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 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ 107(4) ท่ี
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 55 ครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 ไดกําหนดระเบียบวา
ดวยการใหเงินกูสามัญแกสมาชิก พ.ศ. 2558 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูสามัญแก
สมาชิก พ.ศ. 2558” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 21 เมษายน 2558 เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูสามัญแกสมาชิก 
พ.ศ. 2554 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูเงินกูสามัญแกสมาชิก (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2554 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูเงินกูสามัญแกสมาชิก (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2555 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูเงินกูสามัญแกสมาชิก (ฉบับท่ี 
4) พ.ศ. 2557 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศหรือคําส่ังอ่ืนใด ท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  4. ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
   “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
   “คูสมรส” หมายความวา คูสมรสท่ีถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก 
   “บุตร” หมายความวา บุตรท่ีถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก  
   “สถาบันการศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลขึ้นไป ของ
รัฐบาลและเอกชนท่ีทางราชการรับรอง ท้ังในและตางประเทศ 
   “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด 
   “กรรมการดําเนินการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด  
   “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด 
   “รองประธานกรรมการ” หมายความวา รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด 
   “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
   “เงินไดรายเดือน” หมายความวา เงินเดือน หรือเงินคาจางประจํา หรือเงินบํานาญ หรือเงินเดือน
รวมกับเงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือการสูรบ เงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ เงินคาตอบแทนตําแหนง และเงินเพ่ิม
คาครองชีพช่ัวคราว ไมรวมเงินเพ่ิมรายไดอ่ืนๆ หรือเงินบํานาญรวมกับเงินท่ีจายควบกับเงินบํานาญ 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย 
การใหเงินกูสามัญแกสมาชิก พ.ศ. 2558 
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หมวด 1  

ขอกําหนดทั่วไป 
 

 ขอ  5. ในระเบียบนี้ สหกรณใหเงินกูสามัญแกสมาชิก 4 ประเภท คือ 
   (1) เงินกูสามัญท่ัวไป 
   (2) เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา 
   (3) เงินกูสามัญเพ่ือความกาวหนา 
   (4) เงินกูสามัญโครงการเงินกูเพ่ือใชคืนแกทางราชการ (กบข.) 
 ขอ  6. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว 
 ขอ  7. การใหเงินกูสามัญนั้น ผูกูตองทําหนังสือกู และสมาชิกผูค้ําประกันตองทําหนังสือค้ําประกันให
ไวตอสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว 
 ขอ  8. คําขอกู เงินสามัญของสมาชิกนั้น ตองเสนอโดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจาก
ผูบังคับบัญชาชั้นตนตามสายงานของผูขอกูนั้น เวนแตกรณีที่ผูขอกูเปนผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารใน
หนวยงานก็ไมตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาชั้นตน ทั้งนี้ กรณีสมาชิกชวย
ราชการจะใหผูบังคับบัญชาชั้นตนตามสายงานที่ชวยราชการอยูพิจารณาใหความเห็นชอบก็ได 
   ในกรณีที่ผูขอกูเปนขาราชการบํานาญคําขอกูเงินสามัญไมตองผานการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากผูบังคับบัญชาชั้นตน 
   สําเนาใบสําคัญการจายเงินเดือน (E-money) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตามแบบที่สหกรณ
กําหนดของผูขอกู ตองผานการรับรองจากเจาหนาที่การเงิน และผูบังคับบัญชาชั้นตนตามสายงานของผู
ขอกูนั้น หากผูขอกูเปนผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารในหนวยงานก็ใหรับรองตนเองได กรณีผูขอกูชวย
ราชการจะใหเจาหนาที่การเงิน และผูบังคับบัญชาชั้นตนตามสายงานที่ตนชวยราชการอยูใหการรับรองก็ได 
   กรณีผูขอกูเปนขาราชการบํานาญท่ีเคยรับราชการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หนังสือ
รับรองเงินเดือนตามแบบท่ีสหกรณกําหนด ตองผานการรับรองจากเจาหนาท่ีการเงินและผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีตนเคยสังกัดอยู หากผูขอกูเปนขาราชการบํานาญท่ีเคยรับราชการสังกัด
หนวยงานอ่ืนตองผานการรับรองจากเจาหนาท่ีการเงิน และผูบังคับบัญชาหนวยงานนั้น 
 ขอ 9. การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญ ซ่ึงผูกูตองสงตอสหกรณนั้น ใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดราย
เดือนของผูกู ณ ท่ีจาย และการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ดอกเบ้ียเงินกู เงินคาหุนรายเดือน เงินฝาก
รายเดือน และรายจายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดของสมาชิกรวมกันจะตองไมเกินรอยละแปด
สิบหาของเงินไดรายเดือนของสมาชิกนั้น 
   ใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันจายเงินเดือนของเดือนนั้นๆ 
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 ขอ 10. สมาชิกผูขอกูเงินสามัญท่ีมีจํานวนเงินกูเกินกวาคาหุน ซ่ึงผูขอกูมีอยูในสหกรณ ตองสมัครเขา
เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด กอนจึงจะมีสิทธ์ิกูเงินสามัญ 
ท้ังนี้ เพ่ือความม่ันคงของครอบครัวสมาชิกผูกูเงินสามัญ ผูค้ําประกัน และความม่ันคงในการใหเงินกูสามัญ
ของสหกรณ เม่ือผูกูถึงแกกรรม 
 

