
 
  

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสุรำษฎร์ธำน ี จ ำกัด 
     ว่ำด้วยกำรให้เงนิกู้และดอกเบี้ยเงนิกู้  พ.ศ. 2562 

********** 
   อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสรราฎรร์าาน จจ  าก ัจพศศศ5554จขอ้71(7)จและ
ขอ้จ 94(5)จมตทิ ่ประชรมคณะกรรมการ  าเนินการจ ชร ท  ่ 54 ครั้ งท จ่ 4/2565 วนัท ่จ 16จ มกราคมจพศศศ5565จ ไ ก้  าหน 
ระเบ ยบสหกรณ์ออมทรพัยต์  ารวจสรราฎรร์าาน จจ  าก ัจจวา่ ว้ยการให้เงินกูแ้ละ อกเบ ้ยเงินกูจ้จพ.ศ. 2565จจ งัน ้ 

  ข้อ 1จระเบ ยบน ้ จเร ยกว่าจ“ระเบ ยบสหกรณ์ออมทรัพย์ต  ารวจสรราฎรร์าาน จจ  าก ัจว่า ้วยการให้เงินกู ้ 
และ อกเบ ้ยเงินกูจ้จจพศศศจ5565 ” 
  ข้อ  2 จระเบ ยบน ้ให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท ่จ55จมกราคมจพศศศ5565จเป็นตน้ไปจจ                              
            จข้อ 3 ให้ยกเลิกจระเบ ยบสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสรราฎรร์าาน จจ  าก ัจจว่า ้วยการให้เงินกูแ้ละ อกเบ ้ ย
เงินกูจ้พศศศจ5558จจเส ยทั้งหม จและให้ใชร้ะเบ ยบน ้แทนจ 
             อน่ึงจระเบ ยบจประกาศจหรือขอ้ความอื่นใ ท ่ข ัหรือแยง้จกบัระเบ ยบน ้ให้ใชร้ะเบ ยบน ้แทน 
  ข้อ  4 จให้ประาานกรรมการ  าเนินการรักฎาการตามระเบ ยบน ้ จ 

หมวดที่ 1 
ข้อก ำหนดทั่วไป 

  ข้อ 5  ระเบ ยบน ้ 
  “สหกรณ์” หมายความวา่จสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสรราฎรร์าาน จจ  าก ั 
  “คณะกรรมการ  าเนินการ” หมายความวา่จคณะกรรมการ  าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย ์
จจต  ารวจสรราฎรร์าาน จจ  าก ั 
  “ขอ้บงัคบั” หมายความวา่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยต์  ารวจสรราฎรร์าาน จจ  าก ัจพ.ศ. 2554 

“คณะกรรมการเงินกู”้จหมายความวา่จคณะกรรมการ  าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจจจ าก ัจท ไ่ ร้บั 
มอบหมายให้พิจารณาเงินกู ้

“สมาชิก”จหมายความวา่จจสมาชิกของสหกรณ์ออมทรพัยต์  ารวจสรราฎรร์าาน จจ  าก ัและเจา้หนา้ท ่จ 
สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสรราฎรร์าาน จจ  าก ั ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 

“ประาานกรรมการ”   หมายความวา่จจจจประาานกรรมการ  าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย ์
ต ารวจสรราฎรร์าาน จจจ  าก ัจ 

“ผูจ้ ัการ” หมายความวา่ ผูจ้ ัการสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสรราฎรร์าาน จจ  าก ั 
“เงินไ ร้ายเ อืน” หมายความรวมถึงจเงินเ ือนหรือค่าจา้งประจ าหรือค่าจา้งชัว่คราว 

ซ่ึงสมาชิกไ ร้ับจากหน่วยงานเจา้สังก ั 
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               ข้อ 6จจในระเบ ยบน ้ จสหกรณ์ให้เงินกูจ้ 3 ประเภทจจคือ 
 6.1จเงินกูเ้พื่อเหตรฉรกเฉิน 
 6.2จเงินกูส้ามญั 
 6.3จเงินกูพ้เิศฎ 
จจจจจจจจจจจจจข้อ 7   สหกรณ์จะให้เงินกูไ้ เ้ฉพาะแกส่มาชิกเท่านั้น เวน้แต่สมาชิกสมทบกูส้ามญัโ ยใชค้่าหร้นจหรือเงิน
ฝากเป็นหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัไ เ้ท่านั้นจ 
                 ข้อ 8จจจการให้เงินกู ้แก่สมาชิกจจะให้ไ ้เฉพาะกรณ เพื่อการอ ันจ าเป็นหรือม ประโยชน์จตามท ่
คณะกรรมการ  าเนินการเห็นสมควร 

หมวดที่ 2 
เงนิกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

                ข้อ  9  จเมื่อสมาชิกม เหตรฉรกเฉินและประสงคจ์ะขอกูเ้งินจให้ยื่นค  าขอกูต้ามแบบท ่สหกรณ์ก  าหน จพร้อม
กบัแนบบญัช แส งรายรับจรายจ่ายฉบบัเ ือนปัจจรบนัของสมาชิก 
                ข้อ 10  ให้คณะกรรมการเงินกู จ้หรือผู้ท ่ไ ้รับมอบหมายจเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกูเ้พื่อเหตรฉรกเฉินแทน
คณะกรรมการเงินกูจ้จพร้อมทั้งแถลงรายงานเงินกูเ้พื่อเหตรฉรกเฉินต่อคณะกรรมการ  าเนินการจเพื่อทราบเป็นราย
เ ือนทรกเ ือน 
                  เงินกูเ้พือ่เหตรฉรกเฉินท ่ให้แกส่มาชิกผูกู้ค้นหน่ึงจ จๆนั้นจตอ้งไมเ่กนิค่าหร้นของสมาชิกท ่ถอือยู่ในสหกรณ์ 

หมวดที่ 3 
เงนิกู้สำมญั 

                ข้อ 11    สหกรณ์อำจให้เงนิกู้สำมญัแก่สมำชิกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดงันี้ 
 (1)จเงินกูส้ามญัทัว่ไป 
 (5)จเงินกูส้ามญัเพื่อส่งเสริมการศึกฎา 
 (3)จเงินกูส้ามญัเพื่อประกอบอาช พเสริม 
 (4)จเงินกูส้ามญัเพื่อสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 
 (5)จเงินกูส้ามญัเพื่อการอื่นๆ 
                   ข้อ 12 สมาชิกผูม้ ความจ าเป็นประสงคข์อกูเ้งินสามญัจตอ้งเสนอค าขอกูต้่อสหกรณ์ตามแบบท ่ก  าหน ไว ้
                   ข้อ 13จให้คณะกรรมการ  าเนินการจแต่งตั้งกรรมการเงินกูต้ามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์เพื่อท า
หน้าท ่ในการพิจารณาวินิจฉัยเงินกูส้ามญัแก่สมาชิกและแถลงรายงานเงินกูส้ามญัให้คณะกรรมการ  าเนินการ
ทราบเป็นรายเ ือนทรกเ ือน 
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                   ข้อ 14  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกูเ้งินสามญั จจต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์โ ยไ ้ส่งเงินค่าหร้นมาแล้วจ 
ไม่น้อยกวา่จ 6 งว เ ือนจจกรณ สมาชิกทั้งผู ้กูแ้ละผู้ค  ้ามาท าสัญญาท ่สหกรณ์พร้อมกนัทั้งหม จให้ผู ้จ ัการอนรมตัิ
เงินกูไ้ปตามหลกัเกณฑใ์นระเบ ยบน ้ จแลว้รายงานให้คณะกรรมการ  าเนินการทราบในการประชรมคราวต่อไป 
  
