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 อาศัยอาํนาจตามความในข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จาํกัด ข้อ 79(8) และข้อ 

107(3) ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 59 คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 ได้

กาํหนดระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่พนกังานราชการ พ.ศ. 2562 ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้  1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่

พนกังานราชการ พ.ศ. 2562” 

 ขอ้  2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 ขอ้  3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่พนักงาน

ราชการ พ.ศ. 2559 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่พนกังานราชการ 

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2559 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั วา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่

พนกังานราชการ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี3) พ.ศ. 2560 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ว่า

ด้วยการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2560   และบรรดาระเบียบ มติ 

ประกาศหรือคาํสั่งอ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

 ขอ้  4. ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

  “สมาชิก” หมายความว่า พนักงานราชการท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส 

จาํกดั  

  “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนราธิวาส จาํกดั 

  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

นราธิวาส จาํกดั 

  “รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

  “กรรมการดําเนินการ” หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นราธิวาสจาํกดั  

  “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดั 
วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้กพ่นกังานราชการ พ.ศ. 2562 
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  “เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินค่าตอบแทนรวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงิน

สวสัดิการสําหรับการปฏิบติังานประจาํสํานักงานในพื้นท่ีพิเศษ และเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับ

ผูป้ฏิบติังานในเขตพื้นท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ไม่รวมเงินเพิ่มรายไดอ่ื้นๆ 

   “รายจ่ายท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด” หมายความวา่ รายจ่ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งหกัชาํระ

ก่อนชําระหน้ีสหกรณ์ ได้แก่ ภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กฎหมายว่าด้วยการ

ประกนัสังคม เงินสงเคราะห์รายศพ ชพค./ชพส. รายเดือน เงินกูโ้ครงการกองทุนเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษา 

และโครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินครู 
 

หมวด 1 

ขอ้กาํหนดทัว่ไป 
 

 ขอ้  5. ในระเบียบน้ี สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 

  (1)  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

  (2)  เงินกูส้ามญั 

  (3)  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเอนกประสงค ์  

 ขอ้  6. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้เฉพาะกรณีเพื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ี

คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร แต่จะใหเ้งินกูเ้พื่อการสุรุ่ยสุร่าย หรือการเก็งกาํไรไม่ได ้

 ขอ้  7. สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกูเ้งินตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐาน ตาม

แบบท่ีกาํหนดไว ้

 ขอ้  8. การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผูกู้ ้ตอ้งทาํหนังสือกู้ และสมาชิกผูค้ ํ้ าประกนั (ถ้ามี) ตอ้งทาํ

หนงัสือคํ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้

 ขอ้  9. การส่งเงินงวดชําระหน้ีเงินกู้ ซ่ึงผูกู้ ้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้นให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได ้      

รายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และการส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ดอกเบ้ียเงินกู ้เงินค่าหุน้รายเดือน 

เงินฝากรายเดือน และรายจ่ายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่เกิน

ร้อยละเจด็สิบของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 

  ใหถื้อวา่เงินงวดชาํระหน้ีแต่ละงวดถึงกาํหนดส่งภายในวนัจ่ายเงินเดือนของเดือนนั้นๆ 
 

หมวด 2 

เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 
 

 ขอ้ 10. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให้ประธาน

กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดาํเนินการ หรือผูจ้ดัการ ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผู ้
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วินิจฉัยให้เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดาํเนินการก็ได ้และให้ผูรั้บมอบอาํนาจดงักล่าวนั้น

แถลงรายการเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหไ้ป ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกเดือน 

 ขอ้ 11. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ ้คนหน่ึงๆ นั้น ให้กู ้ได้ตามความสามารถในการ

ชาํระหน้ี และตอ้งอยูภ่ายในจาํกดัไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือไม่เกินเงินค่าหุ้นของสมาชิกท่ีมีอยูใ่นวนัยื่นคาํ

ขอกู ้สุดแต่จาํนวนไหนนอ้ยกวา่ 

  ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยงัมีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู ่สมาชิกจะตอ้งชาํระเงินกู้

เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนใหห้มด แลว้จึงมีสิทธ์ิกูใ้หม่ได ้

 ขอ้ 12. หลกัประกนัสําหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูกู้ไ้ดท้าํไวต่้อสหกรณ์แลว้

ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 

 ขอ้ 13. การส่งเงินงวดชาํระหน้ีสําหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินโดย

ส่งตน้เงินกูร้วมกบัดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนั (เวน้แต่งวดสุดทา้ย) เป็นจาํนวนไม่เกินสามสิบงวด 

