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 อาศัยอาํนาจตามความในข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จาํกัด ข้อ 79(8) และข้อ 

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

กาํหนดระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้   1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูพ้ิเศษ

แก่สมาชิก พ.ศ. 2562” 

 ขอ้   2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 ขอ้   3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่

สมาชิก พ.ศ. 2554 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก 

(ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2555 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั วา่ดว้ยการให้เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิก 

(ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2556 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ว่าดว้ยการให้เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิก 

(ฉบบัท่ี4) พ.ศ.2557 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ว่าดว้ยการให้เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิก 

(ฉบบัท่ี5) พ.ศ.2560 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศหรือคาํสั่งอ่ืนใด ท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ให้ใช้

ระเบียบน้ีแทน 

 ขอ้  4. ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

  “สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

  “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนราธิวาส จาํกดั 

  “กรรมการดําเนินการ” หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นราธิวาส จาํกดั  

  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

นราธิวาส จาํกดั 

  “รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

  “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดั  
วา่ดว้ยการใหเ้งินกูพิ้เศษแกส่มาชกิ พ.ศ. 2562 
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  “เงินไดร้ายเดือน” หมายความว่า เงินเดือน หรือเงินค่าจา้งประจาํ หรือเงินบาํนาญ หรือ

เงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ เงินประจาํตาํแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน

ตาํแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราว เงินสวสัดิการสําหรับการปฏิบติังานประจาํสํานกังานในพื้นท่ีพิเศษ 

และเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับผูป้ฏิบติังานในเขตพื้นท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ไม่รวม

เงินเพิ่มรายไดอ่ื้นๆ หรือเงินบาํนาญรวมกบัเงินท่ีจ่ายควบกบัเงินบาํนาญ 

   “รายจ่ายท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด” หมายความวา่ รายจ่ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งหกัชาํระ

ก่อนชาํระหน้ีสหกรณ์ ไดแ้ก่ ภาษีอากร การหักเงินเขา้กองทุนท่ีสมาชิกตอ้งถูกหักตามกฎหมายว่าดว้ย

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กฎหมายว่าด้วยการ

ประกนัสังคม เงินสงเคราะห์รายศพ ชพค./ชพส. รายเดือน เงินกูโ้ครงการกองทุนเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษา 

บาํเหน็จคํ้าประกนั และโครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินครู 
 

หมวด 1 

ขอ้กาํหนดทัว่ไป 
 

 ขอ้   5. ในระเบียบน้ี สหกรณ์ใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิก 5 ประเภท คือ 

   (1)  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

   (2)  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

   (3)  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการซ้ือยานพาหนะ 

   (4)  เงินกูพ้ิเศษเพื่อเหตุจาํเป็นอนัร้ายแรง 

   (5)  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเอนกประสงค ์

 ขอ้   6. ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษ ตามระเบียบการน้ี 

   คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน

กรรมการ หรือกรรมการดาํเนินการ หรือผูจ้ดัการ ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผูว้ินิจฉัยให้เงินกูพ้ิเศษเพื่อการ

เอนกประสงคแ์ทนคณะกรรมการดาํเนินการก็ได ้และให้ผูรั้บมอบอาํนาจดงักล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้

เพื่อการเอนกประสงคท่ี์ใหไ้ป และส่งคืนเพื่อใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกเดือน  

 ขอ้   7. เงินกูซ่ึ้งจะถือเป็นเงินกูพ้ิเศษและใชร้ะยะเวลาส่งคืนตามท่ีกาํหนดไวส้าํหรับเงินกูพ้ิเศษได้

นั้น ตอ้งมีจาํนวนเกินกวา่จาํกดัซ่ึงสมาชิกนั้นอาจกูส้ามญัทัว่ไปจากสหกรณ์ได ้เวน้แต่เงินกูพ้ิเศษเพื่อการ

เอนกประสงคจ์ะมีจาํนวนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัจาํนวนเงินกูส้ามญัทัว่ไปซ่ึงสมาชิกอาจกูจ้ากสหกรณ์ได ้

 ขอ้   8. สมาชิกอาจยืน่กูเ้งินพิเศษตามขอ้ 5(5) ไดเ้ม่ือชาํระค่าหุ้นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ส่ีงวด และตอ้ง