 สมาชิกท ่โอนสภาพการเป็นสมาชิกตามระเบ ยบว่า ้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์จอาจ
ไ ร้ับเงินกูส้ามญันั้นตามท ่คณะกรรมการ  าเนินการเห็นสมควรก  าหน   
 ในกรณ สมาชิกท ่ลาออกจากราชการโ ยไม่ม ความผิ จหรือสมาชิกท ่ครบอายรราชการ จถา้มิไ ้
ลาออกจากสหกรณ์จอาจไ ้รับเงินกูส้ามญัจทั้งน ้ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท ่สหกรณ์ก  าหน จโ ยประกาศของ
สหกรณ์ 
                ข้อ 15  จ านวนเงินกูส้ามญัท ่ให้แก่สมาชิกผู้กู ้คนหน่ึงๆนั้นจย่อมสร แต่คณะกรรมการ  าเนินการ 
จพิจารณาเห็นสมควรจทั้งน ้ จจ  านวนเงินกูส้ามญัทัว่ไปจตอ้งอยู่ภายในจ าก ัวงเงินจหลกัเกณฑจ์และเง่ือนไขจ งัน ้  
 15.1จหร้นไม่ถึงจ10,000จจบาทจจจกูไ้ ไ้มเ่กนิจ100,000จจบาท จม ผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
                           15.5จหร้นตั้งแต่จ10,000จจบาทจจจแต่ไม่ถึงจ50,000จจบาทจจจกูไ้ ไ้ม่เกนิจจ500,000จจบาท 
จ  ม ผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
                           15.3จหร้นตั้งแต่จ50,000จจบาทจจจแต่ไม่ถึงจ100,000จจบาทจจกูไ้ ไ้ม่เกนิจจ400,000จจบาท 
จ  ม ผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
                           15.4จหร้นตั้งแต่จ100,000จจบาทจจจแต่ไม่ถึงจ150,000จจบาทจจกูไ้ ไ้ม่เกนิจจ600,000จจบาท 
จ  ม ผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
                           15.5จหร้นตั้งแต่จ150,000จจบาทจจจแต่ไม่ถึงจ500,000จจบาทจจกูไ้ ไ้ม่เกนิจจ800,000จจบาท 
จ  ม ผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
                           15.6จหร้นตั้งแต่จจ500,000จจบาทจจจแต่ไม่ถงึจ550,000จจบาทจจกูไ้ ไ้มเ่กนิจจ1,000,000จจบาท 
จ  ม ผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
                        15.7จหร้นตั้งแต่จจ550,000จจบาทจจจแต่ไม่ถงึจ300,000จจบาทจจกูไ้ ไ้มเ่กนิจจ1,500,000จจบาท 
จ  ม ผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
 15.8จหร้นตั้งแต่จจ300,000จจบาทจจจแต่ไม่ถงึจ350,000จจบาทจจกูไ้ ไ้มเ่กนิจจ5,000,000จจบาท 
จ  ม ผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
 15.9จหร้นตั้งแต่จจ350,000จจบาทจจจแต่ไม่ถงึจ400,000จจบาทจจกูไ้ ไ้มเ่กนิจจ5,300,000จจบาท 
จ  ม ผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
                           15.10จหร้นตั้งแต่จ400,000จจบาทจจจแต่ไมถ่ึงจ450,000จจบาทจจกูไ้ ไ้ม่เกนิจจ5,500,000จจบาทจจ 
จ  ม ผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
 15.11จหร้นตั้งแต่จ450,000จจบาทจจจขึ้นไปจจจกูไ้ ไ้มเ่กนิจจ3,000,000จจบาทจจ 
จ  ม ผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สามคน 
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   ในกรณ สมาชิกยื่นกูส้ามญัจจแต่ม ค่าหร้นต ่ากว่าเกณฑ์ท ่ระเบ ยบน ้ ก  าหน จสหกรณ์ฯจสามารถ
อนรญาตให้สมาชิกขอซ้ือหร้นเพิ่มไ ้ในวงเงินไม่เกนิจ100,000 บาทจและเงินค่าหร้น งักล่าวสมาชิกต้องช าระในวนั
รับเงินกูส้ามญัจโ ยสหกรณ์จะหักเงินกูส้มาชิกท ่พึงไ ้รับช าระค่ าหร้นให้ครบตามจ านวนก่อนจจึงจะจ่ายเงินกู ้
สามญั 
   การคิ ค านวณสิทาิสมาชิกท ่กูเ้งินสามญัทัว่ไปนั้นจะต้องม เงินไ ร้ายเ ือนคงเหลือหลงัจากหัก
รายการต่างๆจจของสหกรณ์จและรายจ่ายประจ าอื่นจๆจแลว้จไม่นอ้ยกวา่ร้อยละจ15จของเงินไ ร้ายเ ือนจจ 
 จจจจจจจจจจจจสมาชิกอาจยื่นขอกูเ้กนิกว่าสิทาิการกูใ้นวรรคก่อนไ ้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 20จของเงินกูส้ามญั
ทัว่ไปโ ยม วตัถรประสงคก์ารกูจ้ งัน ้  
  (1)  กูเ้พือ่ใชจ่้ายในการรักฎาพยาบาลบรคคลในครอบครัวสมาชิกและจ าเป็นตอ้งใชเ้งินส  
  (2) จกูเ้พือ่ช  าระหน ้กรณ รับภาระหน ้ในฐานะผูค้  ้าประกนัในสหกรณ์ 
  (3)จกูเ้พื่อการศึกฎาส าหรับสมาชิก 
จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจ(4)จกูเ้พื่อบรรเทาภยัพิบตัิจาการรมชาติ 
                          คณะกรรมการ  าเนินการจะพิจารณาให้กูไ้ จ้ตอ้งอยู่ภายใตเ้งินไ ร้ายเ ือนของสมาชิกจท ่สหกรณ์
สามารถเร ยกเกบ็ไ  ้ว้ย 

     ข้อ 16จสหกรณ์จอาจให้เงินกูเ้พื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกฎาของ สมาชิกจจและ/หรือคู่สมรสจจและ/หรือ
บรตรจในระ บัการศึกฎาจอนรบาล-ปริญญาเอก 

     ข้อ 17จจสมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินสามญัเพื่อส่งเสริมการศึกฎาจตอ้งเสนอค าขอกูต้่อสหกรณ์ตามแบบท ่
ก  าหน ไว ้และตอ้งใชเ้พื่อการศึกฎาเท่านั้น 
จจจจจจจจจจจจจจจจจจข้อ 18จจให้คณะกรรมการ  าเนินการจจแต่งตั้งกรรมการเงินกูห้รือผูท้ ่ไ ร้ับมอบหมายตามความใน
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์เพื่อท าหนา้ท ่ในการพิจารณาวนิิจฉยัเงินกูส้ามญัเพื่อส่งเสริมการศึกฎาแกส่มาชิกจและแถลง
รายงานเงินกูส้ามญัให้คณะกรรมการ  าเนินการทราบเป็นรายเ ือนทรกเ ือน 
จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจสมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินสามญัเพื่อส่งเสริมการศึกฎาจตอ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์โ ยไ ช้  าระ 
ค่าารรมเน ยมแรกเขา้และส่งเงินค่าหร้นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงป  
จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจ  านวนเงินกูส้ามญัเพื่อส่งเสริมการศึกฎาท ่ให้สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง จๆนั้นย่อมสร แต่คณะกรรมการ
  าเนินการหรือผูท้ ่ไ ร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ  าเนินการพิจารณาเห็นสมควรจแต่ไมเ่กนิจ500,000จจบาท  