หมวด 2 
เงินกูสามัญทั่วไป 

การใหเงินกู สิทธิการกู และวงเงินกู 
 

 ขอ 11. การใหเงินกูสามัญท่ัวไป ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญ
ท่ัวไปแกสมาชิก    
   คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งคณะกรรมการเงินกูขึ้น ตามความในขอบังคับของ
สหกรณ และมอบอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญท่ัวไปแกสมาชิกก็ได 
 ขอ 12. จํานวนเงินกูสามัญท่ัวไปท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกูพิจารณาเห็นสมควรโดยคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้และตองอยูภายในจํากัด
ไมเกินสองลานบาทถวน เวนแตสมาชิกผูกูท่ีมีอายุเกินกวา 65 ปขึ้นไป จํานวนเงินกูสามัญตองอยูภายใน
จํากัดไมเกินหนึ่งลานหาแสนบาทถวน 
   ท้ังนี้ สมาชิกท่ีชวยราชการตางจังหวัดใหกูไดตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูสามัญแกสมาชิก
ของสหกรณออมทรัพยครูในจังหวัดนั้น ๆ และตองอยูภายในจํากัดไมเกินสองลานบาทถวน 
   การกูเงินตามวรรคกอน ผูกูจะตองมีเงินคาหุนไมนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนเงินกู  
 

หลักประกันสําหรับเงินกู 
  

 ขอ 13. หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญท่ัวไปนั้น ถาเงินกูสามัญท่ัวไปของสมาชิกผูกูมีจํานวนเกินกวา
คาหุน ซ่ึงผูกูมีอยูในสหกรณก็ตองมีสมาชิกท่ีมิไดเปนคูสมรสของผูกู ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
คณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรใหค้ําประกันเงินกู ดังตอไปนี ้
   (1) วงเงินกูไมเกิน  200,000  บาท  ใหมีผูค้ําประกัน 1 คน 
   (2) วงเงินกูเกินกวา 200,000 บาท แตไมเกิน 400,000 บาท ใหมีผูค้ําประกัน 2 คน 
   (3) วงเงินกูเกินกวา 400,000 บาท แตไมเกิน 600,000 บาท ใหมีผูค้ําประกัน 3 คน 
   (4) วงเงินกูเกินกวา 600,000 บาท แตไมเกิน 900,000 บาท ใหมีผูค้ําประกัน 4  คน 
   (5) วงเงินกูเกินกวา 900,000 บาท แตไมเกิน 1,200,000 บาท ใหมีผูค้ําประกัน 5 คน  
   (6) วงเงินกูเกินกวา 1,200,000 บาท แตไมเกิน 1,500,000 บาท ใหมีผูค้ําประกนั 6 คน  
   (7) วงเงินกูเกินกวา 1,500,000 บาท แตไมเกิน 1,800,000 บาท ใหมีผูค้ําประกัน 7 คน  



