
 

 

 

 
 
 
 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และ ข้อ110(3)   
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ได้กำหนดระเบียบ
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ พ.ศ. 2565 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด 1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

 

 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
พนักงานราชการ พ.ศ. 2565” 
 ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่พนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2564 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศหรือคำสั่งอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน  
 ข้อ  4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “สมาชิก” หมายถึง พนักงานราชการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด  
  “คู่สมรส” หมายความว่า คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก 
  “บุตร” หมายความว่า บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก 
  “สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไปของ
รัฐบาลและเอกชนที่ทางราชการรับรอง ทั้งในและต่างประเทศ 
  “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 
  “กรรมการดำเนินการ” หมายความว่า กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด  
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 
  “รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนราธิวาส จำกัด 
  “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด  
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ พ.ศ. 2565 



 

 

  “เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินค่าตอบแทนรวมกับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวไม่รวมเงินเพ่ิม
รายได้อ่ืนๆ 
   “รายจ่ายที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด” หมายความว่า รายจ่ายอื่นๆ ที่ต้องหักชำระก่อน
ชำระหนี้สหกรณ์ ได้แก่ ภาษีอากร การหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เงิน
สงเคราะห์รายศพ ชพค./ชพส. รายเดือน เงินกู้โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา บำเหน็จค้ำประกัน และ
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
 ข้อ  5. สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 
  (1)  เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  (2)  เงินกู้สามัญ 
  (3)  เงินกู้พิเศษเพ่ือการเอนกประสงค์  
 ข้อ  6. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพ่ือการสุรุ่ยสุร่าย หรือการเก็งกำไรไม่ได้และการให้เงินกู้แก่
สมาชิกตามความในข้อ 5 ในคราวเดียวกันได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์กำหนด 
 ข้อ  7. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินต้องเสนอคำขอกู้ต่อสหกรณ์ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามแบบที่
กำหนดไว้ 
 ข้อ  8. การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ และสมาชิกผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ต้องทำหนังสือ
ค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ 
 ข้อ  9. การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้นให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้ รายเดือน
ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ เงินค่าหุ้นรายเดือน เงินฝากราย
เดือน และรายจ่ายอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ
ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น 
  ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันจ่ายเงินเดือนของเดือนนั้นๆ 
   ในกรณีที่ผู้กู้มีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผัน
เป็นพิเศษ คณะกรรมการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้ สำหรับเงินกู้ที่กำหนดไว้ตามความวรรคก่อนนั้น
ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมด สำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ ต้องไม่
เกินหกเดือน และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันด้วย ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ให้ส่งทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวด 2 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 

 ข้อ 10. การให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพ่ือ
เหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้ และให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินที่ให้ไปให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 11. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้ตามความสามารถในการชำระหนี้ 
และต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือไม่เกินเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ในวันยื่นคำขอกู้ สุดแต่
จำนวนไหนน้อยกว่า 
  ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ สมาชิกจะต้องชำระเงินกู้เพ่ือ
เหตุฉุกเฉินรายก่อนให้หมด แล้วจึงมีสิทธิ์กู้ใหม่ได้ 
 ข้อ 12. หลักประกันสำหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทำไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็ไม่
ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
 ข้อ 13. การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินโดยส่งต้น
เงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกินสิบสองงวด เงินงวดชำระ
หนี้นั้นให้ส่งชำระตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก 
 

หมวด 3 
เงินกู้สามัญ 

 

 ข้อ 14. ในระเบยีบนี้ สหกรณ์ให้เงินกูส้ามัญแก่สมาชิก 2 ประเภท คือ 
  (1) เงินกู้สามัญท่ัวไป 
  (2) เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา 
 ข้อ 15. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินต้องเสนอคำขอกู้ต่อสหกรณ์ ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้เงิน และสมาชิก    
ผู้ค้ำประกันต้องทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้ 
 ข้อ 16. คำขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามสายงานของผู้ขอกู้นั้น  
  สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน (E-money) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตามแบบที่สหกรณ์
กำหนดของผู้ขอกู้ ต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามสายงานของผู้ขอกู้นั้น  
 
 



 

 