    ข้อ 19  จ านวนเงินกูส้ามญัเพือ่ส่งเสริมการศึกฎาทั้งหม จะตอ้งน าเขา้บญัช เงินฝากเพือ่การศึกฎา
เท่านั้นและจให้ใชเ้พื่อ  าเนินการเก ย่วกบัการศึกฎาตามเอกสารความเป็นจริงตามท ่สถานศึกฎาออกให้จ 
                  ข้อ 20จจสหกรณ์อาจให้เงินกูแ้กส่มาชิกเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการประกอบอาช พเสริมของสมาชิกส าหรับ
เป็นค่าใชจ่้ายจ งัต่อไปน ้  
     (1)  เพื่อลงทรนประกอบอาช พเสริมของสมาชิก 
      (2)   เพื่อขยายกจิการหรือเสริมสภาพจคล่องในกจิการเ ิมของสมาชิก 
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                          สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูต้อ้งเสนอค าขอกูต้ามแบบจของสหกรณ์ท ่ก  าหน จพร้อมหลกัฐานต่างๆจท ่
เก ย่วขอ้งประกอบค าขอกูเ้มือ่คณะกรรมการ  าเนินการอนรมตัิแลว้จะตอ้งน าเงินกูไ้ปใชต้ามวตัถรประสงค์แห่งการ
ขอกูเ้ท่านั้นจส าหรับค าขอกูจ้จจหลกัฐานประกอบค าขอกูจ้และระยะเวลาการยื่นกูจ้ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
                   ข้อ 21  เพื่อเป็นการบรรเทาความเ ือ ร้อนของสมาชิกผูป้ระสบภัยจสหกรณ์โ ยจคณะกรรมการ
  าเนินการอาจให้เงินกูเ้พื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการสงเคราะห์สมาชิกผูป้ระสบภยัไ จ้  
 

 วงเงินกูไ้ม่เกนิมูลค่าท ่ไ ร้ับความเส ยหายจริง และไม่เกนิวงเงินกูสู้งสร รวมกนัทรกสัญญา 
ส าหรับค าขอกูจ้หลกัฐานประกอบค าขอกูจ้และระยะเวลาการยื่นกูใ้ห้จเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 

                   ข้อ 22 จเพื่อเป็นการส่งเสริมฐานะความมัน่คงจหรือกอ่ประโยชนง์อกเงยในหนา้ท ่การงานแก่สมาชิกจ
สหกรณ์โ ยคณะกรรมการ  าเนินการอาจให้เงินกูส้ามญัเพื่อการอื่นๆแก่สมาชิกไ จ้ตามหลกัเกณฑ์ท ่สหกรณ์
ก  าหน จ 
                   ข้อ 23จจ  านวนเงินกูส้ามญัทรกประเภทเมื่อรวมกนัแลว้ตอ้งอยู่จจภายในจ าก ัวงเงินไม่เกนิจ150จเท่าของ
เงินเ ือนรวมหร้นจและไมเ่กนิจ3,000,000จบาทจจ 
        ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกูใ้ห้แกส่มาชิกในกรณ ท ่ผูกู้อ้ยู่ในระหวา่งถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวนิยัอย่างร้ายแรงหรือตอ้งหาค  อาญาจจเวน้แต่ค  กระท าโ ยประมาทหรือลหรโทฎให้ผู ้กูแ้ละผูค้  ้ า
ประกนัมาท าสัญญารับทราบปัญหาในวนัท ่ยื่นหนงัสือกูก้บัสหกรณ์และท าหนงัสือยินยอมให้สหกรณ์หกัหน ้จาก
ผูค้  ้าประกนัไ ท้นัท จต ั้งแต่วนัท ่ผูค้  ้าประกนัไ ร้ับหนงัสือแจง้จากสหกรณ์  
                   จจสมาชิกต้องช าระหน ้ เงินกูส้ามญัมาแล้วไม่นอ้ยกว่า  6 งว จจช าระหน ้ตามสัญญาจจึงม สิทาิกูส้ามญั
ใหม่ไ จ้โ ยให้สหกรณ์ใช้วาิ หักลบกลบหน ้ จเวน้แต่สมาชิกผูกู้จ้กูไ้ม่เตม็วงเงินกูส้ามญัในครั้ งล่าสร จม สิทาิยื่นกู ้
ใหม่ไ โ้ ยไม่ตอ้งส่งช าระหน ้ครบจ6จงว กไ็ จ้และสมาชิกจะตอ้งไม่ผิ น ัช าระหน ้ จตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
ท ่สหกรณ์ก  าหน ไวใ้นประกาศจหรือกรณ สหกรณ์ประสบปัญหาสภาพคล่องจคณะกรรมการอาจก  าหน เป็นอย่าง
อื่นกไ็  ้
                    ข้อ  24  ในการให้เงินกูส้ามญัจท ่ม วงเงินกูเ้กินหน่ึงลา้นบาทจสมาชิกทรกคนท ่ยื่นกูจ้ะตอ้งท าประกนั
ช วิตในวงเงินประกนัไม่น้อยกว่าวงเงินท ่กูย้ืมท ่เหลืออยู่ ตามท ่สหกรณ์ก  าหน ไวจ้โ ยให้สหกรณ์เป็นผู้รับ
ผลประโยชน ์และสมาชิกเป็นผูช้  าระค่าเบ ้ยประกนัในวนัรับเงินกูส้ามญัและในป ต่อไปให้หกัจากเงินปันผลหรือ
เงินเฉล ่ยคืนหรือเงินไ ร้ายเ ือนและอื่นๆ 

หมวดที่ 4 
เงนิกู้พเิศษ 

จจจจจจจจจจจจจจจข้อ 25  จสหกรณ์อาจให้เงินกูพ้ิเศฎแกส่มาชิกไ จ้เมื่อคณะกรรมการ  าเนินการเห็นวา่สหกรณ์ม ฐานะทาง
การเงินกา้วหนา้พอท ่จะช่วยเหลือจให้เงินกูเ้พื่อส่งเสริมฐานะความมัน่คงจจหรือกอ่ประโยชนง์อกเงยแกส่มาชิกจไ  ้จจจจจ 
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จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจคณะกรรมการ  าเนินการม อ  านาจพิจารณาวนิิจฉยัให้เงินกูพ้ิเศฎแกส่มาชิกนั้นจจไ ต้ามท ่
ก  าหน ไวใ้นระเบ ยบน ้ จจจจจและตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์                
                          จ านวนเงินกูพ้ิเศฎท ่ให้แกส่มาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆนั้นย่อมสร แต่คณะกรรมการ  าเนินการพิจารณาจ
เห็นสมควรจแต่ตอ้งอยู่ในก  าหน วงเงินกูไ้ม่เกนิจ5,000,000จจบาท  
                      ข้อ 26จจการให้เงินกูพ้ิเศฎนั้นจให้เพื่อการเคหะจเพื่อการลงทรนประกอบอาช พจและเพื่อซ้ือการอื่นจๆจ
ตามขอ้ก  าหน ในระเบ ยบน ้ จโ ยคณะกรรมการ  าเนินการจะพิจารณาให้เงินกูพ้ิเศฎ งักล่าวเมื่อใ จให้กระท าโ ย
ประกาศของสหกรณ์ส าหรับแบบค าขอกูพ้ิเศฎเพื่อการนั้นให้เป็นไปตามแบบท ่สหกรณ์ก  าหน  
                       ให้ถือว่าการกูเ้งินเพื่อการเคหะอยู่ในล า บักอ่นเงินกูจ้เพื่อการลงทรนประกอบอาช พจและเงินกูเ้พื่อ
การอนัจ าเป็นหรือม ประโยชนแ์กส่มาชิกจอยู่ในล  า บัสร ทา้ยจส าหรับเงินกูพ้ิเศฎซ่ึงอยู่ในล  า บัเ  ยวกนันั้นให้ถือ
ล  า บักอ่นหลงัตามท ่เสนอค าขอกูต้่อสหกรณ์  
 ข้อ 27จจสมาชิกซ่ึงอาจไ ร้ับเงินกูพ้ิเศฎจไ ต้อ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์น ้ ติ ต่อกนัมาเป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงป จจและตอ้งม หร้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของจ านวนเงินกู  ้
 เมื่อสมาชิกยื่นกูพ้ิเศฎจให้ช  าระค่าารรมเน ยมการกูพ้ิเศฎจส าหรับการกูพ้ิเศฎครั้ งหน่ึงๆจจ งัน ้  