เงินงวดชาํระหน้ีนั้นใหส่้งชาํระตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
 

หมวด 3 

เงินกูส้ามญั 
 

 ขอ้ 14. การใหเ้งินกูส้ามญั ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่

สมาชิก    

  คณะกรรมการดาํเนินการอาจแต่งตั้ง คณะกรรมการเงินกูข้ึ้น ตามความในขอ้บงัคบัของ

สหกรณ์ และมอบอาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกก็ได ้

 ขอ้ 15. คาํขอกู้เงินสามญัของสมาชิกนั้น ตอ้งเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก

ผูบ้งัคบับญัชาของผูข้อกูน้ั้น 

 ขอ้ 16. จาํนวนเงินกู้สามญัท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ ้คนหน่ึงๆ นั้น ให้คณะกรรมการดาํเนินการหรือ

คณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาเห็นสมควร ให้กู ้ไดต้ามความสามารถในการชาํระหน้ี และตอ้งอยู่ภายใน

จาํกดัไม่เกินสองแสนหา้หม่ืนบาทถว้น 

  การกูเ้งินตามวรรคก่อน ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจาํนวนเงินกู ้

 ขอ้ 17. ในการใหเ้งินกูส้ามญันั้น ถา้ปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะให้กูไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกูอ้นัมี

ลกัษณะพึงใหกู้น้ั้นไดทุ้กราย ใหถื้อลาํดบัในการพิจารณาใหเ้งินกูด้งัต่อไปน้ี 

  (1) เงินกูซ่ึ้งไม่เกินเงินค่าหุน้ พึงใหใ้นลาํดบัก่อน 

  (2) ในระหว่างเงินกู้ซ่ึงอยู่ในลาํดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวในขอ้ (1) นั้น เงินกู้ซ่ึงมีจาํนวน

น้อย พึงให้ก่อนเงินกูซ่ึ้งมีจาํนวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการน้ี จาํนวนเงินกูท่ี้นาํมาเทียบกนันั้นให้คิด

รวมทั้งเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่(ถา้มี) ดว้ย 
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  ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผล

พิเศษจะวนิิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้

 ขอ้ 18. หลกัประกนัสําหรับเงินกู้สามญั ถ้าเงินกู้สามญัมีจาํนวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นท่ีผูกู้ ้มีอยู่ใน

สหกรณ์ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 

  ถา้เงินกูส้ามญัมีจาํนวนเกินกวา่ค่าหุ้นซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งหน่ึง

อยา่งใด ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

  (1) ให้สมาชิกท่ีมิได้เป็นคู่สมรสของผู ้กู ้ หรือพนักงานราชการ ซ่ึงคณะกรรมการ

ดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรใหค้ ํ้าประกนัเงินกูอ้ยา่งไม่มีจาํกดั ดงัต่อไปน้ี 

   ก. วงเงินกูไ้ม่เกิน    75,000 บาท        ใหมี้บุคคลคํ้าประกนั จาํนวน 1 คน 

   ข. วงเงินกูเ้กินกวา่   75,000 – 150,000 บาท   ใหมี้บุคคลคํ้าประกนั จาํนวน 2 คน 

   ค. วงเงินกูเ้กินกวา่ 150,000 – 250,000 บาท ใหมี้บุคคลคํ้าประกนั จาํนวน 3 คน 

   เพื่อความมัน่คงในการให้เงินกูส้ามญั คณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการ

เงินกูมี้อาํนาจวนิิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้ ํ้าประกนัมากกวา่ท่ีกาํหนดได ้

   เม่ือผูค้ ํ้าประกนัคนใดขาดจากสมาชิกภาพตามขอ้บงัคบัไม่วา่เพราะเหตุใดหรือมีเหตุท่ี

คณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่ไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้ ํ้าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดั

ให้สมาชิกอ่ืนท่ีมิได้เป็นพนักงานราชการ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้

เห็นสมควรเข้าเป็นผูค้ ํ้ าประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการหรือ

คณะกรรมการเงินกูก้าํหนด 

   อน่ึง ภายหลงัทาํหนงัสือคํ้าประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้ ํ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้  

ผูกู้จ้ะตอ้งจดัให้มีสมาชิกอ่ืนท่ีมิไดเ้ป็นพนกังานราชการ ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการ

เงินกูเ้ห็นสมควรเป็นผูค้ ํ้าประกนัหน้ีเงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็วดว้ย 

  (2) มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองรายอ่ืน จาํนองเป็นประกันเต็มจาํนวน

เงินกูร้ายนั้น โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูว้่าจาํนวนเงินกู้

ส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ ้ต้องอยู่ภายในร้อยละเจ็ดสิบแห่งราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยจ์าก