 

                                                                                                                   
 

4

   (8) วงเงินกูเกินกวา 1,800,000 บาท ขึ้นไป ใหมีผูค้ําประกัน 8 คน 
   เพ่ือความม่ันคงในการใหเงินกูสามัญ คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูมี
อํานาจวินิจฉัยเรียกใหมีผูค้ําประกันมากกวาท่ีกําหนดได 
   สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันสําหรับผูกูมากกวาแปดรายในเวลาเดียวกันไมได 
   เม่ือผูค้ําประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดหรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเห็นวาไมสมควรท่ีจะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองจัดใหสมาชิกอ่ืน ซ่ึง
คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูกําหนด 
   อนึ่ง ภายหลังทําหนังสือค้ําประกันแลว ถาสมาชิกผูค้ําประกันไดเปนคูสมรสของผูกู ผูกูจะตอง
จัดใหมีสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเปนผูค้ําประกันหนี้เงินกูใน
สวนท่ีเกินกวาคาหุนของผูกูโดยเร็วดวย 
 ขอ 14. ใหผูกูมีบัญชีเงินฝากประจําหรือเงินฝากออมทรัพย โดยใหสหกรณหักเงินไดรายเดือนของผูกู
อยางนอยเดือนละ 100 บาท เพ่ือเปนการสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก 
 
 
 

เงินงวดชําระหนี้ 
 

 ขอ 15. การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญท่ัวไป ใหคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบ้ียเปน
จํานวนไมเกินสองรอยงวด และภายในอายุไมเกิน 82 ป เวนแตผูกูท่ีมีอายุเกินกวา 65 ปขึ้นไป ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินงวดชําระหนี้ไดตามท่ีเห็นสมควรแตไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบงวด โดยไมจํากัดอายุของผูกู 
  ในกรณีท่ีผูกูกูเงินโครงการพัฒนาชีวิตครูมาชําระหนี้เงินกูสามัญท่ัวไปกอนกําหนดภายในระยะเวลา 
12 เดือน นับแตวันทําหนังสือกูเงินสามัญท่ัวไป ใหสหกรณคิดคาธรรมเนียมชําระหนี้เงินตนกอนกําหนดใน
อัตรารอยละสองของจํานวนเงินกูตามหนังสือกูเงินสามัญท่ัวไป 
  ในกรณีท่ีผูกูมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุอันสมควรผอนผันเปน
พิเศษ คณะกรรมการจะผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้ สําหรับเงินกูสามัญท่ัวไปท่ีกําหนดไวตามความวรรค
กอนนั้นใหแกผูกูคราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได แตการผอนเวลาเชนนี้รวมกันท้ังหมด สําหรับเงินกูสามัญ
ท่ัวไปรายหนึ่งๆ ตองไมเกินหกเดือน และตองไดรับความยินยอมจากผูค้ําประกันดวย 
 

หมวด 3 
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เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา 
การใหเงินกู สิทธิการกู และวงเงินกู 

 