(1) กรณ ขอกูพ้ิเศฎประเภทหลกัทรัพยค์  ้าประกนัจให้สมาชิกผูท้ ่ไ ร้ับเงินกูพ้ิเศฎช าระเงิน
ค่าารรมเน ยมในการกูพ้ิเศฎส าหรับครั้ งหน่ึงจๆจในอตัราร้อยละจ0ศ5จแต่ไม่ต  ่ากวา่สอง
พนับาทถว้นจโ ยให้ถือเป็นรายไ ข้องสหกรณ์และสมาชิกจะเร ยกคืนมิไ ้ 

                      ข้อ  28จจสมาชิกซ่ึงม หน ้ เงินกู ้เพื่อเหตรฉรกเฉินจและหรือหน ้ เงินกูส้ามญัอยู่แล้วจจคณะกรรมการ
  าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูพ้ิเศฎแกส่มาชิก งักล่าวเพิ่มอ กหน่ึงสัญญากไ็ ้จท ั้งน ้ จต้องสามารถช าระหน ้ ไ  ้  
และให้ม คณะกรรมการประเมินหลกัทรัพยจ์ งัน ้  

(1) ให้คณะกรรมการ  าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลกัทรัพยโ์ ยม ประาาน
คนหน่ึงและเลขานรการคนหน่ึงจและท ่เหลือเป็นกรรมการ 

(2) คณะกรรมการแต่งตั้งเจา้หน้าท ่เป็นคณะกรรมการประเมินหลกัทรัพยจ์จ  านวนไม่นอ้ย
กวา่หน่ึงคน 

                   ข้อ 29จจการอนรมติัให้เงินกูพ้ิเศฎนั้นตอ้งผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการประเมินจและต้องไ ร้ับ
คะแนนเส ยงจเห็นชอบเป็นเอกฉนัทข์องคณะกรรมการ  าเนินการท ่เขา้ร่วมประชรม 
                         ข้อ 30  เมื่อคณะกรรมการ  าเนินการไ ว้นิิจฉยัจให้เงินกูพ้ิเศฎทั้งหนงัสือกูแ้ละเอกสารกรหมาย
อย่างอื่นจๆจจเก ย่วกบัเงินกูน้ ั้นไ จ้ ัท าตามแบบจท ่ก  าหน ไวโ้ ยครบถว้นสมบูรณ์แลว้จสมาชิกผู้กูจึ้งรับเงินกูจ้าก
สหกรณ์ไ  ้
                        ข้อ 31จตราบใ ท ่สมาชิกยงัส่งเงินช าระหน ้ เงินกูพ้ิเศฎไม่ครบจสมาชิกผู้นั้นจะต้องยินยอมและจ
อ  านวยความสะ วกให้คณะกรรมการ  าเนินการจหรือบรคคลอื่นซ่ึงไ ้รับมอบหมายจากสหกรณ์จเข้าตรวจ
ทรัพย์สินจหรือกิจการท ่ใช้เงินกูน้ ั้นในเวลาอนัสมควรไ ้เสมอจและต้องช ้ แจงข้อความเก ่ยวกบัเร่ืองท ่ตรวจให้
ทราบจตามความประสงค ์
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                     ข้อ 32จจสหกรณ์อาจให้เงินกูพ้ิ เศฎเพื่อการเคหะแก่สมาชิกไ ้เพื่อวตัถรประสงค์หน่ึงจหรือหลาย
วตัถรประสงคจ์ งัน ้  
 32.1จเงินกูเ้พื่อซ้ือห้องชร หรือบา้นพร้อมท ่ ินทั้งน ้ จเพื่อเป็นกรรมสิทา์ิของผูกู้ต้ามควรแกฐ่านะ 
 32.2จจเงินกูเ้พื่อปลูกสร้างบา้นในท ่ ินกรรมสิทา์ิของผูกู้จ้และหรือคู่สมรสจและหรือบรตร 

32.3จจเงินกูเ้พื่อซ้ือท ่ ินพร้อมปลูกสร้างบา้น 
                           32.4จจเงินกูเ้พื่อซ้ือห้องชร ขา้งเค ยงหรือท ่ ินขา้งเค ยงกบัท ่ ินพร้อมบา้นจซ่ึงสมาชิกผูกู้เ้ป็น

เจา้ของกรรมสิทา์ิเพือ่ขยายบริเวณ 
 
 32.5จจเงินกูเ้พื่อไถถ่อนจ านองบา้นจพร้อมท ่ ินหรือห้องชร จซ่ึงช าระหน ้ เงินกูเ้พื่อการเคหะ 
  จากสถาบนัการเงินอื่นจๆ 
 32.6จจเงินกูเ้พื่อไถถ่อนจ านองท ่ ินซ่ึงเป็นกรรมสิทา์ิของผูกู้จ้และหรือคู่สมรสและหรือบรตรจซ่ึงจ 
จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจช  าระหน ้ เงินกูเ้พื่อการเคหะจากสถาบนัการเงินอื่นจๆจพร้อมปลูกสร้างบา้นพกัอาศยั 
  32.7จจเงินกูเ้พื่อต่อเตมิหรือปรับปรรงบา้นหรือท ่อยู่อาศยั 
               ข้อ 33จจสมาชิกผูป้ระสงคจ์ะขอกูเ้งินพิเศฎเพื่อการเคหะ  ตอ้งเสนอค าขอกูถ้ึงสหกรณ์ตามแบบท ่ก  าหน 
ไวจ้รวมทั้งรายละเอ ย และหลกัฐานต่างจๆจท ่เก ่ยวขอ้งจจเช่นจจจรายการทรัพยสิ์นและหน ้ สินจจรายไ แ้ละค่าใช้จ่าย
แบบรูปและรายการกอ่สร้างหรือจต่อเติมหรือปรับปรรงบ้านจจจหรือห้องชร จรายละเอ ย และหลกัฐานแห่งท ่ ินหรือ
บา้นจจจหรือห้องชร ท ่จะซ้ือหรือเช่าซ้ือจก  าหน เวลาและราคาสัญญาท ่ท  าไวห้รือร่างสัญญาท ่จะท าจรายละเอ ย แห่ง
ความตอ้งการเงินกูจ้  านวนเงินซ่ึงผูกู้จ้ะออกเองจก  าหน การใชจ่้ายเงินกูจ้รายละเอ ย และหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท ่
เสนอเป็นประกนั 
 กรณ สมาชิกซ่ึงไ ้ซ้ือหรือช าระราคาบ้านพร้อมท ่ ินและโอนกรรมสิทา์ิเป็นของตนเองจและจ
หรือจคู่สมรสจและหรือบรตรแลว้สามารถยื่นขอกูเ้งินพิเศฎสินเช่ือเพื่อการเคหะไ ท้ ั้งน ้การยื่นขอกูเ้งินนั้นจะตอ้งม 
ระยะเวลาไม่เกนิจ30จวนัจนบัจากวนัท ่ผูกู้จ้ไ ถ้ือกรรมสิทา์ิบา้นพร้อมท ่ ินนั้น 

    ข้อ 34  แบบรูปและรายการก่อสร้างจหรือต่อเติมจหรือปรับปรรงบ้านจหรือห้องชร จนั้นต้องปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามกรหมายจและตอ้งไ ร้ับความเห็นชอบจของคณะกรรมการ  าเนินการ ว้ย  

จจจจจจจจจจจจจการแกไ้ขเปล ่ยนแปลงแบบรูปจหรือรายการ งักล่าวในวรรคก่อนจในส่ิงท ่เป็นสาระส าคญัตอ้ง
ไ ้รับความเห็นชอบของบรคคลซ่ึงไ ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  าเนินการเพื่อการน ้ จและต้องรายงาน
คณะกรรมการ  าเนินการทราบ 

   ข้อ 35จจ  านวนเงินกู ้พิ เศฎเพื่ อการเคหะจซ่ึงอนรม ัติให้แก่สมาชิกผู้กู ้คนหน่ึงจๆจนั้ นจย่อมสร  แต่
คณะกรรมการ  าเนินการเห็นสมควรจโ ยค านึงถึงลกัฎณะของท ่อยู่อาศยัความจ าเป็นและความสามารถช าระหน ้
ของสมาชิก 

