํานวนเงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ ซ่ึงใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ยอม
สุดแตคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความตองการเงินกูท่ีแทจริงตามแผนงาน
ประกอบอาชีพ และความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกนั้น แตไมเกิน 2,000,000 บาท 
 

เงินกูพิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ 
 ขอ 23. เงินกูพิเศษเพ่ือการซ้ือยานพาหนะ ไดแก เงินกูเพ่ือซ้ือรถยนต ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปนตามควรแกฐานะ และความสามารถในการชําระเงินของสมาชิกนั้น  ๆ
 ขอ 24. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 23 ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการดําเนินการ
ตามแบบท่ีกําหนดไว รวมท้ังรายละเอียดยี่หอ และรุนของยานพาหนะ วันจดทะเบียนราคา ความจําเปนท่ี
ตองซ้ือ 
 ขอ 25. สหกรณจะมอบใหกรรมการดําเนินการหรือบุคคลอ่ืน ตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนและทํา
รายงานเกี่ยวกับคําขอกูเงินพิเศษเพ่ือการซ้ือยานพาหนะเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเปน
หนาท่ีของผูกูท่ีจะตองใหความรวมมือและขอเท็จจริง 
 ขอ 26. จํานวนเงินกูพิเศษเพ่ือการซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้นยอมสุดแต
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคํานึงถึงฐานะและความสามารถในการชําระหนี้ของ
สมาชิกนั้น แตไมเกิน 2,000,000 บาท ในกรณีท่ียานพาหนะท่ีขอซ้ือเปนยานพาหนะเกา การจดทะเบียนครั้ง
แรกของยานพาหนะนั้นจะตองไมเกินสามปนับจนถึงวันท่ีสมาชิกยื่นคําขอกูเงิน 
 ขอ 27. เงินกูพิเศษเพ่ือการซ้ือยานพาหนะนั้นมีความมุงหมาย เพ่ือใหสมาชิกไดจัดใหมียานพาหนะ
เพ่ือประโยชนใชสอยของตนและครัวเรือน มิใชจัดใหมีเพ่ือเชาหรือโอนใหผูอ่ืน เวนแตในกรณีท่ีจําเปนซ่ึง
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการกอน 
 

เงินกูพิเศษเพื่อเหตุจําเปนอันรายแรง 
 ขอ 28. เงินกูพิเศษเพ่ือเหตุจําเปนอันรายแรงตอทรัพยสินและความเปนอยูของครอบครัว ไดแก 
  (1) เงินกูเพ่ือสมาชิกประสบภัยอันรายแรง             
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  (2) เงินกูเพ่ือปลดหนีสิ้นภายนอก ซ่ึงสมาชิกถูกฟองรองดําเนินคดีตามคําพิพากษาศาล 
 ขอ 29. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวตามขอ 28 ตองเสนอคําขอกูตอคณะกรรมการดําเนินการ
ตามแบบท่ีกําหนดไว รวมท้ังรายละเอียดภาพถายเหตุประสบภัยอันรายแรงตอทรัพยสินและความเปนอยู
ของครอบครัว ขอช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายท้ังหมด หรือคําพิพากษาศาล และหลักฐานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของ 
 ขอ 30. สหกรณจะมอบใหกรรมการดําเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนและทํา
รายงานเกี่ยวกับคําขอกูพิเศษเพ่ือเหตุจําเปนอันรายแรงตอทรัพยสินและความเปนอยูของครอบครัว หรือคํา
พิพากษาของศาลเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เปนหนาท่ีของผูกูท่ีจะตองใหความรวมมือและ
ขอเท็จจริง 
 ขอ 31. จํานวนเงินกูพิเศษเพ่ือเหตุจําเปนอันรายแรง ซ่ึงใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้นยอมสุดแต
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยยึดถือความเปนจริงท้ังหมด และคํานึงถึงฐานะและ
ความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกนั้น แตไมเกิน 2,000,000 บาท 
 

เงินกูพิเศษเพื่อการเอนกประสงค 
 ขอ 32. เงินกูพิเศษเพ่ือการเอนกประสงค พิจารณาตามประเภทหลักประกันไดดังนี ้
  (1) เงินกูพิเศษเพ่ือการเอนกประสงคใชเงินคาหุนของผูกูในสหกรณเปนประกัน 
  (2) เงินกูพิเศษเพ่ือการเอนกประสงคใชเงินฝากของผูกูในสหกรณเปนประกัน 
 ขอ 33. จํานวนเงินกูพิเศษเพ่ือการเอนกประสงค ซ่ึงใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ใหกูไดภายใน
จํากัดไมเกินรอยละเกาสิบของคาหุน หรือเงินฝากท้ังหมดท่ีมีอยูในสหกรณเปนหลักประกัน 
 