 ขอ 16. การใหเงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการหรือผูจัดการ ตามท่ีเห็นสมควรเปนผูวินิจฉัย
ใหเงินกูสามัญเพ่ือการศึกษาแทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได และใหผูรับมอบอํานาจดังกลาวนั้น แถลง
รายการเงินกูสามัญเพ่ือการศึกษาท่ีใหไปและสงคืนใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 
 ขอ 17. สมาชิกมีสิทธ์ิกูเงินสามัญเพ่ือการศึกษา สําหรับตนเอง หรือคูสมรส หรือบุตร ไดดังตอไปนี ้
      (1) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย กูได ไมเกิน     40,000   บาท 
   (2) อนุปริญญาหรือเทียบเทา  กูได ไมเกิน     50,000   บาท 
   (3) ปริญญาตรี   กูได ไมเกิน     60,000   บาท 
   (4) ปริญญาโท   กูได ไมเกิน     80,000   บาท 
   (5) ปริญญาเอก   กูไดไมเกิน    100,000   บาท 
   (6) สมาชิกท่ีเปนพนักงานราชการใหมีสิทธิในการกูตามขอ 17(1) – (5) แตไมเกิน 40,000 บาท 
   สมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น มีสิทธ์ิกูไดเพียง 1 สัญญาเทานั้น 
 ขอ 18. สหกรณจะจายเงินกูสามัญเพ่ือการศึกษาเปนภาคเรียน หรือตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร 
 ขอ 19. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินสามัญเพ่ือการศึกษา ตองยื่นคําขอกูพรอมเอกสารประกอบคําขอกู ดังนี้ 
   (1) สําเนาบัตรประจําตัวผูกู สําเนาทะเบียนบานผูกู และสําเนาทะเบียนบาน คูสมรส หรือ
ทะเบียนสมรส (กรณีเพ่ือการศึกษาของคูสมรส) สําเนาทะเบียนบานของบุตร หรือสูติบัตร (กรณีเพ่ือ
การศึกษาของบุตร)   
   (2) สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน หรือหนังสือรับรองสภาพการเปนนักเรียน นักศึกษา หรือ
หนังสือรับรองจากกรรมการหนวยท่ีสมาชิกสังกัด เวนแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปใหใชบัตรประจําตัวนิสิต 
นักศึกษา หรือเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 
   (3) สําเนาบัตรประจําตัวผูค้ําประกัน 
   (4) เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 

หลักประกันสําหรับเงินกู 
 

 ขอ 20. หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา ใหเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี ้
   (1) ใหบุคคลท่ีเปนสมาชิกสหกรณ  ค้ําประกันเงินกู 1 คน  
   (2) สมาชิกตอไปนี้หามค้ําประกันเงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา 
    -   คูสมรสของสมาชิก       
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    -   พนักงานราชการ  
                        -   ผูค้ําประกันเงินกูสามัญท่ัวไปของสมาชิกผูกู 
 

เงินงวดชําระหนี้ 
 

 ขอ 21. การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา ใหผูกูชําระคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือน
เทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบ้ีย เปนจํานวนไมเกินหกสิบงวด และตองสงชําระตนเงินกูไม
นอยกวางวดละ 1,000 บาท 

หมวด 4 
เงินกูสามัญเพ่ือความกาวหนา 

การใหเงินกู สิทธิการกู และวงเงินกู 
 

 ขอ 22. การใหเงินกูสามัญเพ่ือความกาวหนา คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการ ตามท่ีเห็นสมควรเปนผูวินิจฉัย
ใหเงินกูแทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได และใหผูรับมอบอํานาจดังกลาวนั้น แถลงรายการเงินกูสามัญเพ่ือ
ความกาวหนาท่ีใหไปและสงคืนใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 
 ขอ 23. สมาชิกมีสิทธ์ิกูเงินสามัญเพ่ือความกาวหนาของสมาชิก ไดดังตอไปนี ้
   (1)  เพ่ือขอมีวิทยฐานะชํานาญการ  กูไดไมเกิน      40,000   บาท 
   (2)  เพ่ือขอเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ กูไดไมเกิน      60,000   บาท 
   (3)  เพ่ือขอเล่ือนวิทยฐานะเช่ียวชาญขึ้นไป กูไดไมเกิน    100,000   บาท 
 ขอ 24. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินสามัญเพ่ือความกาวหนา ตองยื่นคําขอกูพรอมเอกสารประกอบคํา
ขอกู ดังนี ้
   (1) สําเนาบัตรประจําตัวผูกู สําเนาทะเบียนบานผูกู   
   (2) สําเนา วฐ.1 กรณีกูเงินเพ่ือขอมีวิทยฐานะชํานาญการ 
   (3) หนังสือรับรองผานการประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 โดยผูบังคับบัญชาช้ันตน กรณีกูเงิน
เพ่ือขอเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไป 
   (4) สําเนาบัตรประจําตัวผูค้ําประกัน 
   (5) เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 