จจจจจเงินกู ้พิ เศฎเพื่อการเคหะท ่ไ ้รับอนรม ัติแล้วจจะต้อง  าเนินการท านิติกรรมจ านองให้แล้วเสร็จ  
ภายในจ90จวนัจนบัแต่วนัท ่ไ ร้ับอนรมตัิจหากเกนิก  าหน จะตอ้งน าเสนอคณะกรรมการ  าเนินการเพื่อพิจารณาใหม่  
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จจส าหรับสมาชิกท ่ส่งคืนเงินกูพ้ิเศฎจ งักล่าวไม่ครบจและเป็นเงินกูพ้เิศฎท ่น าไปใชจ้เพื่อซ้ือหรือเช่า 

ซ้ือบา้นพร้อมท ่ ินหรือห้องชร ในอาคารชร หรือเพื่อปลูกสร้างอาคารใชอ้ยู่อาศยับนท ่ ินของตนเองหรือบนท ่ ิน
ท ่ตนเองม สิทาิครอบครองจคณะกรรมการ  าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูพ้ิเศฎแกส่มาชิก งักล่าว  
 
มากกวา่จ1 สัญญาเงินกูก้ไ็ จ้ในกรณ น ้วงเงินกูใ้ห้คิ ค  านวณจากวงเงินกูค้งเหลือสรทาิจของสัญญาเงินกูท้ ่ส่งคืนเงินกู ้
ไม่ครบรวมเขา้กบัวงเงินกูข้องสัญญาในเงินกูใ้หม่เป็นเกณฑจ์โ ยไม่เกนิวงเงินกูท้ ่ก  าหน ไว้ 

 ข้อ 36จจตราบใ ท ่สมาชิกยงัส่งคืนเงินกูพ้ิเศฎเพื่อการเคหะไม่ครบจผูกู้จ้ะขายหรือโอนอาคารจหรือท ่ ินจ
ซ่ึงใชเ้งินกูน้ ั้นไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหม แกผู่อ้ื่นไมไ่ เ้วน้แต่ในกรณ ท ่จ  าเป็นตอ้งไ ร้ับอนรญาต เป็นหนงัสือจาก
คณะกรรมการ  าเนินการกอ่น 

  ข้อ 37จสหกรณ์อาจให้จเงินกูพ้ิเศฎเพื่อการลงทรนประกอบอาช พนั้นจให้เพือ่การลงทรนประกอบอาช พของ
ตนเองและครอบครัวซ่ึงคณะกรรมการ  าเนินการเห็นสมควรและพอใจวา่จะกอ่ประโยชนง์อกเงยให้สมาชิกผูกู้ ้
ไ  ้

 จจจจจจจจจจสมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินจ ตอ้งเสนอค าขอกูถ้ึงสหกรณ์จ ตามแบบท ่ก  าหน ไวจ้ รวมทั้งรายละเอ ย 
และหลกัฐานต่างๆจท ่เก ย่วขอ้งจเช่นจรายการทรพัยสิ์นและหน ้ สินรายไ แ้ละค่าใชจ่้ายจแผนงานประกอบอาช พท ่จะ
ใชเ้งินกูจ้ รายละเอ ย และหลกัฐานแห่งทรพัยสิ์นท ่จะใชเ้งินกูร้ายละเอ ย จ แห่งความตอ้งการเงินกูจ้  านวนเงินทรนซ่ึง
ตนจะออกเองจ รายการรายไ ซ่ึ้งคา วา่จะไ ร้ับจากการลงทรนนั้นจ ก  าหน การใช้จ่ายเงินกูจ้ ประสบการณ์ของผูกู้ ้
เก ย่วกบัการประกอบอาช พจจจรายละเอ ย และหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท ่เสนอเป็นหลกัประกนั 

      จจจจจจสมาชิกผูข้อกูพ้เิศฎเพื่อการลงทรนประกอบอาช พจตอ้งแส งหลกัฐานตามท ่คณะกรรมการ
  าเนินการก  าหน และผูกู้จ้ะตอ้งออกทรนเองเป็นจ านวนอย่างนอ้ยหน่ึงในส ่ของจ านวนทรนทั้งหม ซ่ึงตอ้งการจใน
การลงทรนประกอบอาช พท ่ผูกู้จ้ะกระท าขึ้น 

 ข้อ 38จจเงินกูพ้ิเศฎเพื่อประโยชนอ์ื่นจๆจคณะกรรมการ  าเนินการอาจพิจารณาอนรมตัิตามท ่เห็นสมควรจจ 

หมวดที่  5 
หลกัประกันส ำหรับเงนิกู้ 

  ข้อ  39จจการให้เงินกูท้รกประเภทนั้นผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูแ้ละหรือหนงัสือค ้าประกนัให้ไวต่้อจสหกรณ์ 
ตามแบบท ่ก  าหน ไวจ้ 
  ข้อ   40จจจหลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ ั้นจให้ม ขอ้ก  าหน  งัต่อไปน ้  
                40.1จจจเงินกูเ้พื่อเหตรฉรกเฉินให้ใชเ้งินค่าหร้นท ่ผูกู้ม้ อยู่ในสหกรณ์จเป็นหลกัประกนั 

  40.2จจจเงินกูส้ามญั อาจใชห้ลกัประกนั งัน ้  
       (1)ให้ใชค้่าหร้นและบรคคลค ้าประกนัตามจ านวนท ่ก  าหน ไวใ้นขอ้จ15จหรือตามท ่

คณะกรรมการเห็นสมควรจผูค้  ้าประกนัตอ้งมิใช่สมาชิกท ่เป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ 
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จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจถ้าผู ้ค  ้าประกนัคนใ ตายหรือออกจากสหกรณ์โ ยเหตรอื่นจหรือม เหตรท ่คณะกรรมการ
  าเนินการจเห็นวา่ไม่สมควรหรือไม่อาจท ่จะเป็นผู้ค  ้าประกนัต่อไปจผูกู้ต้อ้งจ ัให้สมาชิกอื่นจซ่ึงคณะกรรมการ
  าเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเ ิมให้เสร็จภายในระยะเวลาจ60 วนัจากวนัท ่สหกรณ์ม หนงัสือ
แจง้ไปจหากหาไม่ไ อ้าจถูกระงบัเงินกูท้รกประเภทจและจะถูกหกัเงินกูส้ามญัส่วนท ่เกนิกวา่ร้อยละเกา้สิบของค่า
หร้นภายในเวลาท ่คณะกรรมการ  าเนินการเห็นสมควร 
 
                                   การท ่สมาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตรใ ไม่เป็นเหตรให้ผูน้ ั้นหลร พน้
จากการค ้าประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ จ้ ัให้สมาชิกอื่นซ่ึงคณะการ  าเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 

จจจจจจจจจจ(5)จจผูกู้ม้ อสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอ จากภาระจ านองรายอื่นจจ  านองเป็นประกนัเตม็จ านวนจ 
เงินกูร้ายนั้นจโ ยจ านองเงินกูส่้วนท ่เกนิกวา่ร้อยละเกา้สิบจของเงินค่าหร้นของผูกู้ต้อ้งจอยูจ่ภายในร้อยละแป สิบ 
แห่งค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 

จ จจจจจจจจจจ(3)  ม พนัาบตัรรัฐบาลจหรือเงินฝากในานาคารจหรือเงินส ซ่ึงคณะกรรมการเงินกู ้
เห็นสมควรรับจ าน าเป็นประกนัโ ยจ านวนเงินกูส่้วนท ่เกนิกวา่ร้อยละเกา้สิบของจจเงินค่าหร้นของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายใน
ร้อยละแป สิบจแห่งค่าของหลกัทรพัยร์ัฐบาลจหรือเงินฝากในานาคารจหรือร้อยละเกา้สิบของเงินส นั้น 
             (4)  ม เงินฝากในสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการ  าเนินการจเห็นสมควรจ าน าเป็นประกนัจโ ย  
จ านวนเงินกูส่้วนท ่เกนิกวา่ร้อยละเกา้สิบของเงินค่าหร้นของผูกู้ต้อ้งอยู่ภายในร้อยละจเกา้สิบของเงินฝากนั้น 

