
 

  

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี  จํากดั 

     ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี�ยเงินกู้  พ.ศ. 2564 

********** 

   อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั พ.ศ.2554 ขอ้71(7) และ

ขอ้ 94(2) มติที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 56 ครั� งที� 7/2564  วนัที� 10 มีนาคม 2564 ไดก้าํหนดระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ละดอกเบี�ยเงินกู ้ พ.ศ. 2564  ดงันี�  

  ข้อ 1 ระเบียบนี�  เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ว่าด้วยการให้เงินกู ้

และดอกเบี�ยเงินกู ้  พ.ศ. 2564 ” 

  ข้อ  2  ระเบียบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่ วนัที�  11 มีนาคม พ.ศ.2564  เป็นตน้ไป                                

             ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ละดอกเบี� ย

เงินกู ้พ.ศ. 2563  และที�แกไ้ขเพิ�มเติมเสียทั�งหมด  โดยใหใ้ชร้ะเบียบนี�แทน  

             อนึ�ง ระเบียบ ประกาศ หรือขอ้ความอื�นใดที�ขดัหรือแยง้ กบัระเบียบนี�ใหใ้ชร้ะเบียบนี�แทน 

  ข้อ  4  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการตามระเบียบนี�   

หมวดที� 1 

ข้อกาํหนดทั�วไป 

  ข้อ 5  ระเบียบนี�  

  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

  “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

  ตาํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

  “ขอ้บงัคบั” หมายความวา่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั พ.ศ. 2554 

“คณะกรรมการเงินกู”้ หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ จาํกดั ที�ไดรั้บ 

มอบหมายใหพ้ิจารณาเงินกู ้

“สมาชิก” หมายความวา่  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดัและเจา้หนา้ที�  

สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 

“ประธานกรรมการ”   หมายความวา่    ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

ตาํรวจสุราษฎร์ธานี  จาํกดั  

“ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

“เงินไดร้ายเดือน” หมายความรวมถึง เงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํหรือค่าจา้งชั�วคราว 

ซึ� งสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานเจา้สังกดั 
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               ข้อ 6  ในระเบียบนี�  สหกรณ์ใหเ้งินกู ้ 3 ประเภท  คือ 

 6.1 เงินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉิน 

 6.2 เงินกูส้ามญั 

 6.3 เงินกูพ้ิเศษ 

              ข้อ 7   สหกรณ์จะใหเ้งินกูไ้ดเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านั�น เวน้แต่สมาชิกสมทบกูส้ามญัโดยใชค้่าหุ้น หรือเงิน

ฝากเป็นหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัไดเ้ท่านั�น  

               ข้อ 8   การให้เงินกู้แก่สมาชิก จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื�อการอันจํา เป็นหรือมีประโยชน์  ตามที�

คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 

หมวดที� 2 

เงินกู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน 

                ข้อ  9   เมื�อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินและประสงคจ์ะขอกูเ้งิน ใหย้ื�นคาํขอกูต้ามแบบที�สหกรณ์กาํหนด พร้อม

กบัแนบบญัชีแสดงรายรับ รายจ่ายฉบบัเดือนปัจจุบนัของสมาชิก 

                ข้อ 10  ให้คณะกรรมการเงินกู้ หรือผูที้�ได้รับมอบหมาย เป็นผูว้ินิจฉัยให้เงินกู้เพื�อเหตุฉุกเฉินแทน

คณะกรรมการเงินกู ้ พร้อมทั�งแถลงรายงานเงินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉินต่อคณะกรรมการดาํเนินการ เพื�อทราบเป็นราย

เดือนทุกเดือน 

                  เงินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉินที�ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึ�ง ๆ นั�น ตอ้งไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ที�สมาชิกถืออยู ่

ในสหกรณ์ แต่วงเงินกูต้อ้งไม่เกิน 500,000.-บาท 

หมวดที� 3 

เงินกู้สามัญ 

                ข้อ 11    สหกรณ์อาจให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกแบ่งออกเป็น  4  ประเภท ดังนี� 

 (1) เงินกูส้ามญัทั�วไป 

 (2) เงินกูส้ามญัเพื�อประกอบอาชีพเสริม 

 (3) เงินกูส้ามญัเพื�อสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 

  (4) เงินกูส้ามญัเพื�อการอื�นๆ 

                ข้อ 12 สมาชิกผูมี้ความจาํเป็นประสงคข์อกูเ้งินสามญั ตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบที�กาํหนดไว ้

                ข้อ 13 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ แต่งตั�งกรรมการเงินกูต้ามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์เพื�อทาํ

หนา้ที�ในการพิจารณาวินิจฉยัเงินกูส้ามญัแก่สมาชิกและแถลงรายงานเงินกูส้ามญัใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

ทราบเป็นรายเดือนทุกเดือน 
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                   ข้อ 14  สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกู้เงินสามญั  ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์โดยได้ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว  

ไม่นอ้ยกวา่  6 งวดเดือน  กรณีสมาชิกทั�งผูกู้แ้ละผูค้ ํ�ามาทาํสัญญาที�สหกรณ์พร้อมกนัทั�งหมด ให้ผูจ้ดัการอนุมติั

เงินกูไ้ปตามหลกัเกณฑใ์นระเบียบนี�  แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบในการประชุมคราวต่อไป 

  

 สมาชิกที�โอนสภาพการเป็นสมาชิกตามระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ อาจ

ไดรั้บเงินกูส้ามญันั�นตามที�คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรกาํหนด  

 ในกรณีสมาชิกที�ลาออกจากราชการโดยไม่มีความผิด หรือสมาชิกที�ครบอายุราชการ ถ้ามิได้

ลาออกจากสหกรณ์ อาจไดรั้บเงินกูส้ามญั ทั�งนี� ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สหกรณ์กาํหนด โดยประกาศของ

สหกรณ์ 

                ข้อ 15  จาํนวนเงินกู้สามญัที�ให้แก่สมาชิกผูกู้ ้คนหนึ� งๆนั�น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาํเนินการ 

 พิจารณาเห็นสมควร ทั�งนี�  จาํนวนเงินกูส้ามญัทั�วไป ตอ้งอยูภ่ายในจาํกดัวงเงิน หลกัเกณฑ ์และเงื�อนไข ดงันี�  

 15.1 หุน้ไม่ถึง 10,000  บาท   กูไ้ดไ้ม่เกิน 100,000  บาท  มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 