หลักประกันสําหรับเงินกู 
 

 ขอ 25. หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญเพ่ือความกาวหนา ใหเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี ้
   (1) ใหบุคคลท่ีเปนสมาชิกสหกรณ  ค้ําประกันเงินกู 1 คน  
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   (2) สมาชิกตอไปนี้หามค้ําประกันเงินกูสามัญเพ่ือความกาวหนา 
      - คูสมรสของสมาชิก       
      - พนักงานราชการ  
                          - ผูค้ําประกันเงินกูสามัญท่ัวไปของสมาชิกผูกู 

เงินงวดชําระหนี้ 
 

 ขอ 26. การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญเพ่ือความกาวหนา ใหผูกูชําระคืนตนเงินกูเปนงวดราย
เดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบ้ีย เปนจํานวนไมเกินหกสิบงวด และตองสงชําระตนเงินกู
ไมนอยกวางวดละ 1,000 บาท 
 

หมวด 5 
เงินกูสามัญโครงการกูยืมเงินเพ่ือใชคืนแกทางราชการ (กบข.) 

การใหเงินกู สิทธิเงินกู และวงเงินกู 
 

 ขอ 27. เพ่ือเปนสวัสดิการแกขาราชการบํานาญ 
 ขอ 28. สหกรณใหเงินกูสามัญโครงการกูยืมเงินเพ่ือใชคืนแกทางราชการ (กบข.) ตั้งแตวันท่ี 21 
เมษายน 2558 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เม่ือพนกําหนดนี้ใหถือวาเงินกูประเภทนี้ยกเลิก ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญโครงการกูยืมเงินเพ่ือใชคืนแกทางราชการ (กบข.) แก
สมาชิกขาราชการบํานาญ 
   คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการเงินกูเปนผูวินิจฉัยใหเงินกูสามัญ
โครงการกูยืมเงินเพ่ือใชคืนแกทางราชการ (กบข.) แทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได 
 ขอ 29. ผูกูตองเปนสมาชิกสามัญ เปนขาราชการบํานาญท่ีมีสิทธิกับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตาม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 
 ขอ 30. จํานวนเงินกูสามัญโครงการกูยืมเงินเพ่ือใชคืนแกทางราชการ (กบข.) ท่ีใหสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ 
นั้น หรือคณะกรรมการเงินกูพิจารณาใหกูตามจํานวนเงินท่ีตองชดใชคืนแกทางราชการ (กบข.) บวกกับ
จํานวนเงินท่ีจะตองใหสหกรณหักชําระหนีร้ายเดือนในระหวางรอเงินบํานาญใหมรวมอีก 9 งวด ท้ังนี้ ให
คํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้ และตองอยูภายในจํากัดไมเกินหนึ่งลานบาทถวน 
   การกูตามวรรคกอน ผูกูจะตองมีเงินคาหุนไมนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนเงินกู 
 ขอ 31. เงินไดรายเดือนหลังจากหักเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ดอกเบ้ียเงินกู เงินคาหุนราย
เดือน เงินฝากรายเดือน และรายจายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดของสมาชิกผูกูรวมกันจะตอง
ไมเกินรอยละแปดสิบหาของเงินบํานาญท่ีไดรับใหมรวมกับเงินท่ีจายควบกับเงินบํานาญ 
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หลักประกันเงินกู 
 
 ขอ 32. หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญโครงการกูยืมเงินเพ่ือใชคืนแกทางราชการ (กบข.) นั้น ถาเงินกู
สามัญโครงการกูยืมเงินเพ่ือใชคืนแกทางราชการ (กบข.) ของสมาชิกผูกูมีจํานวนเกินกวาคาหุนซ่ึงผูกูมีอยูใน
สหกรณก็ตองมีสมาชิกท่ีมิไดเปนคูสมรสของผูกูซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู
เห็นสมควรใหค้ําประกันเงินกู ดังตอไปนี ้