เงินกู้สามัญทั่วไป 

การให้เงินกู้ สิทธิการกู้ และวงเงินกู้ 
 

 ข้อ 17. การให้เงินกู้สามัญทั่วไป ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ
ทั่วไปแก่สมาชิก    
  คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ข้ึน ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ 
และมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญท่ัวไปแก่สมาชิกก็ได้ 
 ข้อ 18. จำนวนเงินกู้สามัญทั่วไปที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควรโดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้และต้องอยู่ภายในจำกัด    
ไม่เกินห้าแสนบาท  
  การกู้เงินตามวรรคก่อน ผู้กู้จะต้องมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนเงินกู้  
 

หลักประกันสำหรับเงินกู้ 
 

 ข้อ 19.  หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญมีจำนวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็
ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
  ถ้าเงินกู้สามัญมีจำนวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1) ให้สมาชิกท่ีมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ หรือพนักงานราชการ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรให้ค้ำประกันเงินกู้อย่างไม่มีจำกัด ดังต่อไปนี้ 
   ก. วงเงินกู้ไม่เกิน   150,000 บาท         ให้มีบุคคลค้ำประกัน จำนวน 1 คน 
   ข. วงเงินกู้เกินกว่า 150,000 – 350,000 บาท   ให้มีบุคคลค้ำประกัน จำนวน 2 คน 
   ค. วงเงินกู้เกินกว่า 350,000 – 500,000 บาท    ให้มีบุคคลค้ำประกัน จำนวน 3 คน 
   เพ่ือความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้    
มีอำนาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ำประกันมากกว่าที่กำหนดได้ 
   เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับไม่ว่าเพราะเหตุใดหรือมีเหตุที่
คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้
สมาชิกอ่ืนที่มิได้เป็นพนักงานราชการ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็น
ผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้กำหนด 
   อนึ่ง ภายหลังทำหนังสือค้ำประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ำประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้        
ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอ่ืนที่มิได้เป็นพนักงานราชการ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย 



 

 

  (2) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอ่ืน จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้
รายนั้น โดยต้องเป็นที่พอใจของคณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ว่าจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกิน
กว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเจ็ดสิบแห่งราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์จากสำนักงานที่ดิน 
  (3) มีบัญชีเงินฝากในสหกรณ์จำนำเป็นประกันโดยจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของ       
ผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของจำนวนเงินฝากท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ 
 ข้อ 20. ให้ผู้กู้มีบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากออมทรัพย์ โดยสหกรณ์หักเงินค่าตอบแทนของผู้กู้
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งร้อยบาท   

 

เงินงวดชำระหนี้ 
 

 ข้อ 21. การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญทั่ วไป ให้คณะกรรมการดำเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้พิจารณากำหนดให้ส่งคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวด
สุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบงวด และภายในอายุไม่เกิน 60 ปี  
  ในกรณีท่ีผู้กู้กู้เงินสถาบันการเงินอ่ืนมาชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไปก่อนกำหนดภายในระยะเวลา 
12 เดือน นับแต่วันทำหนังสือกู้เงินสามัญทั่วไป ให้สหกรณ์คิดค่าธรรมเนียมชำระหนี้เงินต้นก่อนกำหนดในอัตรา
ร้อยละสองของจำนวนเงินกู้ตามหนังสือกู้เงินสามัญทั่วไป 
 

เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา 

การให้เงินกู้ สิทธิการกู้ และวงเงินกู้ 
 

 ข้อ 22. การให้เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการหรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้
เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาแทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้ และให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวนั้น แถลงรายการ
เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาท่ีให้ไปและส่งคืนให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 23. สมาชิกมีสิทธิ์กู้ เงินสามัญเพ่ือการศึกษา สำหรับตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุตร ได้ตาม
ความสามารถในการชำระหนี้และต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
  สมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น มีสิทธิ์กู้ได้เพียง 1 สัญญาเท่านั้น 
 ข้อ 24. สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาเป็นภาคเรียน หรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควร 
 ข้อ 25. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือการศึกษา ต้องยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบคำขอกู้ ดังนี้ 
  (1) สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และสำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส หรือ
ทะเบียนสมรส (กรณี เพ่ือการศึกษาของคู่สมรส ) สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร หรือสูติบัตร (กรณี เพ่ือ   
การศึกษาของบุตร)   



 

 

  (2) สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  นักศึกษา หรือ
หนังสือรับรองจากกรรมการหน่วยที่สมาชิกสังกัด เว้นแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปให้ใช้บัตรประจำตัวนิสิต 
นักศึกษา หรือเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 
  (3) สำเนาบัตรประจำตัวผู้ค้ำประกัน 
  (4)  เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 