                           15.2 หุน้ตั�งแต่ 10,000  บาท   แต่ไม่ถึง 50,000  บาท   กูไ้ดไ้ม่เกิน  200,000  บาท 

   มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 

                           15.3 หุน้ตั�งแต่ 50,000  บาท   แต่ไม่ถึง 100,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  400,000  บาท 

   มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 

                           15.4 หุน้ตั�งแต่ 100,000  บาท   แต่ไม่ถึง 150,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  600,000  บาท 

   มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 

                           15.5 หุน้ตั�งแต่ 150,000  บาท   แต่ไม่ถึง 200,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  800,000  บาท 

   มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 

                           15.6 หุน้ตั�งแต่  200,000  บาท   แต่ไม่ถึง 250,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  1,000,000  บาท 

   มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 

                        15.7 หุน้ตั�งแต่  250,000  บาท   แต่ไม่ถึง 300,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  1,500,000  บาท 

   มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 

 15.8 หุน้ตั�งแต่  300,000  บาท   แต่ไม่ถึง 350,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  2,000,000  บาท 

   มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 

 15.9 หุน้ตั�งแต่  350,000  บาท   แต่ไม่ถึง 400,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  2,300,000  บาท 

   มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 

                           15.10 หุน้ตั�งแต่ 400,000  บาท   แต่ไม่ถึง 450,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  2,500,000  บาท   

   มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 

 15.11 หุน้ตั�งแต่ 450,000  บาท   ขึ�นไป   กูไ้ดไ้ม่เกิน  3,000,000  บาท   

   มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สามคน 
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   ในกรณีสมาชิกยื�นกู้สามญั  แต่มีค่าหุ้นตํ�ากว่าเกณฑ์ที�ระเบียบนี� กาํหนด สหกรณ์ฯ สามารถ

อนุญาตให้สมาชิกขอซื�อหุ้นเพิ�มไดใ้นวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และเงินค่าหุ้นดงักล่าวสมาชิกตอ้งชาํระในวนั

รับเงินกู้สามญั โดยสหกรณ์จะหักเงินกู้สมาชิกที�พึงได้รับชาํระค่าหุ้นให้ครบตามจาํนวนก่อน จึงจะจ่ายเงินกู้

สามญั 

   การคิดคาํนวณสิทธิสมาชิกที�กูเ้งินสามญัทั�วไปนั�นจะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือหลงัจากหัก

รายการต่างๆ  ของสหกรณ์ และรายจ่ายประจาํอื�น ๆ แลว้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของเงินไดร้ายเดือน   

             สมาชิกอาจยื�นขอกูเ้กินกวา่สิทธิการกูใ้นวรรคก่อนไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินกูส้ามญั

ทั�วไปโดยมีวตัถุประสงคก์ารกู ้ดงันี�  

  (1)  กูเ้พื�อใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวสมาชิกและจาํเป็นตอ้งใชเ้งินสด 

  (2)  กูเ้พื�อชาํระหนี�กรณีรับภาระหนี�ในฐานะผูค้ ํ�าประกนัในสหกรณ์ 

  (3) กูเ้พื�อการศึกษาสาํหรับสมาชิก 

                            (4) กูเ้พื�อบรรเทาภยัพิบติัจากธรรมชาติ 

                          คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาใหกู้ไ้ด ้ตอ้งอยูภ่ายใตเ้งินไดร้ายเดือนของสมาชิก ที�สหกรณ์

สามารถเรียกเก็บไดด้ว้ย 

                ข้อ 16  สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกเพื�อเป็นค่าใชจ่้ายในการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิกสาํหรับ

เป็นค่าใชจ่้าย ดงัต่อไปนี�  

     (1)  เพื�อลงทุนประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก 

      (2)   เพื�อขยายกิจการหรือเสริมสภาพ คล่องในกิจการเดิมของสมาชิก 

                         สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกูต้อ้งเสนอคาํขอกูต้ามแบบ ของสหกรณ์ที�กาํหนด พร้อมหลกัฐานต่างๆ ที�

เกี�ยวขอ้งประกอบคาํขอกูเ้มื�อคณะกรรมการดาํเนินการอนุมติัแลว้จะตอ้งนาํเงินกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงคแ์ห่งการ

ขอกูเ้ท่านั�น สาํหรับคาํขอกู ้  หลกัฐานประกอบคาํขอกู ้และระยะเวลาการยื�นกู ้ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 

                   ข้อ 17  เพื�อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกผูป้ระสบภยั สหกรณ์โดย คณะกรรมการ

ดาํเนินการอาจใหเ้งินกูเ้พื�อเป็นค่าใชจ่้ายในการสงเคราะห์สมาชิกผูป้ระสบภยัได ้ 
 

 วงเงินกูไ้ม่เกินมูลค่าที�ไดรั้บความเสียหายจริง และไม่เกินวงเงินกูสู้งสุดรวมกนัทุกสัญญา 

สาํหรับคาํขอกู ้หลกัฐานประกอบคาํขอกู ้และระยะเวลาการยื�นกูใ้ห ้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 

                   ข้อ 18  เพื�อเป็นการส่งเสริมฐานะความมั�นคง หรือก่อประโยชน์งอกเงยในหนา้ที�การงานแก่สมาชิก 

สหกรณ์โดยคณะกรรมการดาํเนินการอาจให้เงินกูส้ามญัเพื�อการอื�นๆแก่สมาชิกได้ ตามหลกัเกณฑ์ที�สหกรณ์

กาํหนด  

                ข้อ 19 จาํนวนเงินกูส้ามญัทุกประเภทเมื�อรวมกนัแลว้ตอ้งอยู ่ ภายในจาํกดัวงเงินไม่เกิน 150 เท่าของ

เงินเดือนรวมหุ้น และไม่เกิน 3,300,000 บาท 
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       ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกูใ้ห้แก่สมาชิกในกรณีที�ผูกู้อ้ยู่ในระหว่างถูกตั�งกรรมการ

สอบสวนทางวินยัอย่างร้ายแรงหรือตอ้งหาคดีอาญา  เวน้แต่คดีกระทาํโดยประมาทหรือลหุโทษให้ผูกู้แ้ละผูค้ ํ� า