หมวด 3 
หลักประกันสําหรับเงินกูพิเศษ 

 

 ขอ 34. ในการใหเงินกูพิเศษ ซ่ึงมีจํานวนเกินคาหุนซ่ึงผูกูมีอยูในสหกรณ จะตองมีหลักประกันอยาง
ใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ดวย 
  (1) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอ่ืน จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกู
รายนั้น การคิดมูลคาอสังหาริมทรัพยค้ําประกันเงินกู ใหคิดโดยใชราคาประเมินหลักทรัพยจากสํานักงาน
ท่ีดิน โดยใหสมาชิกมีสิทธ์ิกูไดเทากับราคาประเมินหลักทรัพยจากสํานักงานท่ีดินบวกดวยเงินคาหุนท่ี
สมาชิกมีอยูในสหกรณ แตไมเกินวงเงินกูสูงสุดของเงินกูพิเศษแตละประเภทท่ีระเบียบ สหกรณกําหนดไว 
      อสังหาริมทรัพยท่ีใชค้ําประกันจะตองเปนโฉนด หรือ น.ส.3ก เทานั้น 
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  (2) กรณีกูเพ่ือซ้ือท่ีดินและอาคารเปนท่ีอยูอาศัยของตนเอง และครัวเรือนใหใชท่ีดินและ
อาคารจํานองเปนประกันได การคิดมูลคาอสังหาริมทรัพยสวนท่ีเปนท่ีดินใหคิดโดยใชราคาประเมิน
หลักทรัพยจากสํานักงานท่ีดิน สวนท่ีเปนอาคารใหคิดโดยใชราคาประเมินหลักทรัพยจากกรรมการท่ีไดรับ
การแตงตั้งไปตรวจสอบอสังหาริมทรัพยค้ําประกันเงินกูพิเศษ ตามหลักเกณฑการประเมินหลักทรัพยท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด โดยใหสมาชิกมีสิทธ์ิกูไดไมเกินรอยละแปดสิบของราคาประเมินรวมของ
ท่ีดินและอาคาร แลวบวกดวยเงินคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณ แตไมเกินวงเงินกูสูงสุดของเงินกูพิเศษเพ่ือ
การเคหะสงเคราะหตามท่ีระเบียบสหกรณกําหนดไว 
  อาคารท่ีจํานองเปนหลักประกนัเงินกู ผูกูตองทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยท่ีสหกรณ
กําหนดในจํานวนเอาประกันภัยตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรโดยระบุใหสหกรณเปนผูรับ
ผลประโยชน และจะตองตออายุการเอาประกันตลอดเวลาตราบท่ีผูกูยังชําระเงินกูตามสัญญาไมแลวเสร็จ 
โดยสหกรณจะหักเอาเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนท่ีผูกูจะไดรับเพ่ือชําระเปนเบ้ียประกันแทนผูกู 
 

หมวด 4 
การสงเงินงวดชําระหนี ้

 

 ขอ 35. คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณากําหนดใหผูกูเงินพิเศษสงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือน
เทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบ้ียเปนจํานวนกี่งวดก็สุดแตจะเห็นเปนการสมควรตามฐานะของ
ผูกู จํานวนและความมุงหมายแหงเงินกูแตไมเกินสองรอยส่ีสิบงวด ตั้งแตเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
 ขอ 36. สมาชิกท่ียังคงมีหนี้เงินกู และประสงคจะขอกูเพ่ิมจะตองผอนชําระหนี้มาแลวไมนอยกวา
ระยะเวลา หรือจํานวนเงินท่ีสหกรณกําหนด ท้ังนี้ ยกเวนเงินกูท่ีใชเงินคาหุนและเงินฝากเปนประกัน 
 

หมวด 5 
ดอกเบี้ยเงินกู 

 

 ขอ 37. ใหคิดดอกเบ้ียเงินกูพิเศษทุกประเภทในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 19 ตอป โดยจะไดประกาศ
ใหทราบเปนคราว ๆ ไป 
 ขอ 38. ดอกเบ้ียเงินกูนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ โดยถือเกณฑ 1 ป = 365 วัน 
 ขอ 39. ในกรณีท่ีสมาชิกมาขอชําระหนี้กอนกําหนด หรือชําระหนี้ท้ังหมดสหกรณ จะคํานวณ
ดอกเบ้ียจากเงินตนคงเหลือจนถึงวันกอนวันชําระเงินกูนั้น 
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หมวด 6 
การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงินกู 

 