สาํนกังานท่ีดิน 

  (3) มีบญัชีเงินฝากในสหกรณ์จาํนาํเป็นประกนัโดยจาํนวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุ้นของ  

ผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละเกา้สิบแห่งค่าของจาํนวนเงินฝากท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ 

 ขอ้ 19. ให้ผูกู้มี้บญัชีเงินฝากประจาํหรือเงินฝากออมทรัพย ์โดยสหกรณ์หักเงินค่าตอบแทนของ   

ผูกู้อ้ยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงร้อยบาท   
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 ขอ้ 20. การส่งเงินงวดชําระหน้ีสําห รับ เงินกู้ส ามัญ  ให้คณ ะกรรมการดําเนินการ ห รือ 

คณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณากาํหนดให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูส้ามญัเป็นงวดรายเดือนเท่ากนั (เวน้แต่งวดสุดทา้ย) 

พร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นจาํนวนไม่เกินหน่ึงร้อยงวด 
 

หมวด 4 

เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเอนกประสงค ์
 

 ขอ้ 21. จาํนวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเอนกประสงค ์ซ่ึงใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น ใหกู้ไ้ดภ้ายใน

จาํกดัไม่เกินร้อยละเกา้สิบของค่าหุน้ หรือเงินฝากทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ 

 ขอ้ 22. การส่งเงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ ให้คณะกรรมการ

ดาํเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณากาํหนดให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเอนกประสงคเ์ป็น

งวดรายเดือนเท่ากนั (เวน้แต่งวดสุดทา้ย) พร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นจาํนวนไม่เกินหน่ึงร้อยงวด 
 

หมวด 5 

ดอกเบ้ียเงินกู ้
 

 ขอ้ 23. ให้คิดดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราสูงสุดไม่เกินอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด โดยจะได้

ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

 ขอ้ 24.ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจาํนวนตน้เงินคงเหลือ โดยถือตามปีปฏิทิน 

  ในกรณีท่ีสมาชิกมาขอชาํระหน้ีก่อนกาํหนด หรือชําระหน้ีทั้งหมดสหกรณ์จะคาํนวณ

ดอกเบ้ียจากเงินตน้คงเหลือจนถึงวนัก่อนวนัชาํระหน้ีเงินกูน้ั้น 

 

หมวด 6 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู ้
 

 ขอ้ 25. ให้คณะกรรมการดาํเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีกาํหนด

ไวใ้นระเบียบน้ีและเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสําหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องผูกู้ ้

จะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 ขอ้ 26. ในกรณีใดๆ ดงัต่อไปน้ี ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดย

ส้ินเชิง พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัคาํนึงกาํหนดเวลาท่ีให้ไว ้และให้คณะกรรมการดาํเนินการ

จดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

  (1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ 
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  (2) เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการดาํเนินการว่า ผูกู้ ้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้

เงินกูน้ั้น 

  (3) เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ หลกัประกนัเงินกูเ้กิดบกพร่องและผูกู้มิ้ไดจ้ดัการ

แกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

  (4) เม่ือคา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ี (ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ีย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนั

หรือผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 

 ขอ้ 27. ในกรณีท่ีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิงตามท่ีกล่าวแลว้ในขอ้ 26 ถา้ผูค้ ํ้ าประกนัตอ้ง

รับผิดชาํระหน้ีแทนผูกู้แ้ละไม่สามารถชาํระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้ผูค้ ํ้าประกนัอาจชาํระเป็นงวดรายเดือน

ตามท่ีผูกู้ท้าํหนงัสือไวก้บัสหกรณ์ก็ได ้

  กรณีท่ีผูค้ ํ้าประกนัไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้ามท่ีกล่าวในวรรคก่อน เม่ือผูค้ ํ้าประกนัร้องขอ

คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัให้ผูค้ ํ้ าประกนัชาํระหน้ีไดต้ามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ

กาํหนด 

 ขอ้ 28. ผูกู้ก้็ดี ผูค้ ํ้าประกนัก็ดีตอ้งรับผูกพนัวา่ ถา้ตนประสงคจ์ะขอออกหรือยา้ยจากราชการ หรือ

งานประจาํตามระเบียบวา่ดว้ยคุณสมบติัวิธีรับสมคัรและการขาดจากสมาชิกภาพตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้

สหกรณ์ทราบและจดัการชาํระหน้ี ซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อนแลว้จึงออกหรือยา้ยจาก

ราชการหรืองานประจาํนั้นได ้

 

   ประกาศ ณ วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

 
 

 

 

 (นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์ุ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 