ประกนัมาทาํสัญญารับทราบปัญหาในวนัที�ยื�นหนงัสือกูก้บัสหกรณ์และทาํหนงัสือยินยอมให้สหกรณ์หกัหนี�จาก

ผูค้ ํ�าประกนัไดท้นัที ตั�งแต่วนัที�ผูค้ ํ�าประกนัไดรั้บหนงัสือแจง้จากสหกรณ์  

                       สมาชิกตอ้งชาํระหนี� เงินกูส้ามญัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  6 งวด  ชาํระหนี�ตามสัญญา จึงมีสิทธิกูส้ามญั

ใหม่ได ้โดยให้สหกรณ์ใช้วิธีหักลบกลบหนี�  เวน้แต่สมาชิกผูกู้ ้กูไ้ม่เต็มวงเงินกูส้ามญัในครั� งล่าสุด มีสิทธิยื�นกู้

ใหม่ไดโ้ดยไม่ตอ้งส่งชาํระหนี�ครบ 6 งวดก็ได ้และสมาชิกจะตอ้งไม่ผิดนดัชาํระหนี�  ตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไข

ที�สหกรณ์กาํหนดไวใ้นประกาศ หรือกรณีสหกรณ์ประสบปัญหาสภาพคล่อง คณะกรรมการอาจกาํหนดเป็นอยา่ง

อื�นก็ได ้

                    ข้อ  20  ในการให้เงินกูส้ามญั ที�มีวงเงินกูเ้กินหนึ�งลา้นบาท สมาชิกทุกคนที�ยื�นกูจ้ะตอ้งทาํประกนั

ชีวิตในวงเงินประกันไม่น้อยกว่าวงเงินที�กู้ยืมที�เหลืออยู่ตามที�สหกรณ์กาํหนดไว ้โดยให้สหกรณ์เป็นผูรั้บ

ผลประโยชน์ และสมาชิกเป็นผูช้าํระค่าเบี�ยประกนัในวนัรับเงินกูส้ามญัและในปีต่อไปใหห้กัจากเงินปันผลหรือ

เงินเฉลี�ยคืนหรือเงินไดร้ายเดือนและอื�นๆ 

หมวดที� 4 

เงินกู้พเิศษ 

                ข้อ 21   สหกรณ์อาจให้เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกได ้เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าสหกรณ์มีฐานะ

ทางการเงินก้าวหน้าพอที�จะช่วยเหลือ ให้เงินกู้เพื�อส่งเสริมฐานะความมั�นคง หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่ 

สมาชิก ได ้      

                            คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกนั�น  ไดต้ามที�กาํหนด

ไวใ้นระเบียบนี�  และตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์                

                             จาํนวนเงินกูพ้ิเศษที�ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึ�งๆนั�นยอ่มสุดแต่คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา 

เห็นสมควร แต่ตอ้งอยูใ่นกาํหนดวงเงินกูไ้ม่เกิน 5,000,000  บาท  

ข้อ 22  การให้เงินกูพ้ิเศษนั�น ให้เพื�อการเคหะ เพื�อการลงทุนประกอบอาชีพ และเพื�อซื�อการอื�น ๆ ตาม

ขอ้กาํหนดในระเบียบนี�  โดยคณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาให้เงินกู้พิเศษดงักล่าวเมื�อใด ให้กระทาํโดย

ประกาศของสหกรณ์สาํหรับแบบคาํขอกูพ้ิเศษเพื�อการนั�นใหเ้ป็นไปตามแบบที�สหกรณ์กาํหนด 

                            ให้ถือว่าการกูเ้งินเพื�อการเคหะอยู่ในลาํดบัก่อนเงินกู ้เพื�อการลงทุนประกอบอาชีพ และเงินกู้

เพื�อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์แก่สมาชิก อยูใ่นลาํดบัสุดทา้ย สําหรับเงินกูพ้ิเศษซึ� งอยูใ่นลาํดบัเดียวกนันั�นให้

ถือลาํดบัก่อนหลงัตามที�เสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์  

ข้อ 23  สมาชิกซึ�งอาจไดรั้บเงินกูพ้ิเศษ ไดต้อ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี� ติดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่

หนึ�งปี  และตอ้งมีหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของจาํนวนเงินกู ้

 เมื�อสมาชิกยื�นกูพ้ิเศษ ใหช้าํระค่าธรรมเนียมการกูพ้ิเศษ สาํหรับการกูพ้ิเศษครั� งหนึ�งๆ  ดงันี�  

(1) กรณีขอกูพ้ิเศษประเภทหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั ให้สมาชิกผูที้�ไดรั้บเงินกูพ้ิเศษชาํระเงิน

ค่าธรรมเนียมในการกูพ้ิเศษสําหรับครั� งหนึ�ง ๆ ในอตัราร้อยละ 0.2 แต่ไม่ตํ�ากวา่สอง

พนับาทถว้น โดยใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์และสมาชิกจะเรียกคืนมิได ้
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  ข้อ  24  สมาชิกซึ� งมีหนี� เงินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉิน และหรือหนี� เงินกูส้ามญัอยู่แลว้  คณะกรรมการดาํเนินการ

อาจพิจารณาให้เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกดงักล่าวเพิ�มอีกหนึ� งสัญญาก็ได ้ทั�งนี�  ตอ้งสามารถชาํระหนี�ได ้   และให้มี

คณะกรรมการประเมินหลกัทรัพย ์ดงันี�  

(1) ให้คณะกรรมการดาํเนินการแต่งตั�งคณะกรรมการประเมินหลกัทรัพยโ์ดยมีประธานคน        

        หนึ�งและเลขานุการคนหนึ�ง และที�เหลือเป็นกรรมการ 

(2) คณะกรรมการแต่งตั�งเจา้หนา้ที�เป็นคณะกรรมการประเมินหลกัทรัพย ์จาํนวนไม่นอ้ยกวา่

หนึ�งคน 

                 ข้อ 25  การอนุมติัใหเ้งินกูพ้ิเศษนั�นตอ้งผา่นการเห็นชอบของคณะกรรมการประเมิน และตอ้งไดรั้บ

คะแนนเสียง เห็นชอบเป็นเอกฉนัทข์องคณะกรรมการดาํเนินการที�เขา้ร่วมประชุม 

                  ข้อ 26  เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการไดว้ินิจฉัย ให้เงินกูพ้ิเศษทั�งหนงัสือกูแ้ละเอกสารกฎหมายอยา่ง