  (5)จจสมาชิกท ่กูเ้งินสามญัทัว่ไปเกนิกวา่จจ1,000,000จบาทจตอ้งท าประกนัช วติรายป กบัจจจจจจจ 
บริฎทัประกนัช วติท ่สหกรณ์ก  าหน จโ ยมอบใหส้หกรณ์เป็นผูร้ับผลประโยชน์จส าหรับป ถ ัไปให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการก  าหน  
              40.3 เงินกูพ้ิ เศฎจถ้าเงินกู ้พิ เศฎนั้นม จ  านวนเงินไม่เกินร้อยละเกา้สิบของค่าหร้นจซ่ึงผู้กูม้ อยู่จจจจจจจจจจจ
ในสหกรณ์จกไ็ม่ต้องม หลกัประกนัอย่างอื่นอ กจถ้ากูพ้ิเศฎนั้นม จ  านวนเกินกวา่ค่าหร้นซ่ึงผู ้กูม้ อยู่ในสหกรณ์ตอ้งม 
หลกัประกนัอย่างใ อย่างหน่ึงจ งัน ้  

     (1)  ม อสังหาริมทรัพยอ์นัปลอ จากภาระจ านองรายอื่นจจ  านองเป็นประกนัเตม็จ านองจจ 
จเงินกูจ้รายนั้นจโ ยจ านวนเงินกูส่้วนท ่เกนิกวา่ร้อยละเกา้สิบของเงินค่าหร้นของผูกู้จ้จตอ้งไม่เกนิร้อยละแป สิบแห่ง
ค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
                       จคณะกรรมการ  าเนินการอาจพิจารณาเงินกู ้ให้เกินกว่าร้อยละแป สิบแห่งค่าของ
อสังหาริมทรัพย์ไ ้แต่ทั้ งน ้ ต้องไม่เกินมูลค่าแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้นจและจ านวนเงินกูต้้องไม่เกินจ
5,000,000 บาทจเมื่อคณะกรรมการ  าเนินการพิจารณาอนรมตัิเงินกูใ้ห้ผูกู้แ้ล้วจผู ้กูต้้องท าประกนัช วิตและประกนั
อคัค ภัยกบับริฎทัประกนัตามท ่สหกรณ์ก  าหน จโ ยมอบให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์จส าหรับป ถ ั  ไปจ
สหกรณ์จะเร ยกเกบ็เงินค่าประกนักบัผูกู้ท้รกๆป จจนกว่าผู ้กูจ้ะช าระเงินตน้หม จโ ยการหกัจากเงินค่าประกนัให้
เป็นไปตามมติคณะกรรมการก  าหน  
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           (2)  ม พนัาบตัรรัฐบาลจหรือเงินฝากในานาคารจหรือเงินส ซ่ึงคณะกรรมการเนินการ 
เห็นสมควรรับจ าน าเป็นประกนัจโ ยจ านวนเงินกูส่้วนท ่เกนิร้อยละเกา้สิบของเงินจค่าหร้นของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายใน 
ร้อยละแป สิบจแห่งค่าของหลกัทรพัยร์ัฐบาลจหรือเงินฝากในานาคารจหรือร้อยละเกา้สิบของเงินส นั้น 

         (3)  ม เงินฝากในสหกรณ์จซ่ึงคณะกรรมการ  าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกนัโ ยจ 
จ านวนเงินกูจ้ส่วนท ่เกนิกวา่ร้อยละเกา้สิบของเงินค่าหร้นของผูกู้ต้อ้งอยู่ภายในร้อยละเกา้จสิบแห่งค่าจของเงินฝาก
นั้น 
             ในกรณ ท ่เป็นหลกัประกนัอื่นนอกเหนือจากท ่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้หลกัประกนันั้นตอ้งไ ร้ับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ  าเนินการ 

ถา้คณะกรรมการจกระท าการหรือง เวน้กระท าการจหรือกระท าโ ยจงใจประมาทเลินเล่อใน 
การปฏิบตัิหน้าท ่ของตนจเก ่ยวกบัหลกัประกนัเงินกูจ้จนท าให้เกิ ความเส ยหายแกส่หกรณ์จคณะกรรมการต้อง
รับผิ ชอบช ใชค้่าเส ยหายให้กบัสหกรณ์ตามความเป็นจริงจและการช ใช้ค่าเส ยหายไม่ส้ินสร ลง ้วยการหม 
วาระการเป็นกรรมการ 
 จ ถา้เอาทรัพยจ์  านองหลร ออกขายทอ ตลา ใชห้น ้ไ เ้งินนอ้ยกวา่เงินคา้งช าระและคณะกรรมการ
ไ ้  าเนินการทางกรหมายถึงท ่สร แล้วจแต่ยงัไ ร้ับเงินช าระหน ้ไม่เพ ยงพอจคณะกรรมการตอ้งรับผิ ชอบหน ้
คงเหลือจนครบจ านวนเวน้แต่ทรัพยจ์  านองเส่ือมราคาเพราะภยัพิบตัิจาการรมชาติหรือพิสูจนไ์ ้วา่มิใช่เพราะเหตร
จงใจจหรือความประมาทเลินเล่อของคณะกรรมการ 

หมวดที่ 6 
เงนิงวดช ำระหนีส้ ำหรับเงนิกู้ 

                  ข้อ 41จจจเงินงว ช าระหน ้ส าหรับเงินกูน้ ั้นจให้ก  าหน ไว ้งัน ้  
                                 41.1จจจเงินกูเ้พื่อเหตรฉรกเฉินจจคณะกรรมการเงินกูจ้ะพิจารณาให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูเ้ป็นรายงว ทั้ง
เงินต้นพร้อม อกเบ ้ ยทรกเ ือนจนกว่าจะหม หน ้ จโ ยให้ส่งเงินต้นร้อยละจ1จของวงเงินกูต้ามสัญญากูจ้พร้อม
 อกเบ ้ยทรกเ ือนจแต่เมื่อผูกู้ไ้ ร้ับเงินกูส้ามญัครั้ งใหม่จให้น าเงินกูส้ามญัมาหกัช าระเงินตน้ทั้งหม  
       จจจ41ศ5จจเงินกูส้ามญัทัว่ไปจคณะกรรมการ  าเนินการจะพิจารณาให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูเ้ป็นงว ราย
เ ือนเท่ากนั(เวน้แต่งว สร ทา้ย) พร้อม ว้ย อกเบ ้ ยหรือให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูพ้ร้อม อกเบ ้ ยเป็นงว รายเ ือนเท่ากนั
ทรกงว   (เวน้แต่งว สร ทา้ย) เป็นจ านวนงว จ งัน ้  

(1)   เงินกูส้ามญัทัว่ไปท ่ม จ  านวนเงินกูไ้ม่ถึงจ1,000,000จบาทจจจจให้ช  าระภายในระยะเวลาจ 
ไม่เกนิจ150 งว    
จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจ(5)จจส าหรับเงินกูส้ามญัทัว่ไปท ่ม จ  านวนเงินกูต้ ั้งแต่จ1,000,000จบาทจขึ้นไปจจจให้ช  าระจจจจจจจ 
ภายในระยะเวลาไม่เกินจ540จงว จจแต่จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละจ70จของเงินเ ือนให้หม หน ้ จและระยะเวลาการ
ผ่อนช าระเมื่อรวมกบัอายรของสมาชิกแลว้จจะตอ้งม อายรไม่เกนิจ65จป  
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ส าหรับเงินกูส้ามญัทัว่ไปซ่ึงใช้เงินค่าหร้นหรือเงินฝากในสหกรณ์เป็นหลกัประกนั และ
จ านวนเงินกูเ้กนิกวา่จ500,000จบาทให้ช าระเงินกูจ้พร้อม อกเบ ้ยจจนหม หน ้  
จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจ41ศ3จเงินกูส้ามญัเพื่อส่งเสริมการศึกฎาจเพื่อให้สมาชิกไ ศึ้กฎาอย่างต่อเน่ืองและล ภาระ  
ในช่วงระหวา่งการศึกฎาจสมาชิกอาจขอต่อคณะกรรมการให้สหกรณ์พกัช าระหน ้ เงินต้นไ ้ไม่เกนิจ5จป จแต่ทั้งน ้
จะตอ้งส่งให้หม ภายในจจ60จงว นบัแต่วนัท ่ไ ร้ับอนรมตัิเงินกู ้
                                 41.4 เงินกูส้ามญัเพื่อการประกอบอาช พเสริมจให้ช าระภายในระยะเวลาไม่เกนิจ60 งว  