(1) วงเงินกูไมเกิน 350,000 บาท ใหมีผูค้ําประกัน 2 คน 
(2) วงเงินกูเกินกวา 350,000 บาท แตไมเกิน 700,000 บาท ใหมีผูค้ําประกัน 3 คน 
(3) วงเงินกูเกินกวา 700,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท ใหมีผูค้ําประกัน 4 คน 

   สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันสําหรับผูกูมากกวาส่ีรายในเวลาเดียวกันไมได 
 

เงินงวดชําระหนี้ 
 

 ขอ 33. การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญโครงการกูยืมเงินเพ่ือใชคืนแกทางราชการ (กบข.) 
ใหคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือน
เทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบ้ียเปนจํานวนไมเกินหนึ่งรอยงวด 
 

หมวด 6 
ดอกเบี้ยเงินกู 

 

 ขอ 34. ใหคิดดอกเบ้ียเงินกูสามัญทุกประเภทในอัตราสูงสุดไมเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด โดยจะได
ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 
 ขอ 35. ดอกเบ้ียนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ โดยถือเกณฑ 1 ป = 365 วัน 
 ในกรณีท่ีสมาชิกมาขอชําระหนี้กอนกําหนด หรือชําระหนี้ท้ังหมดสหกรณจะคํานวณดอกเบ้ียจากเงิน
ตนคงเหลือจนถึงวันกอนวันชําระหนี้เงินกูนั้น 
 
 
 
 

หมวด 7 
การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงินกู 
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 ขอ 36. ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบนี้และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองผูกูจะตอง
จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ขอ 37. ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน
โดยส้ินเชิง พรอมท้ังดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว และใหคณะ กรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
   (1) เม่ือสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
   (2)  เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 
   (3)  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองและผูกู
มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
   (4)  เม่ือคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
 ขอ 38. ในกรณีท่ีเงินกูเปนอันตองสงคืนโดยส้ินเชิงตามท่ีกลาวแลวในขอ 37 ถาผูค้ําประกันตองรับผิด
ชําระหนี้แทนผูกูและไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยส้ินเชิงได ผูค้ําประกันสามารถรองขอคณะกรรมการ
ดําเนินการชําระเปนงวดตามท่ีผูกูทําหนังสือไวกับสหกรณก็ได 
   ในกรณี ท่ีผูค้ํ าประกันไมสามารถชําระหนี้ไดตามวรรคกอน เ ม่ือผูค้ํ าประกันรองขอ
คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระหนี้ไดตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด 
 ขอ 39. ผูกู ผูค้ําประกันตองผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอออกหรือยายจากราชการหรืองานประจํา
ตามขอบังคับสหกรณจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหนี้สินซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณ
ใหเสร็จส้ินเสียกอนแลวจึงขอออก หรือยายจากราชการ หรืองานประจํานั้นได เวนแตสมาชิกท่ีออกจาก
ราชการโดยไมมีความผิด และไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และมิไดลาออก
จากสหกรณ 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2558 

 
 
 
 

 
 

(นายสมยศ เสาวคนธ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
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 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ 107(4) ท่ี
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 57 ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 ไดกําหนดระเบียบวาดวย
การใหเงินกูสามัญแกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูสามัญแก
สมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 23 มีนาคม 2560 เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแก
สมาชิก พ.ศ. 2558 ขอ 35 และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯ ล  ฯ 
 

 “ขอ 35. ดอกเบ้ียเงินกูนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ โดยถือตามปปฏิทิน 
  ในกรณีท่ีสมาชิกมาขอชําระหนี้กอนกําหนด หรือชําระหนี้ท้ังหมดสหกรณจะคํานวณ
ดอกเบ้ียจากเงินตนคงเหลือจนถึงวันกอนวันชําระหนี้เงินกูนั้น” 

ฯ ล  ฯ 
 

 สวนขอความอ่ืนนอกจากท่ีกลาวนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วา
ดวยการใหเงินกูสามัญแกสมาชิก พ.ศ. 2558 ทุกประการ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 
 

 
          (นายสมยศ เสาวคนธ) 
             ประธานกรรมการ 
                    สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย
การใหเงินกูสามัญแกสมาชิก แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2560 

 