อื�น ๆ  เกี�ยวกบัเงินกู้นั�นได้จดัทาํตามแบบ ที�กาํหนดไวโ้ดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผูกู้ ้จึงรับเงินกู้จาก

สหกรณ์ได ้

ข้อ 27 ตราบใดที�สมาชิกยงัส่งเงินชาํระหนี� เงินกูพ้ิเศษไม่ครบ สมาชิกผูน้ั�นจะตอ้งยินยอมและ อาํนวย

ความสะดวกใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ หรือบุคคลอื�นซึ� งไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์ เขา้ตรวจทรัพยสิ์น หรือ

กิจการที�ใช้เงินกูน้ั�นในเวลาอนัสมควรไดเ้สมอ และตอ้งชี� แจงขอ้ความเกี�ยวกบัเรื�องที�ตรวจให้ทราบ ตามความ

ประสงค ์

                 ข้อ 28  สหกรณ์อาจใหเ้งินกูพ้ิเศษเพื�อการเคหะแก่สมาชิกไดเ้พื�อวตัถุประสงคห์นึ�ง หรือหลาย

วตัถุประสงค ์ดงันี�  

 28.1 เงินกูเ้พื�อซื�อหอ้งชุดหรือบา้นพร้อมที�ดินทั�งนี�  เพื�อเป็นกรรมสิทธิ� ของผูกู้ต้ามควรแก่ฐานะ 

 28.2  เงินกูเ้พื�อปลูกสร้างบา้นในที�ดินกรรมสิทธิ� ของผูกู้ ้และหรือคู่สมรส และหรือบุตร 

28.3  เงินกูเ้พื�อซื�อที�ดินพร้อมปลูกสร้างบา้น 

                           28.4  เงินกูเ้พื�อซื�อหอ้งชุดขา้งเคียงหรือที�ดินขา้งเคียงกบัที�ดินพร้อมบา้น ซึ� งสมาชิกผูกู้เ้ป็น

เจา้ของกรรมสิทธิ� เพื�อขยายบริเวณ 

 28.5  เงินกูเ้พื�อไถ่ถอนจาํนองบา้น พร้อมที�ดินหรือหอ้งชุด ซึ� งชาํระหนี� เงินกูเ้พื�อการเคหะ 

  จากสถาบนัการเงินอื�น ๆ 

 28.6  เงินกูเ้พื�อไถ่ถอนจาํนองที�ดินซึ� งเป็นกรรมสิทธิ� ของผูกู้ ้และหรือคู่สมรสและหรือบุตร ซึ� ง  

                                     ชาํระหนี� เงินกูเ้พื�อการเคหะจากสถาบนัการเงินอื�น ๆ พร้อมปลูกสร้างบา้นพกัอาศยั 

  28.7  เงินกูเ้พื�อต่อเติมหรือปรับปรุงบา้นหรือที�อยูอ่าศยั 

               ข้อ 29  สมาชิกผูป้ระสงคจ์ะขอกูเ้งินพิเศษเพื�อการเคหะ  ตอ้งเสนอคาํขอกูถึ้งสหกรณ์ตามแบบที�กาํหนด

ไว ้รวมทั�งรายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  เช่น   รายการทรัพยสิ์นและหนี� สิน  รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย

แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือ ต่อเติมหรือปรับปรุงบา้น   หรือห้องชุด รายละเอียดและหลกัฐานแห่งที�ดินหรือ

บา้น   หรือหอ้งชุดที�จะซื�อหรือเช่าซื�อ กาํหนดเวลาและราคาสัญญาที�ทาํไวห้รือร่างสัญญาที�จะทาํ รายละเอียดแห่ง

ความตอ้งการเงินกูจ้าํนวนเงินซึ� งผูกู้จ้ะออกเอง กาํหนดการใชจ่้ายเงินกู ้รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นที�

เสนอเป็นประกนั 
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 กรณีสมาชิกซึ� งได้ซื�อหรือชาํระราคาบา้นพร้อมที�ดินและโอนกรรมสิทธิ� เป็นของตนเอง และ 

หรือ คู่สมรส และหรือบุตรแลว้สามารถยื�นขอกูเ้งินพิเศษสินเชื�อเพื�อการเคหะไดท้ั�งนี�การยื�นขอกูเ้งินนั�นจะตอ้งมี

ระยะเวลาไม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัที�ผูกู้ ้ไดถื้อกรรมสิทธิ� บา้นพร้อมที�ดินนั�น 

    ข้อ 30  แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงบา้น หรือห้องชุด นั�นตอ้งปฏิบติัให้

ถูกตอ้งตามกฎหมาย และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ ของคณะกรรมการดาํเนินการดว้ย 

             การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงแบบรูป หรือรายการดงักล่าวในวรรคก่อน ในสิ�งที�เป็นสาระสําคญัตอ้ง

ได้รับความเห็นชอบของบุคคลซึ� งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อการนี�  และตอ้งรายงาน

คณะกรรมการดาํเนินการทราบ 

   ข้อ 31 จ ํานวนเงินกู้พิ เศษเพื�อการเคหะ ซึ� งอนุมัติให้แก่สมาชิกผู ้กู้คนหนึ� ง ๆ นั� น ย่อมสุดแต่

คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร โดยคาํนึงถึงลกัษณะของที�อยูอ่าศยัความจาํเป็นและความสามารถชาํระหนี�

ของสมาชิก 

            เงินกู้พิเศษเพื�อการเคหะที�ได้รับอนุมติัแล้ว จะตอ้งดาํเนินการทาํนิติกรรมจาํนองให้แล้วเสร็จ 

ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บอนุมติั หากเกินกาํหนดจะตอ้งนาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อพิจารณาใหม ่

          สาํหรับสมาชิกที�ส่งคืนเงินกูพ้ิเศษ ดงักล่าวไม่ครบ และเป็นเงินกูพ้ิเศษที�นาํไปใช ้เพื�อซื�อหรือเช่า 

ซื�อบา้นพร้อมที�ดินหรือหอ้งชุดในอาคารชุดหรือเพื�อปลูกสร้างอาคารใชอ้ยูอ่าศยับนที�ดินของตนเองหรือบนที�ดิน

ที�ตนเองมีสิทธิครอบครอง คณะกรรมการดํา เนินการอาจพิจารณาให้ เ งินกู้พิ เศษแก่สมาชิกดังกล่าว 