 ขอ 40. ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว
ในระเบียบนี้ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกู
จะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ขอ 41. ในกรณีใด ๆ ดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูเปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยส้ินเชิง พรอมดอกเบ้ีย
ในทันทีโดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไวและใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
  (1) เม่ือผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด  ๆ
  (2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินไปใชผิดประเภทแหงการกูคราวนั้น 
  (3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกูมิได
จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  (4) เม่ือคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังกลาวนั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง  ๆ
 ขอ 41. ผูกู ตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอออก หรือยายจากราชการหรืองานประจําตาม
ขอบังคับสหกรณ จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณให
เสร็จส้ินเสียกอนแลวจึงขอออกหรือยายจากราชการ หรืองานประจํานั้นได เวนแตสมาชิกท่ีออกจากราชการ
โดยไมมีความผิด และไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และมิไดลาออกจาก
สหกรณ 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายสมยศ เสาวคนธ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 

 
 

(นายสวาง ชินพงษ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการให
เงินกูพิเศษแกสมาชิก แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ 107(3) 
ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 52 ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ไดกําหนดระเบียบวา
ดวยการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูพิเศษ
แกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 23 พฤษภาคม 2555 เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกความในขอ 4 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการให
เงินกูพิเศษแกสมาชิก พ.ศ. 2554 และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯ ล  ฯ 
 

 “ขอ 4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด 
  “กรรมการดําเนินการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด  
  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด 
  “รองประธานกรรมการ” หมายความวา รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูนราธิวาส จํากัด 
  “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “เงินไดรายเดือน” หมายความวา เงินเดือน หรือเงินคาจางประจํา หรือเงินบํานาญ หรือ
เงินเดือนรวมกับเงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือการสูรบ เงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ เงินคาตอบแทนตําแหนง 
และเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวไมรวมเงินเพ่ิมรายไดอ่ืนๆ หรือเงินบํานาญรวมกับเงินท่ีจายควบกับเงิน
บํานาญ” 

ฯ ล  ฯ 
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  สวนขอความอ่ืนนอกจากท่ีกลาวนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด วาดวยการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก พ.ศ. 2554 ทุกประการ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 
 
 

             (นายสมเกียรติ เสาวคนธ) 
             ประธานกรรมการ 

          สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย การให
เงินกูพิเศษแกสมาชิก แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ 107(3) 
ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2556 ไดกําหนดระเบียบวา
ดวยการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูพิเศษ
แกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกความในขอ 17 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการให
เงินกูพิเศษแกสมาชิก พ.ศ. 2554 และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯ ล  ฯ 
 

 “ขอ 17. จํานวนเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห ซ่ึงใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้นยอมสุดแต
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะท่ีอยูอาศัยตามควรแกฐานะและ
ความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกนั้น แตไมเกิน 3,000,000 บาท” 

ฯ ล  ฯ 
 

 สวนขอความอ่ืนนอกจากท่ีกลาวนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วา
ดวยการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก พ.ศ. 2554 และระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ทุกประการ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  20 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 

(นายสมเกียรติ เสาวคนธ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 



 

     
 
 

11

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการให
เงินกูพิเศษแกสมาชิก แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ 107(3) 
ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 54 ครั้งท่ี 9 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2557 ไดกําหนดระเบียบวาดวย
การใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2557 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูพิเศษ
แกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2557” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2557 เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกความในขอ 35 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการให
เงินกูพิเศษแกสมาชิก พ.ศ. 2554 และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯ ล  ฯ 
 

 “ขอ 35. คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณากําหนดใหผูกูเงินพิเศษสงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือน
เทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบ้ียเปนจํานวนกี่งวดก็สุดแตจะเห็นเปนการสมควรตามฐานะของ
ผูกู จํานวนและความมุงหมายแหงเงินกูแตไมเกินสองรอยงวด เวนแตเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะหให
สงคืนไมเกินสองรอยส่ีสิบงวด ตั้งแตเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก” 

ฯ ล  ฯ 
 

 สวนขอความอ่ืนนอกจากท่ีกลาวนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วา
ดวยการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก พ.ศ. 2554 ทุกประการ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสมยศ  เสาวคนธ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการให
เงินกูพิเศษแกสมาชิก แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ 107(3) 
ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 57 ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 ไดกําหนดระเบียบวา
ดวยการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2560 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูพิเศษ
แกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2560” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 23 มีนาคม 2560 เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก 
พ.ศ. 2554 ขอ 38 และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯ ล  ฯ 
 

 “ขอ 38. ดอกเบ้ียเงินกูนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ โดยถือตามปปฏิทิน” 
ฯ ล  ฯ 

 
 สวนขอความอ่ืนนอกจากท่ีกลาวนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วา
ดวยการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก พ.ศ. 2554 ทุกประการ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสมยศ  เสาวคนธ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 


