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 อาศยัอาํนาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จาํกัด ข้อ 79(8) และข้อ 

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

กาํหนดระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก พ.ศ. 2562 ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ว่าดว้ยการให้เงินกูเ้พื่อ

เหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก พ.ศ. 2562” 

 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั วา่ดว้ยการให้เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน

แก่สมาชิก พ.ศ. 2559 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแก่

สมาชิก (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั วา่ดว้ยการให้เงินกูเ้พื่อเหตุ

ฉุกเฉินแก่สมาชิก (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศหรือคาํสั่งอ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้กบั

ระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

  “สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

  “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

นราธิวาส จาํกดั 

  “กรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส 

จาํกดั  

  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

นราธิวาส จาํกดั 

  “รองประธานกรรมการ” หมายความวา่ รองประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

นราธิวาส จาํกดั 

  “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

  “เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือน หรือเงินค่าจ้างประจาํ หรือเงินบํานาญ หรือ

เงินเดือนรวมกบัเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ เงินประจาํตาํแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทนตาํแหน่ง 

เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราว เงินสวสัดิการสําหรับการปฏิบติังานประจาํสํานักงานในพื้นท่ีพิเศษ และเงิน

ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดั 
วา่ดว้ยการใหเ้งินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชกิ พ.ศ.2562 
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ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับผูป้ฏิบติังานในเขตพื้นท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ไม่รวมเงินเพิ่ม

รายไดอ่ื้นๆ หรือเงินบาํนาญรวมกบัเงินท่ีจ่ายควบกบัเงินบาํนาญ 

   “รายจ่ายท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด” หมายความวา่ รายจ่ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งหกัชาํระก่อน

ชาํระหน้ีสหกรณ์ ได้แก่ ภาษีอากร การหักเงินเขา้กองทุนท่ีสมาชิกตอ้งถูกหักตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุน

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กฎหมายว่าดว้ยการประกนัสังคม เงิน

สงเคราะห์รายศพ ชพค./ชพส. รายเดือน เงินกู้โครงการกองทุนเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษา บาํเหน็จคํ้ าประกนั 

และโครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินครู 

 

หมวด 1 
ขอ้กาํหนดทัว่ไป 

 

 ขอ้  5. ในระเบียบน้ี สหกรณ์ใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก 2 ประเภท คือ 

5.1 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ไป 

5.2 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั 

 ขอ้  6. ผูข้อกู้ต้องแนบสําเนาใบสําคัญการจ่ายเงินเดือน (E-money) หรือสลิปเงินเดือนหรือ

ทะเบียนจ่ายตรงรับรองสาํเนาดว้ยตนเองมาพร้อมกบัคาํขอกูเ้พื่อประกอบการวนิิจฉยัให้เงินกู ้

 

หมวด 2  
เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินทัว่ไป และเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั 

การใหเ้งินกู ้สิทธิการกู ้และวงเงินกู ้
 

 ขอ้  7. การให้เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ไป และเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั คณะกรรมการ

ดาํเนินการอาจมอบอาํนาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดาํเนินการ 

หรือผูจ้ดัการ ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผูว้ินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ไป และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

กระแสรายวนัแทนคณะกรรมการดาํเนินการก็ได ้และให้ผูรั้บมอบอาํนาจดงักล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้

เพื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ไปท่ีใหไ้ป เพื่อใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกเดือน 

 ขอ้ 8. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ไป และเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนัท่ีให้แก่สมาชิก   ผูกู้ค้น

หน่ึง ๆ นั้น ใหกู้ไ้ดต้ามความสามารถในการชาํระหน้ี และตอ้งอยูภ่ายในจาํกดัไม่เกินสามแสนบาท 

  ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยงัมีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ สมาชิกจะตอ้งชาํระเงินกู้

เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนใหห้มดแลว้จึงมีสิทธ์ิกูใ้หม่ได ้
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  สมาชิกมีสิทธ์ิเลือกกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ไป หรือกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนัได้

ประเภทใดประเภทหน่ึงเท่านั้น 

 

หมวด 3  
เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินทัว่ไป และเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั 

หลกัประกนัสาํหรบัเงินกู ้
 

 ขอ้  9. หลกัประกนัสําหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ไป และเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั ถา้

เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ไป หรือเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนัของสมาชิกผูกู้มี้จาํนวนไม่เกินกวา่เงิน

ค่าหุ้นท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ หลกัประกนัเงินกูน้อกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูกู้ไ้ดท้าํไวต่้อสหกรณ์แลว้ ก็ไม่ตอ้งมี

หลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก  

  ถ้าเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไปของสมาชิกผูกู้ ้มีจาํนวนเกินกว่าเงินค่าหุ้นท่ีผูกู้ ้มีอยู่ใน

สหกรณ์ หลกัประกนัเงินกูต้อ้งมีสมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้แ้ละมิไดเ้ป็นผูค้ ํ้ าประกนัเงินกูส้ามญั

ทัว่ไปของผูกู้ค้ ํ้าประกนัเงินกู ้1 คน 

  สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้ ํ้าประกนัผูกู้เ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ไปได ้1 ราย เท่านั้น 

 

หมวด 4  
เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินทัว่ไป และเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั 

เงินงวดชาํระหน้ี 
 

 ขอ้ 10. การส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ไป และเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั 

ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น ใหส่้งโดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และการส่งเงินงวดชาํระ

หน้ีเงินกู้ทุกประเภท ดอกเบ้ียเงินกู้ เงินค่าหุ้นรายเดือน เงินฝากรายเดือน และรายจ่ายอ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของเงินไดร้ายเดือนของ

สมาชิกนั้น 

  ใหถื้อวา่เงินงวดชาํระหน้ีแต่ละงวดถึงกาํหนดส่งภายในวนัจ่ายเงินเดือนของเดือนนั้นๆ 

 ขอ้ 11. ให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ไปและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั โดยส่งตน้

เงินกูร้วมกบัดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน เท่ากนั (เวน้แต่งวดสุดทา้ย) เป็นจาํนวนไม่เกินหกสิบงวด เงินงวด

ชาํระหน้ีนั้นใหส่้งชาํระตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 

  ในกรณีท่ีผูกู้มี้คาํขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่มีเหตุอนัควรผอ่นผนั

เป็นพิเศษ คณะกรรมการอาจจะผอ่นเวลาการส่งเงินงวดชาํระหน้ีสําหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีกาํหนดไว้
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ตามความในวรรคก่อนนั้นให้แก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรือหลายเดือนก็ได ้แต่การผอ่นเวลาเช่นน้ีรวมกนัทั้งหมด

สาํหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินรายหน่ึงๆ ตอ้งไม่เกินหกเดือน กรณีมีผูค้ ํ้าประกนัตอ้งไดรั้บการยินยอมจากผู ้

ค ํ้าประกนัดว้ย ส่วนดอกเบ้ียเงินกูใ้หส่้งทุกเดือน 

 

หมวด 5 

ดอกเบ้ียเงินกู ้
 

 ขอ้ 12. ให้คิดดอกเบ้ียเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภทในอตัราสูงสุดไม่เกินอตัราท่ีกฎหมาย

กาํหนด โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 

 ขอ้ 13. ดอกเบ้ียเงินกูน้ั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจาํนวนตน้เงินคงเหลือ โดยถือตามปีปฏิทิน 

  ในกรณีท่ีสมาชิกมาขอชาํระหน้ีก่อนกาํหนด หรือชาํระหน้ีทั้งหมดสหกรณ์จะคาํนวณ

ดอกเบ้ียจากเงินตน้คงเหลือจนถึงวนัก่อนวนัชาํระหน้ีเงินกูน้ั้น 

 

หมวด 6 

การเรียกคืนเงินกู ้
 

 ขอ้ 14. ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปน้ี ให้ถือวา่เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภทเป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืน

โดยส้ินเชิง พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัคาํนึงกาํหนดเวลาท่ีใหไ้วแ้ละให้คณะกรรมการดาํเนินการ

จดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

  (1)  เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ 

  (2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการว่า ผูกู้น้าํเงินไปใชผ้ิดวตัถุประสงคแ์ห่งการกู้

นั้น   

  (3)  เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัเงินกูเ้กิดบกพร่องและผูกู้มิ้ไดจ้ดัการ

แกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด   

  (4) เม่ือคา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ี (ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ีย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนั

หรือผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 

 ขอ้ 15. ผูกู้ ้ตอ้งรับผูกพนัว่า ถา้ตนประสงค์จะขอออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจาํตาม

ขอ้บงัคบัของสหกรณ์จะตอ้งแจง้เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจดัการชําระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยู่ต่อ

สหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อนแลว้จึงขอออก หรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจาํนั้นได ้เวน้แต่สมาชิกท่ี

ออกจากราชการโดยไม่มีความผิด และไดรั้บบาํนาญตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ และ

มิไดล้าออกจากสหกรณ์ 
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               (นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์ุ)    

                    ประธานกรรมการ 

                 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 