มากกวา่ 1 สัญญาเงินกูก้็ได ้ในกรณีนี�วงเงินกูใ้หคิ้ดคาํนวณจากวงเงินกูค้งเหลือสุทธิ ของสัญญาเงินกูที้�ส่งคืนเงินกู้

ไม่ครบรวมเขา้กบัวงเงินกูข้องสัญญาในเงินกูใ้หม่เป็นเกณฑ ์โดยไม่เกินวงเงินกูที้�กาํหนดไว ้

 ข้อ 32  ตราบใดที�สมาชิกยงัส่งคืนเงินกูพ้ิเศษเพื�อการเคหะไม่ครบ ผูกู้จ้ะขายหรือโอนอาคาร หรือที�ดิน 

ซึ� งใชเ้งินกูน้ั�นไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมดแก่ผูอื้�นไม่ไดเ้วน้แต่ในกรณีที�จาํเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาต เป็นหนงัสือจาก

คณะกรรมการดาํเนินการก่อน 

  ข้อ 33 สหกรณ์อาจให ้เงินกูพ้ิเศษเพื�อการลงทุนประกอบอาชีพนั�น ให้เพื�อการลงทุนประกอบอาชีพของ

ตนเองและครอบครัวซึ� งคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรและพอใจวา่จะก่อประโยชน์งอกเงยใหส้มาชิกผูกู้ไ้ด ้

           สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกูเ้งิน ตอ้งเสนอคาํขอกูถึ้งสหกรณ์ ตามแบบที�กาํหนดไว ้รวมทั�งรายละเอียด

และหลกัฐานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น รายการทรัพยสิ์นและหนี� สินรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แผนงานประกอบอาชีพที�จะ

ใชเ้งินกู ้รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นที�จะใชเ้งินกูร้ายละเอียด แห่งความตอ้งการเงินกูจ้าํนวนเงินทุนซึ� ง

ตนจะออกเอง รายการรายไดซึ้� งคาดว่าจะไดรั้บจากการลงทุนนั�น กาํหนดการใชจ่้ายเงินกู ้ประสบการณ์ของผูกู้ ้

เกี�ยวกบัการประกอบอาชีพ   รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นที�เสนอเป็นหลกัประกนั 

            สมาชิกผูข้อกู้พิเศษเพื�อการลงทุนประกอบอาชีพ ต้องแสดงหลักฐานตามที�คณะกรรมการ

ดาํเนินการกาํหนดและผูกู้จ้ะตอ้งออกทุนเองเป็นจาํนวนอยา่งนอ้ยหนึ�งในสี�ของจาํนวนทุนทั�งหมดซึ� งตอ้งการ ใน

การลงทุนประกอบอาชีพที�ผูกู้จ้ะกระทาํขึ�น 

 ข้อ 34  เงินกูพ้ิเศษเพื�อประโยชน์อื�น ๆ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาอนุมติัตามที�เห็นสมควร   
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หมวดที�  5 

หลกัประกนัสําหรับเงินกู้ 

  ข้อ  35  การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั�นผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือกูแ้ละหรือหนงัสือคํ�าประกนัใหไ้วต่้อ สหกรณ์ 

ตามแบบที�กาํหนดไว ้ 

  ข้อ  36   หลกัประกนัสาํหรับเงินกูน้ั�น ใหมี้ขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี�  

                 36.1   เงินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉินใหใ้ชเ้งินค่าหุน้ที�ผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ เป็นหลกัประกนั 

  36.2   เงินกูส้ามญั อาจใชห้ลกัประกนั ดงันี�  

         (1) ใหใ้ชค้่าหุน้และบุคคลคํ�าประกนัตามจาํนวนที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 15 หรือตามที�

คณะกรรมการเห็นสมควร ผูค้ ํ�าประกนัตอ้งมิใช่สมาชิกที�เป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ 

                                  ถ้าผูค้ ํ� าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื�น หรือมีเหตุที�คณะกรรมการ

ดาํเนินการ เห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจที�จะเป็นผูค้ ํ� าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัให้สมาชิกอื�น ซึ� งคณะกรรมการ

ดาํเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ�าประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลา 60 วนัจากวนัที�สหกรณ์มีหนงัสือ

แจง้ไป หากหาไม่ไดอ้าจถูกระงบัเงินกูทุ้กประเภท และจะถูกหักเงินกูส้ามญัส่วนที�เกินกว่าร้อยละเกา้สิบของค่า

หุน้ภายในเวลาที�คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 

                                   การที�สมาชิกผูค้ ํ� าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดไม่เป็นเหตุให้ผูน้ั�นหลุดพน้

จากการคํ�าประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอื�นซึ� งคณะการดาํเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ�าประกนัแทน 

          (2)  ผูกู้มี้อสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองรายอื�น จาํนองเป็นประกนัเต็มจาํนวน  

เงินกู้รายนั�น โดยจาํนองเงินกูส่้วนที�เกินกว่าร้อยละเกา้สิบ ของเงินค่าหุ้นของผูกู้ต้อ้ง อยู่ ภายในร้อยละเจ็ดสิบ 

แห่งค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั�น 

            (3)  มีพนัธบตัรรัฐบาล หรือเงินฝากในธนาคาร หรือเงินสดซึ� งคณะกรรมการเงินกูเ้ห็น 

สมควรรับจาํนาํเป็นประกนัโดยจาํนวนเงินกู้ส่วนที�เกินกว่าร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้นของผูกู้ ้ตอ้งอยู่ภายใน 

ร้อยละแปดสิบ แห่งค่าของหลกัทรัพยรั์ฐบาล หรือเงินฝากในธนาคาร หรือร้อยละเกา้สิบของเงินสดนั�น 

             (4)  มีเงินฝากในสหกรณ์ซึ� งคณะกรรมการดาํเนินการ เห็นสมควรจาํนาํเป็นประกนั โดย 

จาํนวนเงินกูส่้วนที�เกินกวา่ร้อยละเกา้สิบของเงินค่าหุ้นของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ เกา้สิบของเงินฝากนั�น 

 (5)  สมาชิกที�กูเ้งินสามญัทั�วไปเกินกวา่  1,000,000 บาท ตอ้งทาํประกนัชีวติรายปีกบั        

บริษทัประกนัชีวติที�สหกรณ์กาํหนด โดยมอบใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน์ สําหรับปีถดัไปให้เป็นไปตามมติ