มีเงินค่าหุ้นไม่ตํ่ากวา่ หน่ึงหม่ืนบาท หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาเป็นราย ๆ 
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ไป เวน้แต่สมาชิกท่ีขอกูเ้งินพิเศษตามขอ้ 5(1)-(4) ตอ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์น้ีติดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 5 ปี และมีอายุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวนัยื่นคาํขอกู้ และมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ

จาํนวนเงินกู ้

 ขอ้   9. สมาชิกผูไ้ดรั้บเงินกูพ้ิเศษห้ามไม่ให้รับเงินกูส้ามญัทัว่ไป เวน้แต่ไดส่้งคืนจาํนวนเงินตน้

ลดลงไม่เกินจาํกดัท่ีผูกู้อ้าจกูเ้งินสามญัทัว่ไปจากสหกรณ์ได ้

 ขอ้ 10. การให้เงินกู้พิเศษตามขอ้ 5(1)-(4) ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในส่ี

ของจาํนวนกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้ประชุมพิจารณาคาํขอกูร้ายนั้น 

 ขอ้ 11. เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดว้ินิจฉัยให้กู้พิเศษทั้งหนังสือและเอกสารทางกฎหมาย

อยา่งอ่ืนๆ เก่ียวกบัเงินกูน้ั้น ไดจ้ดัทาํตามแบบท่ีกาํหนดไว ้โดยครบถว้นสมบูรณ์แลว้ สมาชิกผูกู้จึ้งจะรับ

เงินกูจ้ากสหกรณ์ได ้

 ขอ้ 12. การส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูพ้ิเศษ ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงิน

ไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และการส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ดอกเบ้ียเงินกู ้เงินค่าหุ้นราย

เดือน เงินฝากรายเดือน และรายจ่ายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดของสมาชิกรวมกนัจะตอ้ง

ไม่เกินร้อยละเจด็สิบของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 

  ใหถื้อวา่เงินงวดชาํระหน้ีแต่ละงวดถึงกาํหนดส่งภายในวนัจ่ายเงินเดือนของเดือนนั้นๆ 

 ขอ้ 13. ในเม่ือถึงกาํหนดท่ีสมาชิกผูกู้ต้อ้งจ่ายเงินกูต้ามความมุ่งหมาย ตอ้งเสนอรายงานการจ่าย

เงินกูต้ามแบบท่ีกาํหนดไว ้พร้อมทั้งหลกัฐานท่ีมีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะกระทาํได ้สหกรณ์

อาจมอบให้กรรมการดาํเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนการใชเ้งินกูต้ามรายงานนั้น ๆ 

อีกชั้นหน่ึงดว้ย 

 ขอ้ 14. ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูพ้ิเศษไม่เสร็จ ตนจะตอ้งยินยอมและอาํนวยความสะดวก

ให้กรรมการดาํเนินการหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์เขา้ตรวจการก่อสร้างต่อเติมหรือ

ปรับปรุง หรือทรัพยสิ์น หรือการประกอบอาชีพท่ีใช้เงินกูน้ั้นในเวลาอนัสมควรไดเ้สมอ และตอ้งช้ีแจง

ขอ้ความเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตรวจใหท้ราบตามประสงค ์
 

หมวด 2 

สิทธิการกู ้วงเงินกู ้

เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห ์
 

 ขอ้ 15. เงินกูเ้พื่อการเคหะสงเคราะห์ ไดแ้ก่ 

  (1) เงินกูเ้พื่อก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารสําหรับใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและ

ครอบครัวตามควรแก่ฐานะ 
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  (2) เงินกู้เพื่อซ้ือท่ีดินและอาคารหรือซ้ือท่ีดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอนั

สมควร ทั้งน้ี สาํหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 

  (3) เงินกูเ้พื่อกิจการซ่ึงเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นแก่ (1) หรือ (2) 

 ขอ้ 16. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินดงักล่าวใน ขอ้ 15 ตอ้งเสนอคาํขอกูถึ้งคณะกรรมการดาํเนินการ

ตามแบบท่ีกาํหนดไว  ้รวมทั้ งรายละเอียดแบบรูป รายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร

รายละเอียด หลกัฐานท่ีดินและอาคารท่ีจะซ้ือ กาํหนดเวลาและราคาสัญญาท่ีทาํไว ้หรือร่างสัญญาท่ีทาํ

รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกูจ้าํนวนเงินซ่ึงตนจะตอ้งออกเอง กาํหนดใชจ่้ายเงินกู ้รายละเอียดและ

หลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 

 ขอ้ 17. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาํเนินการ หรือบุคคลตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนและทาํ

รายงานเก่ียวกบัคาํขอกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเป็นหน้าท่ี

ของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหค้วามร่วมมือและขอ้เทจ็จริง 

 ขอ้ 18. จาํนวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ซ่ึงให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นยอ่มสุดแต่

คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคาํนึงถึงลักษณะท่ีอยู่อาศยัตามควรแก่ฐานะและ

ความสามารถในการชาํระหน้ีของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกินสามลา้นบาท 

 ขอ้ 19. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกมีท่ีอยู่อาศยัของ

ตนเองและครัวเรือน ตามท่ีกล่าวในขอ้ 15 มิใช่จดัใหมี้ข้ึนสําหรับใหเ้ช่าหรือโอนแก่ผูอ่ื้น เวน้แต่ในกรณีท่ี

จาํเป็นซ่ึงไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากคณะกรรมการดาํเนินการก่อน 
 

เงินกูพิ้เศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 
 

 ขอ้ 20. เงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนและ

ครอบครัว ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรแลว้และพอใจวา่จะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิก

ผูกู้ ้

 ขอ้ 21. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินดงักล่าวในขอ้ 20 ตอ้งเสนอคาํขอกูถึ้งคณะกรรมการดาํเนินการ

ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งรายละเอียดแผนงานประกอบอาชีพท่ีจะใชเ้งินกู ้รายการรายไดซ่ึ้งคาดวา่จะ

ได้รับจากการลงทุนนั้น กาํหนดการใช้จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ของตนเก่ียวกบัการประกอบอาชีพนั้น 

รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท่ีเสนอเป็นประกนั 

 ขอ้ 22 สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาํเนินการ หรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนและทาํ

รายงานเก่ียวกบัคาํขอกูพ้ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา เป็น

หนา้ท่ีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหค้วามร่วมมือและขอ้เทจ็จริง 
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 ขอ้ 23. จาํนวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ซ่ึงให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น ย่อม

สุดแต่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคาํนึงถึงความตอ้งการเงินกู้ท่ีแท้จริงตาม

แผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถในการชาํระหน้ีของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกินสองลา้นบาท 
 

เงินกูพิ้เศษเพ่ือการซ้ือยานพาหนะ 
 

 ขอ้ 24. เงินกูพ้ิเศษเพื่อการซ้ือยานพาหนะ ไดแ้ก่ เงินกูเ้พื่อซ้ือรถยนต ์ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการ

พิจารณาแลว้เห็นวา่มีความจาํเป็นตามควรแก่ฐานะ และความสามารถในการชาํระเงินของสมาชิกนั้น ๆ 

 ขอ้ 25. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินดงักล่าวในขอ้ 24 ตอ้งเสนอคาํขอกูถึ้งคณะกรรมการดาํเนินการ

ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งรายละเอียดยี่หอ้ และรุ่นของยานพาหนะ วนัจดทะเบียนราคา ความจาํเป็นท่ี

ตอ้งซ้ือ 

 ขอ้ 26. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาํเนินการหรือบุคคลอ่ืน ตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนและทาํ

รายงานเก่ียวกบัคาํขอกูเ้งินพิเศษเพื่อการซ้ือยานพาหนะเสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเป็น

หนา้ท่ีของผูกู้ท่ี้จะตอ้งใหค้วามร่วมมือและขอ้เทจ็จริง 

 ขอ้ 27. จาํนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นย่อมสุดแต่

คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคาํนึงถึงฐานะและความสามารถในการชาํระหน้ีของ

สมาชิกนั้น แต่ไม่เกินสองลา้นบาท ในกรณีท่ียานพาหนะท่ีขอซ้ือเป็นยานพาหนะเก่า การจดทะเบียนคร้ัง

แรกของยานพาหนะนั้นจะตอ้งไม่เกินสามปีนบัจนถึงวนัท่ีสมาชิกยืน่คาํขอกูเ้งิน 

 ขอ้ 28. เงินกู้พิ เศษเพื่ อการซ้ือยานพาหนะนั้ นมีความมุ่งหมาย เพื่ อให้สมาชิกได้จัดให้ มี

ยานพาหนะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของตนและครัวเรือน มิใช่จดัให้มีเพื่อเช่าหรือโอนให้ผูอ่ื้น เวน้แต่ใน