         41.5จเงินกูส้ามญัเพื่อสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัให้ช าระภายในระยะเวลาไม่เกนิจ96จงว  
                                สหกรณ์โ ยคณะกรรมการ  าเนินการจอาจพิจารณาให้เงินกูส้ าหรับขา้ราชการบ านาญไ โ้ ย
ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ และค านึงถึงความสามารถในการช าระหน ้ของผูกู้ ้

จจจจจจจในกรณ ท ่ผูกู้ม้ ค  าขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการ  าเนินการเห็นวา่ม เหตรอนัสมควรผ่อนผนั 
เป็นกรณ พิเศฎจจคณะกรรมการ  าเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงว ช าระหน ้ส าหรับเงินกูส้ามญัท ่ก  าหน ไวต้าม
ความในวรรคกอ่นนั้นจให้แกผู่ ้กูค้ราวละหน่ึงหรือหลายเ ือนกไ็ จ้แต่การผ่อนเวลาเช่นน ้รวมกนัทั้งหม ส าหรับ
เงินกูส้ามญัรายหน่ึงจๆจตอ้งไม่เกนิหกเ ือน 

 ข้อ 42จจจเงินกูพ้ิเศฎเพื่อการเคหะจคณะกรรมการ  าเนินการจะพิจารณาให้ผูกู้ส่้งเงินกูเ้ป็นงว รายเ ือน
เท่ากนั( เวน้แต่งว สร ท้าย)พร้อม ว้ย อกเบ ้ ยหรือให้ผู ้กูส่้งคืนเงินกูพ้ร้อม อกเบ ้ ยจเป็นงว รายเ ือนเท่ากนั 
ทรกงว จจจ(เวน้แต่งว สร ทา้ย)  หรือให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูพ้ร้อม อกเบ ้ยจเป็นงว รายเ ือนเพิ่มขึ้นจตามเงินไ ร้ายเ ือน
(เวน้แต่งว สร ทา้ย)จเป็นจ านวนก ง่ว กส็ร แต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้แ้ละความมร่งหมายแห่งเงินกูจ้แต่
ไม่เกนิสามร้อยหกสิบงว  แต่ทั้งน ้สมาชิกอาจขอผ่อนช าระไ ไ้ม่เกนิอายรจ65จป  

   การกูพ้ิเศฎเพื่อการเคหะจสามารถส่งงว ช าระหน ้โ ยเปิ บญัช เงินฝากไวท้ ่สหกรณ์จจ  านวนไม่
นอ้ยกวา่จ3จเท่าของเงินงว ช าระหน ้ จจแต่จ  านวนเงินท ่ไม่พอหกัจณจท ่จ่ายจจะต้องไม่เกนิกึ่งหน่ึงของจ านวนเงินท ่หัก
ไ จ้ณจท ่จ่ายจโ ยจะตอ้งแส งหลกัฐานแห่งจเงินไ ข้องผูกู้แ้ละผูร่้วมช าระหน ้  

   ข้อ 43จจเงินกูพ้ิเศฎเพื่อการลงทรนประกอบอาช พจคณะกรรมการ  าเนินการจะพิจารณาจให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกู ้
เป็นงว รายเ ือนเท่ากนัจ(เวน้แต่งว สร ทา้ย) พร้อม ว้ย อกเบ ้ยจหรือให้ผูกู้ส่้งเงินกูพ้ร้อม อกเบ ้ยเป็นงว ราย
เ ือนเท่ากนัจ(เวน้แต่งว สร ทา้ย) เป็นจ านวนก ง่ว จกส็ร แต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้จ้และความมร่งหมาย
แห่งเงินกูจ้แต่ไม่เกนิสามร้อยหกสิบงว จและเมื่อรวมกบัอายรของผูกู้แ้ลว้ตอ้งไม่เกนิจ65จป  

การกูพ้ิเศฎเพื่อการลงทรนประกอบอาช พจสามารถส่งงว ช าระหน ้ โ ยเปิ บญัช เงินฝากไวท้ ่
สหกรณ์จจ านวนไม่นอ้ยกวา่จ3จเท่าของเงินงว ช าระหน ้ จจแต่จ  านวนเงินท ่ไม่พอหกัจจณจท ่จ่ายจจะตอ้งไม่เกนิกึ่งหน่ึง
ของจ านวนเงินท ่หกัไ จ้จณจท ่จ่ายจโ ยจะตอ้งแส งหลกัฐานแห่งจเงินไ ข้องผูกู้ จ้และผูร่้วมช าระหน ้  

   ข้อ 44จจเงินกูพ้ิเศฎเพื่อประโยชนอ์ื่นจๆจการส่งเงินงว ช าระหน ้ให้น าขอ้จ42จและขอ้จ43จจมาใชโ้ ยอนรโลมจ
เงินงว ช าระหน ้นั้นจให้ส่งช าระตั้งแต่เ ือนท ่คิ  อกเบ ้ยเ อืนแรก 

                ข้อ 45จจการกูเ้งินทรกประเภทเมื่อหกัเงินท ่ตอ้งช าระต่อสหกรณ์จยกเวน้เงินฝากรายเ ือนแลว้จผูกู้จ้ะตอ้งม 
เงินไ ร้ายเ ือนคงเหลือไม่นอ้ยกวา่จ2,000จบาท 
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  จจจจจจจจจจจจส าหรับเงินกูพ้เิศฎเพื่อการเคหะจนอกจากผูกู้จ้ะตอ้งม เงินไ ร้ายเ ือนคงเหลือตามวรรคหน่ึงแลว้จ

จะตอ้งม เงินไ ร้ายเ อืนจของผูกู้จ้คูส่มรสจและบรตรคงเหลอื งัน ้ 
          (1)   จ านวนเงินกูไ้ม่เกนิจ500,000จบาทจจะตอ้งม เงินไ ร้ายเ ือนของผูกู้จ้คู่สมรสจและบรตรจ 
จ คงเหลอืสรทาิรวมกนัไม่นอ้ยกวา่จ2,000จบาท 
         (2)   จ านวนเงินกูจ้จจ500,000จบาทจจจจแต่ไม่เกนิจ1,000,000จบาทจจะตอ้งม เงินไ ร้ายเ ือนของ 

ผูกู้จ้คู่สมรสจและบรตรจคงเหลอืสรทาิรวมกนัไ ไ้ม่นอ้ยกวา่จ4,000จบาทจ 
             (3)   จ านวนเงินกูเ้กนิจ1,000,000จบาทจแต่ไม่เกนิ 3,000,000จบาทจจจจะตอ้งม เงินไ ร้ายเ ือน 

ของผูกู้จ้คู่สมรสจและบรตรจคงเหลือสรทาิรวมกนัไม่นอ้ยกว่าจจ7,000จจบาท 
                         ส าหรับหลกัฐานซ่ึงแส งเงินไ ้รายเ ือนประกอบค าขอกูเ้งินกู เ้พื่อการเคหะของผูกู้จ้และหรือจจจจจจจจจจ

คู่สมรสจและหรือบรตรไ ้แก่จจจหลกัฐานการรับเงินเ ือนสร ทาิจส าเนาสมร บญัช เงินฝากสถาบนัการเงินย้อน  
หลงั 6จจเ ือนจหรือหลกัฐานอื่นใ ท ่คณะกรรมการ  าเนินการเห็นสมควร 

จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจ จจการส่งเงินงว ช าระหน ้ เงินกูท้รกประเภทจซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์ให้ส่งโ ยวาิ หกัจากเงินไ จ้ราย
เ ือนของผูกู้จ้ณจท ่จ่ายจภายในวนัส้ินเ ือนนั้นๆจเวน้แต่ในกรณ ท ่สมาชิกผู้กู ้งักล่าวไม่ม เงินไ ้รายเ ือนท ่รับจาก
หน่วยราชการจตน้สังก ัของผูกู้ใ้ห้น าส่งเงินงว ช าระหน ้ จท ่ส านกังานของสหกรณ์จหรือหกัจากบญัช เงินฝากของผู้
กูท้ ่ม อยู่กบัสหกรณ์ จส่วนสมาชิกผู้กู ้ท ่ใช้เงินค่าหร้นห รือเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์น ้ จเป็น
หลกัประกนัให้น าส่งเงินช าระหน ้ จในส่วนท ่เกินหลงัหักจากเงินไ ้รายเ ือนของผูกู้จ้ณจท ่จ่ายจท ่ส านกังานของ
สหกรณ์หรือหกัจากบญัช เงินฝากของผูกู้ท้ ่ม อยู่กบัสหกรณ์                          

    
             หมวดที่ 7 

      ดอกเบี้ยเงนิกู้ 
                ข้อ 46จให้สหกรณ์เร ยก อกเบ ้ยเงินกูเ้พื่อเหตรฉรกเฉินเงินกูส้ามญัระยะสั้นจเงินกูส้ามญัจและเงินกูพ้ิเศฎใน

อตัราตามท ่คณะกรรมการ  าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต  ารวจสรราฎรร์าาน จจ  าก ัจประกาศใชจ้ทั้งน ้ ตอ้งไม่เกิน
ร้อยละสิบห้าต่อป   

ในระหวา่งการผ่อนผนัช าระหน ้ เงินกูจ้หากสหกรณ์จฯไ ป้ระกาศปรับอตัรา อกเบ ้ยเงินกูใ้หม ่
สหกรณ์ฯจตอ้งปรับอตัรา อกเบ ้ยและปรับจ านวนเงินท ่ตอ้งผ่อนช าระของผู้กูจ้ซ่ึงยงัคา้งช าระอยู่เป็นอตัราใหม่จ
ต ั้งแต่วนัแรกของเ ือนถ ัจากเ ือนท ่ม การประกาศปรับอตัรา อกเบ ้ยจเป็นตน้ไป 

  จข้อ 47จจจ อกเบ ้ยเงินกูใ้ห้คิ เป็นรายวนัจตามจ านวนเงินตน้คงเหลือ 
                                ข้อ 48จจ อกเบ ้ยผิ น ัจให้สหกรณ์เร ยก อกเบ ้ยจากสมาชิกผูผ้ิ น ัในอตัราร้อยละสิบห้าต่อป ของเงินคา้ง

ช าระท ่ผิ น ัจนกวา่จะช าระหม ส้ิน 

                                                                          หมวดที่ 8 
       กำรควบคุมหลักประกนัและกำรเรียกคนืเงนิกู้ 

   ข้อ  49จให้คณะกรรมการเงินกูต้รวจตราจควบครมให้เงินกูท้รกรายม หลกัประกนัตามจท ่ก  าหน ไวใ้น
ระเบ ยบน ้และเมื่อคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใ เก ิบกพร่องจจจผูกู้จ้ะตอ้งจ ัการแกไ้ขจ
ให้คืน  ภายในระยะเวลาท ่คณะกรรมการก  าหน  
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     จ 
จ  จจจจข้อ 50จในกรณ ใ จๆจ งัต่อไปน ้ให้ถือวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใ จๆจเป็นอนัถึงก  าหน จส่งคืนโ ยส้ินเชิงจ

พร้อมทั้ง อกเบ ้ยในทนัท โ ยมิตอ้งค  านึงถึงก  าหน เวลาท ่ให้ไวจ้และให้คณะกรรมการเงินกูจ้จจ ัการเร ยกคืนโ ยมิ
ชกัชา้ 

   1ศจเมื่อผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตรใ จๆจ 
   2.จเมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการเงินกูว้า่ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ิ ความมร่งหมายท ่ให้เงินกูน้ ั้น 
                                                 3.จเมื่อคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้ก ิบกพร่องและผูกู้ม้ไิ จ้แกไ้ขจให้คืน 
จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจภายในระยะเวลาท ่คณะกรรมการก  าหน  

4ศจเมื่อคา้งส่งเงินงว ช าระหน ้ จไม่วา่ตน้เงินหรือ อกเบ ้ยจเป็นเวลาถึงสองเ ือนหรือจผิ น ัการ
ส่งเงินงว ช าระหน ้ งัวา่นั้นจถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงจๆ 

     จจข้อ 51จจในกรณ ท ่เงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโ ยส้ินเชิงตามท ่กล่าวแล้วในขอ้จ50จ ถา้ผู ้ค  ้าประกนัตอ้งรับ
ผิ ช าระหน ้แทนผูกู้แ้ละไม่สามารถช าระหน ้นั้นโ ยส้ินเชิงไ จ้เมื่อผูค้  ้าประกนัร้องขอจจคณะกรรมการ  าเนินการจ
อาจผ่อนผนัให้เร ยกเกบ็จากผูค้  ้าประกนัเป็นงว รายเ ือนจนเสร็จตามท ่ผู ้กูไ้ ท้  าหนงัสือกูใ้ห้ไวต่้อสหกรณ์จหรือ
ให้ผูค้  ้าประกนั  าเนินการอย่างใ  กไ็ ส้ร แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร 

                                    ข้อ 52 จจผูกู้ก้ ็ จผูค้  ้าประกนัก ็ จตอ้งรับผูกพนัวา่จถา้ตนประสงคจ์ะโอนหรือยา้ยหรือออกจากราชการจหรือ
งานประจ าจ(เวน้แต่ยงัเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่ตามขอ้บงัคบั)จต้องแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบและจ ัการ
ช าระหน ้ สินซ่ึงตนม อยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเส ยกอ่นแลว้จึงขอโอนหรือย้ายจหรือออกจากราชการจหรืองาน
ประจ านั้นไ  ้  

                     หมวดที่ 9 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

        ข้อ 53 จจการใ มิไ ้เป็นไปตามระเบ ยบน ้ จหรือมิไ ้ก  าหน ไวใ้นระเบ ยบน ้ จให้คณะกรรมการ
  าเนินการม อ  านาจพิจารณาและวนิิจฉยัและให้ถือเป็นท ่สร จ  

จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจการให้เงินกูเ้ป็นกรณ พิเศฎจเฉพาะเร่ืองนั้นจๆจไ จ้จจท ั้งน ้ตอ้งไ ร้บัคะแนนเส ยงเห็นชอบจไม่ต  ่า
กวา่จสามในส ่ของจ านวนคณะกรรมการ  าเนินการผูเ้ขา้ร่วมประชรมเพื่อการนั้น 

จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจการพิจารณาให้เงินกูแ้กส่มาชิกท ่สงัก ัต่างจงัหว ัสรราฎรร์าาน หรือจจสมาชิกท ่เป็นขา้ราชการ
บ านาญจให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ซ่ึงออกโ ยคณะกรรมการ  าเนินการจแต่จะตอ้งไม่เกนิท ่ก  าหน ไวใ้น
ระเบ ยบจ 

  จจจจจจจจจประกาศจจจณจจวนัท ่จ17จจมกราคมจจพรทาศกัราชจจ5565 
    จจจ 
จ     จ าบต ารวจจจจจจจจจ 
                           (กฎิ ิ์ เ ชจจวชิยั ฎิฐ)์ 
                                         ประาานกรรมการ 
                                              สหกรณ์ออมทรพัยต์  ารวจสรราฎรร์าาน จจ  าก ั 