คณะกรรมการกาํหนด 

              36.3 เงินกู้พิเศษ ถ้าเงินกู้พิเศษนั�นมีจาํนวนเงินไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้น ซึ� งผูกู้ ้มีอยู ่          

ในสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอื�นอีก ถา้กูพ้ิเศษนั�นมีจาํนวนเกินกวา่ค่าหุ้นซึ� งผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ์ตอ้งมี

หลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ดงันี�  

     (1)  มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองรายอื�น จาํนองเป็นประกนัเต็มจาํนอง 

เงินกู ้รายนั�น โดยจาํนวนเงินกูส่้วนที�เกินกวา่ร้อยละเกา้สิบของเงินค่าหุน้ของผูกู้ ้ ตอ้งไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบแห่งค่า

ของอสังหาริมทรัพยน์ั�น 
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   คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาเงินกูใ้หเ้กินกวา่ร้อยละเจ็ดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์

ได้แต่ทั�งนี� ต้องไม่เกินมูลค่าแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั� น และจาํนวนเงินกู้ต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท  

เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาอนุมติัเงินกูใ้ห้ผูกู้แ้ลว้ ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัชีวิตและประกนัอคัคีภยักบับริษทั

ประกนัตามที�สหกรณ์กาํหนด โดยมอบใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน์ สําหรับปีถดัไป สหกรณ์จะเรียกเก็บเงิน

ค่าประกันกับผู ้กู้ทุกๆปี จนกว่าผู ้กู้จะชําระเงินต้นหมด โดยการหักจากเงินค่าประกันให้เป็นไปตามมติ

คณะกรรมการกาํหนด 

          (2)  มีพนัธบตัรรัฐบาล หรือเงินฝากในธนาคาร หรือเงินสดซึ�งคณะกรรมการเนินการเห็น 

สมควรรับจาํนาํเป็นประกนั โดยจาํนวนเงินกูส่้วนที�เกินร้อยละเกา้สิบของเงิน ค่าหุ้นของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ

แปดสิบ แห่งค่าของหลกัทรัพยรั์ฐบาล หรือเงินฝากในธนาคาร หรือร้อยละเกา้สิบของเงินสดนั�น 

         (3)  มีเงินฝากในสหกรณ์ ซึ� งคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรจาํนาํเป็นประกนัโดย  

จาํนวนเงินกู ้ส่วนที�เกินกวา่ร้อยละเกา้สิบของเงินค่าหุ้นของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละเกา้ สิบแห่งค่า ของเงินฝาก

นั�น 

             ในกรณีที�เป็นหลกัประกนัอื�นนอกเหนือจากที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้หลกัประกนันั�นตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ 

ถา้คณะกรรมการ กระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการ หรือกระทาํโดยจงใจประมาทเลินเล่อใน 

การปฏิบติัหน้าที�ของตน เกี�ยวกบัหลกัประกนัเงินกู้ จนทาํให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ คณะกรรมการตอ้ง

รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กบัสหกรณ์ตามความเป็นจริง และการชดใช้ค่าเสียหายไม่สิ�นสุดลงดว้ยการหมด

วาระการเป็นกรรมการ 

   ถา้เอาทรัพยจ์าํนองหลุดออกขายทอดตลาดใชห้นี�ไดเ้งินนอ้ยกวา่เงินคา้งชาํระและคณะกรรมการ

ได้ดาํเนินการทางกฎหมายถึงที�สุดแลว้ แต่ยงัได้รับเงินชาํระหนี� ไม่เพียงพอ คณะกรรมการที�อนุมติัเงินกู้นั�นๆ 

ตอ้งรับผิดชอบหนี�คงเหลือจนครบจาํนวนเวน้แต่ทรัพยจ์าํนองเสื�อมราคาเพราะภยัพิบติัจากธรรมชาติหรือพิสูจน์

ไดว้า่มิใช่เพราะเหตุจงใจ หรือความประมาทเลินเล่อของคณะกรรมการที�อนุมติัเงินกูน้ั�น 

หมวดที� 6 

เงินงวดชําระหนี�สําหรับเงินกู้ 

                  ข้อ 37   เงินงวดชาํระหนี�สาํหรับเงินกูน้ั�น ใหก้าํหนดไวด้งันี�  

       37.1 เงินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณาให้สมาชิกที�กูเ้งินเพื�อเหตุฉุกเฉิน 

ไม่เกิน 500,000 บาท สามารถขอผ่อนชาํระเฉพาะดอกเบี�ยเงินกูไ้ด ้แต่เมื�อผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูส้ามญัทั�วไปครั� งใหม่  

ใหน้าํเงินกูส้ามญัทั�วไป มาหกัชาํระเงินตน้และดอกเบี�ยของเงินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉินทั�งหมด 
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       37.2  เงินกูส้ามญัทั�วไป คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูเ้ป็นงวดราย

เดือนเท่ากนั(เวน้แต่งวดสุดทา้ย) พร้อมดว้ยดอกเบี�ยหรือให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบี�ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากนั

ทุกงวด  (เวน้แต่งวดสุดทา้ย) เป็นจาํนวนงวด ดงันี�  

    (1)   เงินกูส้ามญัทั�วไปที�มีจาํนวนเงินกูไ้มถึ่ง 1,000,000 บาท    ใหช้าํระภายในระยะเวลา  

ไม่เกิน 150 งวด   

                                       (2)  สาํหรับเงินกูส้ามญัทั�วไปที�มีจาํนวนเงินกูต้ ั�งแต่ 1,000,000 บาท ขึ�นไป   ใหช้าํระ        

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 240 งวด  แต่จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของเงินเดือนให้หมดหนี�  และระยะเวลาการ

ผอ่นชาํระเมื�อรวมกบัอายขุองสมาชิกแลว้ จะตอ้งมีอายไุม่เกิน 65 ปี หรือใหช้าํระภายในระยะเวลาไม่เกิน 150 งวด 

และระยะเวลาการผอ่นชาํระเมื�อรวมกบัอายขุองสมาชิกแลว้ จะตอ้งมีอายไุม่เกิน 65 ปี 

       สําหรับเงินกูส้ามญัทั�วไปซึ� งใช้เงินค่าหุ้นหรือเงินฝากในสหกรณ์เป็นหลกัประกนั ให้ชาํระ