กรณีท่ีจาํเป็นซ่ึงไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากคณะกรรมการดาํเนินการก่อน 
 

เงินกูพิ้เศษเพ่ือเหตุจาํเป็นอนัรา้ยแรง 
 

 ขอ้ 29. เงินกูพ้ิเศษเพื่อเหตุจาํเป็นอนัร้ายแรงต่อทรัพยสิ์นและความเป็นอยูข่องครอบครัว ไดแ้ก่ 

  (1) เงินกูเ้พื่อสมาชิกประสบภยัอนัร้ายแรง             

  (2) เงินกูเ้พือ่ปลดหน้ีสินภายนอก ซ่ึงสมาชิกถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีตามคาํพิพากษาศาล 

 ขอ้ 30. สมาชิกผู ้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวตามข้อ 29 ต้องเสนอคําขอกู้ต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการตามแบบท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งรายละเอียดภาพถ่ายเหตุประสบภยัอนัร้ายแรงต่อทรัพยสิ์นและ

ความเป็นอยูข่องครอบครัว ขอ้ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัความเสียหายทั้งหมด หรือคาํพิพากษาศาล และ

หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 ขอ้ 31. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาํเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนและทาํ

รายงานเก่ียวกบัคาํขอกูพ้ิเศษเพื่อเหตุจาํเป็นอนัร้ายแรงต่อทรัพยสิ์นและความเป็นอยูข่องครอบครัว หรือ

คาํพิพากษาของศาลเสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา เป็นหน้าท่ีของผูกู้ ้ท่ีจะต้องให้ความ

ร่วมมือและขอ้เทจ็จริง 

 ขอ้ 32. จาํนวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อเหตุจาํเป็นอนัร้ายแรง ซ่ึงให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นยอ่มสุดแต่

คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยยึดถือความเป็นจริงทั้งหมด และคาํนึงถึงฐานะและ

ความสามารถในการชาํระหน้ีของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกินสองลา้นบาท 
 

เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเอนกประสงค ์
 

 ขอ้ 33. จาํนวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเอนกประสงค ์ซ่ึงใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น ใหกู้ไ้ดภ้ายใน

จาํกดัไม่เกินร้อยละเกา้สิบของค่าหุน้หรือเงินฝากทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ 

 

หมวด 3 

หลกัประกนัสาํหรบัเงินกูพิ้เศษ 
 

 ขอ้ 34. ในการให้เงินกูพ้ิเศษ ซ่ึงมีจาํนวนเกินค่าหุ้นซ่ึงผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ์ จะตอ้งมีหลกัประกนั

อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

  (1) มีบญัชีเงินฝากในสหกรณ์จาํนาํเป็นประกนัโดยจาํนวนเงินกูข้องผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อย

ละเกา้สิบของจาํนวนเงินฝากท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ 

  (2) มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองรายอ่ืน จาํนองเป็นประกันเต็มจาํนวน

เงินกู้รายนั้น การคิดมูลค่าอสังหาริมทรัพยค์ ํ้ าประกนัเงินกู้ ให้คิดโดยใช้ราคาประเมินหลกัทรัพยจ์าก

สาํนกังานท่ีดิน โดยให้สมาชิกมีสิทธ์ิกูไ้ดเ้ท่ากบัราคาประเมินหลกัทรัพยจ์ากสํานกังานท่ีดินบวกดว้ยเงิน

ค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ แต่ไม่เกินวงเงินกูสู้งสุดของเงินกูพ้ิเศษแต่ละประเภทท่ีระเบียบ สหกรณ์

กาํหนดไว ้

      อสังหาริมทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนัจะตอ้งเป็นโฉนด หรือ น.ส.3ก เท่านั้น 

  (3) กรณีกูเ้พื่อซ้ือท่ีดินและอาคารเป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง และครัวเรือนให้ใช้ท่ีดินและ

อาคารจาํนองเป็นประกนัได้ การคิดมูลค่าอสังหาริมทรัพยส่์วนท่ีเป็นท่ีดินให้คิดโดยใช้ราคาประเมิน

หลกัทรัพยจ์ากสํานักงานท่ีดิน ส่วนท่ีเป็นอาคารให้คิดโดยใช้ราคาประเมินหลกัทรัพยจ์ากกรรมการท่ี

ได้รับการแต่งตั้ งไปตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ค ํ้ าประกันเงินกู้พิเศษ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน

หลกัทรัพยท่ี์คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด โดยให้สมาชิกมีสิทธ์ิกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละแปดสิบของราคา
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ประเมินรวมของท่ีดินและอาคาร แล้วบวกด้วยเงินค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ แต่ไม่เกินวงเงินกู้

สูงสุดของเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ตามท่ีระเบียบสหกรณ์กาํหนดไว ้

  อาคารท่ีจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกู ้ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัท่ีสหกรณ์

กาํหนดในจาํนวนเอาประกนัภยัตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรโดยระบุให้สหกรณ์เป็นผูรั้บ

ผลประโยชน์ และจะตอ้งต่ออายุการเอาประกนัตลอดเวลาตราบท่ีผูกู้ย้งัชาํระเงินกูต้ามสัญญาไม่แลว้เสร็จ 

โดยสหกรณ์จะหกัเอาเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนท่ีผูกู้จ้ะไดรั้บเพื่อชาํระเป็นเบ้ียประกนัแทนผูกู้ ้

 

หมวด 4 

การสง่เงินงวดชาํระหน้ี 
 

 ขอ้ 35. คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณากาํหนดให้ผูกู้เ้งินพิเศษส่งคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน

เท่ากนั (เวน้แต่งวดสุดทา้ย) พร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นจาํนวนก่ีงวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะ

ของผู ้กู ้  จ ํานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่ เกินสองร้อยงวด  เว ้นแต่เงินกู้พิ เศษเพื่ อการ

เคหะสงเคราะห์และเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเอนกประสงคใ์ห้ส่งคืนไม่เกินสองร้อยส่ีสิบงวด ตั้งแต่เดือนท่ีคิด

ดอกเบ้ียเดือนแรก 

 ขอ้ 36. สมาชิกท่ียงัคงมีหน้ีเงินกู ้และประสงคจ์ะขอกูเ้พิ่มจะตอ้งผอ่นชาํระหน้ีมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่

ระยะเวลา หรือจาํนวนเงินท่ีสหกรณ์กาํหนด ทั้งน้ี ยกเวน้เงินกูพ้ิเศษเอนกประสงค ์

 

หมวด 5 

ดอกเบ้ียเงินกู ้
 

 ขอ้ 37. ใหคิ้ดดอกเบ้ียเงินกูพ้ิเศษทุกประเภทในอตัราสูงสุดไม่เกินอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด โดยจะ

ไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

 ขอ้ 38. ดอกเบ้ียเงินกูน้ั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจาํนวนตน้เงินคงเหลือ โดยถือตามปีปฏิทิน 

 ขอ้ 39. ในกรณีท่ีสมาชิกมาขอชาํระหน้ีก่อนกาํหนด หรือชาํระหน้ีทั้งหมด สหกรณ์จะคาํนวณ

ดอกเบ้ียจากเงินตน้คงเหลือจนถึงวนัก่อนวนัชาํระเงินกูน้ั้น 
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หมวด 6 

การควบคุมหลกัประกนั และการเรียกคืนเงินกู ้
 

 ขอ้ 40. ให้คณะกรรมการดาํเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีกาํหนด

ไวใ้นระเบียบน้ี และเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสําหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้ ้

จะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 ขอ้ 41. ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปน้ี ให้ถือวา่เงินกูเ้ป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมดอกเบ้ีย

ในทนัทีโดยมิพกัคาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ีให้ไวแ้ละให้คณะกรรมการดาํเนินการจดัการ   เรียกคืนโดยมิ

ชกัชา้ 

  (1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 

  (2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้น้าํเงินไปใชผ้ิดประเภทแห่งการกูค้ราวนั้น 

  (3) เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าหลกัประกนัสําหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผูกู้ ้

มิไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

  (4) เม่ือคา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน 

หรือผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีดงักล่าวนั้นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 

 ขอ้ 42. ผูกู้ ้ตอ้งรับผูกพนัว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออก หรือยา้ยจากราชการหรืองานประจาํตาม

ขอ้บงัคบัสหกรณ์ จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการชาํระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์

ให้เสร็จส้ินเสียก่อนแลว้จึงขอออกหรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจาํนั้นได ้เวน้แต่สมาชิกท่ีออกจาก

ราชการโดยไม่มีความผิด และได้รับบาํนาญตามกฎหมายว่าด้วยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ และมิได้

ลาออกจากสหกรณ์ 

 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

(นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์ุ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 