หลักประกันสำหรับเงินกู้ 
 

 ข้อ 26. หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้บุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์  ค้ำประกันเงินกู้ 1 คน  
  (2) สมาชิกต่อไปนี้ห้ามมิใหค้้ำประกันเงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา 
   -   คู่สมรสของสมาชิก       
   -   สมาชิก  
                      -   ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามญัทั่วไปของสมาชิกผู้กู ้
  สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันผู้กู้เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาได้ 1 ราย เท่านั้น 
  เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดหรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผู้ค้ำประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืน         
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้กำหนด 
  อนึ่ง ภายหลังทำหนังสือค้ำประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ำประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้จะต้อง
จัดให้มีสมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ ค้ำประกันหนี้เงินกู้    
ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย 
 

เงินงวดชำระหนี้ 
 

 ข้อ 27. การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา ให้ผู้กู้ชำระคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็น
งวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกินหกสิบงวด 
 

หมวด 4 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ 
 

 ข้อ 28. ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษ ตามระเบียบการนี้ 
  คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้ พิเศษเพ่ือการเอนกประสงค์แทน



 

 

คณะกรรมการดำเนินการก็ได้ และให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้เพ่ือการเอนกประสงค์ที่
ให้ไป และส่งคืนเพ่ือให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน  
 ข้อ 29. จำนวนเงินกู้พิเศษเพ่ือการเอนกประสงค์ ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้กู้ได้ภายในจำกัด
ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้น หรือเงินฝากทั้งหมดท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ 
 ข้อ 30. การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้พิเศษเพ่ือการเอนกประสงค์ ให้คณะกรรมการดำเนินการ 
หรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่
งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกินสองร้อยสี่สิบงวด 
 

หมวด 5 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 

 ข้อ 31. ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทุกประเภทในอัตราสูงสุดไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะได้
ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ 32. ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ โดยถือตามปีปฏิทิน 
  ในกรณีที่สมาชิกมาขอชำระหนี้ก่อนกำหนด หรือชำระหนี้ทั้งหมดสหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ย
จากเงินตน้คงเหลือจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้เงินกู้นั้น 
 

หมวด 6 

การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงินกู้ 
 

 ข้อ 33. ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้จะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 ข้อ 34. ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดำเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
  (1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
  (2)  เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
  (3)  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
  (4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 



 

 

 ข้อ 35. ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 34. ถ้าผู้ค้ำประกันต้องรับผิด
ชำระหนี้แทนผู้กู้และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ ผู้ค้ำประกันสามารถร้องขอคณะกรรมการดำเนินการ
ชำระเป็นงวดตามที่ผู้กู้ทำหนังสือไว้กับสหกรณ์ก็ได้ 
  ในกรณีที่ ผู้ ค้ ำประกันไม่สามารถชำระหนี้ ได้ตามวรรคก่อน เมื่อผู้ ค้ำประกันร้องขอ
คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 ข้อ 36. ผู้กู้ ผู้ค้ำประกันต้องผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจำ
ตามข้อบังคับสหกรณ์จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้
เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงขอออก หรือย้ายจากราชการ หรืองานประจำนั้นได้ เว้นแต่สมาชิกที่ออกจากราชการ
โดยไม่มีความผิด และได้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญขา้ราชการ และมิได้ลาออกจากสหกรณ ์
 

หมวด 7 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 37. สมาชิกที่ยื่นคำขอกู้และยังชำระหนี้ไม่เสร็จสิ้นตามสัญญาเงินกู้ที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับให้ใช้ระเบียบเดิม 
 ข้อ 38. หากสมาชิกผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ และคณะกรรมการดำเนินการมีมติให้ขาดจากสมาชิกภาพ ให้
นำทุนเรือนหุ้นของสมาชิกมาหักชำระหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเป็นอันดับแรก และนำทุนเรือนหุ้นที่เหลือแบ่ง
ชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไปก่อนร้อยละยี่สิบห้าของทุนเรือนหุ้นที่เหลืออยู่ แล้วส่วนที่เหลือให้แบ่งชำระตาม
สัดส่วนแห่งหนี้ทั้งหมด 
 

 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 
  
 
       
       (นายสมยศ  เสาวคนธ์) 
            ประธานกรรมการ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
 
       
 