เงินกูพ้ร้อมดอกเบี�ย จนหมดหนี�  

                                  37.3  เงินกูส้ามญัเพื�อการประกอบอาชีพเสริม ใหช้าํระภายในระยะเวลาไม่เกิน 150 งวด 

        37.4  เงินกูส้ามญัเพื�อสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัใหช้าํระภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด 

                                สหกรณ์โดยคณะกรรมการดาํเนินการ อาจพิจารณาใหเ้งินกูส้าํหรับขา้ราชการบาํนาญไดโ้ดย

ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ และคาํนึงถึงความสามารถในการชาํระหนี�ของผูกู้ ้

       ในกรณีที�ผูกู้มี้คาํขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรผอ่นผนั 

เป็นกรณีพิเศษ  คณะกรรมการดาํเนินการจะผอ่นเวลาการส่งเงินงวดชาํระหนี�สําหรับเงินกูส้ามญัที�กาํหนดไวต้าม

ความในวรรคก่อนนั�น ให้แก่ผูกู้ค้ราวละหนึ�งหรือหลายเดือนก็ได ้แต่การผอ่นเวลาเช่นนี� รวมกนัทั�งหมดสําหรับ

เงินกูส้ามญัรายหนึ�ง ๆ ตอ้งไม่เกินหกเดือนในรอบปีบญัชี 

 ข้อ 38   เงินกูพ้ิเศษเพื�อการเคหะ คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาให้ผูกู้ส่้งเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน

เท่ากนั( เวน้แต่งวดสุดทา้ย)พร้อมด้วยดอกเบี� ยหรือให้ผูกู้ ้ส่งคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบี� ย เป็นงวดรายเดือนเท่ากนั 

ทุกงวด   (เวน้แต่งวดสุดทา้ย)  หรือใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบี�ย เป็นงวดรายเดือนเพิ�มขึ�น ตามเงินไดร้ายเดือน

(เวน้แต่งวดสุดทา้ย) เป็นจาํนวนกี�งวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้แ้ละความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้แต่

ไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด แต่ทั�งนี�สมาชิกอาจขอผอ่นชาํระไดไ้ม่เกินอาย ุ65 ปี 

   การกูพ้ิเศษเพื�อการเคหะ สามารถส่งงวดชาํระหนี� โดยเปิดบญัชีเงินฝากไวที้�สหกรณ์ จาํนวนไม่

นอ้ยกวา่ 3 เท่าของเงินงวดชาํระหนี�   แต่จาํนวนเงินที�ไม่พอหกั ณ ที�จ่าย จะตอ้งไม่เกินกึ�งหนึ�งของจาํนวนเงินที�หกั

ได ้ณ ที�จ่าย โดยจะตอ้งแสดงหลกัฐานแห่ง เงินไดข้องผูกู้แ้ละผูร่้วมชาํระหนี�  

   ข้อ  39  เงินกูพ้ิเศษเพื�อการลงทุนประกอบอาชีพ คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณา ให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกู้

เป็นงวดรายเดือนเท่ากนั (เวน้แต่งวดสุดทา้ย) พร้อมดว้ยดอกเบี�ย หรือให้ผูกู้ส่้งเงินกูพ้ร้อมดอกเบี�ยเป็นงวดราย

เดือนเท่ากนั (เวน้แต่งวดสุดทา้ย) เป็นจาํนวนกี�งวด ก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้และความมุ่งหมาย

แห่งเงินกู ้แต่ไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด และเมื�อรวมกบัอายขุองผูกู้แ้ลว้ตอ้งไม่เกิน 65 ปี 
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การกู้พิเศษเพื�อการลงทุนประกอบอาชีพ สามารถส่งงวดชาํระหนี� โดยเปิดบญัชีเงินฝากไวที้�

สหกรณ์ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 เท่าของเงินงวดชาํระหนี�   แต่จาํนวนเงินที�ไม่พอหกั  ณ ที�จ่าย จะตอ้งไม่เกินกึ�งหนึ�ง

ของจาํนวนเงินที�หกัได ้ ณ ที�จ่าย โดยจะตอ้งแสดงหลกัฐานแห่ง เงินไดข้องผูกู้ ้และผูร่้วมชาํระหนี�  

   ข้อ 40  เงินกูพ้ิเศษเพื�อประโยชน์อื�น ๆ การส่งเงินงวดชาํระหนี�ใหน้าํขอ้ 42 และขอ้ 43  มาใชโ้ดยอนุโลม 

เงินงวดชาํระหนี�นั�น ใหส่้งชาํระตั�งแต่เดือนที�คิดดอกเบี�ยเดือนแรก 

                ข้อ 41  การกูเ้งินทุกประเภทเมื�อหกัเงินที�ตอ้งชาํระต่อสหกรณ์ ยกเวน้เงินฝากรายเดือนแลว้ ผูกู้จ้ะตอ้งมี

เงินไดร้ายเดือนคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 2,000 บาท 

              สาํหรับเงินกูพ้ิเศษเพื�อการเคหะ นอกจากผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือตามวรรคหนึ�งแลว้ 

จะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือน ของผูกู้ ้คู่สมรส และบุตรคงเหลือดงันี�  

         (1)  จาํนวนเงินกูไ้ม่เกิน 500,000 บาท จะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้คู่สมรส และบุตร  

  คงเหลือสุทธิรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 2,000 บาท 

         (2)  จาํนวนเงินกู ้  500,000 บาท    แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท จะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนของ 

ผูกู้ ้คู่สมรส และบุตร คงเหลือสุทธิรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 4,000 บาท  

             (3)  จาํนวนเงินกูเ้กิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท   จะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือน 

ของผูกู้ ้คู่สมรส และบุตร คงเหลือสุทธิรวมกนัไม่นอ้ยกวา่  7,000  บาท 

                      สําหรับหลักฐานซึ� งแสดงเงินได้รายเดือนประกอบคาํขอกู้เงินกู้เพื�อการเคหะของผูกู้ ้ และหรือ          

คู่สมรส และหรือบุตรได้แก่   หลักฐานการรับเงินเดือนสุทธิ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินยอ้น 

หลงั 6  เดือน หรือหลกัฐานอื�นใดที�คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 

                                             การส่งเงินงวดชาํระหนี� เงินกูทุ้กประเภท ซึ� งผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์ให้ส่งโดยวิธีหกัจากเงินได ้ราย

เดือนของผูกู้ ้ณ ที�จ่าย ภายในวนัสิ�นเดือนนั�นๆ เวน้แต่ในกรณีที�สมาชิกผูกู้ด้งักล่าวไม่มีเงินไดร้ายเดือนที�รับจาก

หน่วยราชการ ตน้สังกดัของผูกู้ใ้หน้าํส่งเงินงวดชาํระหนี�  ที�สาํนกังานของสหกรณ์ หรือหกัจากบญัชีเงินฝากของผู ้

กู้ที� มีอยู่กับสหกรณ์ ส่วนสมาชิกผู ้กู้ที�ใช้เ งินค่าหุ้นหรือเงินฝากหรือตั�วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์นี�  เป็น

หลกัประกนัให้นาํส่งเงินชาํระหนี�  ในส่วนที�เกินหลงัหักจากเงินได้รายเดือนของผูกู้ ้ณ ที�จ่าย ที�สํานักงานของ

สหกรณ์หรือหกัจากบญัชีเงินฝากของผูกู้ที้�มีอยูก่บัสหกรณ์                          
    

             หมวดที� 7 

      ดอกเบี�ยเงินกู้ 

                ข้อ 42 ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบี�ยเงินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉินเงินกูส้ามญัระยะสั�น เงินกูส้ามญั และเงินกูพ้ิเศษใน

อตัราตามที�คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ประกาศใช ้ทั�งนี�ตอ้งไม่เกิน

ร้อยละสิบหา้ต่อปี  

                      ในระหว่างการผ่อนผนัชําระหนี� เงินกู้ หากสหกรณ์ ฯได้ประกาศปรับอตัราดอกเบี� ยเงินกู้ใหม ่

สหกรณ์ฯ ตอ้งปรับอตัราดอกเบี�ยและปรับจาํนวนเงินที�ตอ้งผ่อนชาํระของผูกู้ ้ซึ� งยงัคา้งชาํระอยู่เป็นอตัราใหม่ 

ตั�งแต่วนัแรกของเดือนถดัจากเดือนที�มีการประกาศปรับอตัราดอกเบี�ย เป็นตน้ไป 
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            ข้อ 43   ดอกเบี�ยเงินกูใ้หคิ้ดเป็นรายวนั ตามจาํนวนเงินตน้คงเหลือ 

                                    ข้อ 44   ดอกเบี�ยผิดนดั ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี�ยจากสมาชิกผูผ้ิดนดัในอตัราร้อยละสิบห้าต่อปีของเงิน

คา้งชาํระที�ผดินดัจนกวา่จะชาํระหมดสิ�น 

                                                                          หมวดที� 8 

       การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

    ข้อ 45  ใหค้ณะกรรมการเงินกูต้รวจตรา ควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตาม ที�กาํหนดไวใ้น

ระเบียบนี�และเมื�อคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง   ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ข 

ใหคื้นดีภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการกาํหนด 

       

    ข้อ  46  ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปนี� ให้ถือว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงกาํหนด ส่งคืนโดยสิ�นเชิง 

พร้อมทั�งดอกเบี�ยในทนัทีโดยมิตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาที�ใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการเงินกู ้ จดัการเรียกคืนโดยมิ

ชกัชา้ 

   1. เมื�อผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ  

   2. เมื�อปรากฏต่อคณะกรรมการเงินกูว้า่ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายที�ใหเ้งินกูน้ั�น 

                                                 3. เมื�อคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูเ้กิดบกพร่องและผูกู้มิ้ได ้แกไ้ข ใหคื้น 

                       ภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการกาํหนด 

4. เมื�อคา้งส่งเงินงวดชาํระหนี�  ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี�ย เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือ ผดินดัการ

ส่งเงินงวดชาํระหนี�ดงัวา่นั�น ถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึ�ง ๆ 

     ข้อ 47  ในกรณีที�เงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยสิ�นเชิงตามที�กล่าวแลว้ในขอ้ 46  ถา้ผูค้ ํ�าประกนัตอ้งรับผิด

ชาํระหนี�แทนผูกู้แ้ละไม่สามารถชาํระหนี�นั�นโดยสิ�นเชิงได ้เมื�อผูค้ ํ�าประกนัร้องขอ  คณะกรรมการดาํเนินการ อาจ

ผอ่นผนัใหเ้รียกเก็บจากผูค้ ํ�าประกนัเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที�ผูกู้ไ้ดท้าํหนงัสือกูใ้ห้ไวต่้อสหกรณ์ หรือให้ผู ้

ค ํ�าประกนัดาํเนินการอยา่งใด ก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร 

                                        ข้อ 48   ผูกู้ก้็ดี ผูค้ ํ� าประกนัก็ดี ตอ้งรับผูกพนัวา่ ถา้ตนประสงค์จะโอนหรือยา้ยหรือออกจากราชการ 

หรืองานประจาํ (เวน้แต่ยงัเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่ตามขอ้บงัคบั) ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบและ

จดัการชาํระหนี� สินซึ� งตนมีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ�นเสียก่อนแลว้จึงขอโอนหรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรือ

งานประจาํนั�นได ้  
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 หมวดที� 9 

ข้อเบ็ดเสร็จ 

        ข้อ 49   การใดมิได้เป็นไปตามระเบียบนี�  หรือมิได้กําหนดไวใ้นระเบียบนี�  ให้คณะกรรมการ

ดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาและวนิิจฉยัและใหถื้อเป็นที�สุด  

                                                      การใหเ้งินกูเ้ป็นกรณีพิเศษ เฉพาะเรื�องนั�น ๆ ได ้  ทั�งนี�ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่ตํ�า

กวา่ สามในสี�ของจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพื�อการนั�น 

                                                      การพิจารณาใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกที�สังกดัต่างจงัหวดัสุราษฎร์ธานีหรือ  สมาชิกที�เป็นขา้ราชการ

บาํนาญ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ซึ� งออกโดยคณะกรรมการดาํเนินการ แต่จะตอ้งไม่เกินที�กาํหนดไวใ้น

ระเบียบ  

           ประกาศ   ณ  วนัที�   10  มีนาคม  พุทธศกัราช  2564 

        

         ร้อยตาํรวจเอก         

                               ( สุวทิย ์ มากดว้ง ) 

                                            ประธานกรรมการ 

                                              สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 


