
 

 

 
 

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี  จํากดั 
     ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบีย้เงินกู้  พ.ศ. 2558 

********** 
   อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั พ.ศ.2554 ขอ้71(7) และ
ขอ้ 94(2) มติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 50 คร้ังท่ี 8/2558 วนัท่ี 28 เมษายน 2558 ไดก้าํหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้ พ.ศ. 2558  ดงัน้ี 

  ข้อ 1 ระเบียบน้ี เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ว่าดว้ยการให้เงินกู ้
และดอกเบ้ียเงินกู ้  พ.ศ. 2558 ” 
  ข้อ  2  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เป็นตน้ไป                                
             ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจสุราษฎร์ธานี จํากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้และ 
ดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ. 2558  เสียทั้งหมด และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน  
             อน่ึง ระเบียบ ประกาศ หรือขอ้ความอ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้ กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
  ข้อ  4  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการตามระเบียบน้ี  

หมวดที ่1 
ข้อกาํหนดทัว่ไป 

  ข้อ 5  ระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 
  “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
  ตาํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 
  “ขอ้บงัคบั” หมายความวา่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั พ.ศ. 2554 

“คณะกรรมการเงินกู”้ หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ จาํกดั ท่ีไดรั้บ 
มอบหมายใหพ้จิารณาเงินกู ้

“สมาชิก” หมายความวา่  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  
“ประธานกรรมการ”   หมายความวา่    ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

ตาํรวจสุราษฎร์ธานี  จาํกดั  
“ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 
“เงินไดร้ายเดือน” หมายความรวมถึง เงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํหรือค่าจา้งชัว่คราว 

ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานเจา้สงักดั 
 

 



 

 

 
                ข้อ 6  ในระเบียบน้ี สหกรณ์ใหเ้งินกู ้ 3 ประเภท  คือ 
 6.1 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
 6.2 เงินกูส้ามญั 
 6.3 เงินกูพ้ิเศษ 
               ข้อ 7   สหกรณ์จะใหเ้งินกูไ้ดเ้ฉพาะแก่สมาชิก เท่านั้น  เวน้แต่สมาชิกสมทบกูส้ามญัโดยใชค่้าหุน้ หรือ
เงินฝากเป็นหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัไดเ้ท่านั้น  
                 ข้อ 8   การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์ ตามท่ี
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 

หมวดที ่2 
เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

                ข้อ  9   เม่ือสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินและประสงคจ์ะขอกูเ้งิน   ใหย้ืน่คาํขอกูต้ามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด 
                ข้อ 10  ใหค้ณะกรรมการเงินกู ้    หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย เป็นผูว้ินิจฉยัใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแทน
คณะกรรมการเงินกู ้ พร้อมทั้งแถลงรายงานเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินต่อคณะกรรมการดาํเนินการ   เพื่อทราบเป็นราย
เดือนทุกเดือน 
                  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น ตอ้งไม่เกินค่าหุน้  แต่ไม่เกิน หน่ึงแสนบาท   

หมวดที ่3 
เงินกู้สามัญ 

                ข้อ 11    สหกรณ์ อาจให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี ้
 (1) เงินกูส้ามญัทัว่ไป 
 (2) เงินกูส้ามญัเพื่อส่งเสริมการศึกษา 
 (3) เงินกูส้ามญัเพื่อประกอบอาชีพเสริม 
 (4) เงินกูส้ามญัเพื่อสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 
 (5) เงินกูส้ามญัเพื่อการอ่ืนๆ 
                   ข้อ 12 สมาชิกผูมี้ความจาํเป็นประสงคข์อกูเ้งินสามญั ตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้
                   ข้อ 13 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ แต่งตั้งกรรมการเงินกูต้ามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์เพื่อทาํ
หน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยเงินกูส้ามญัแก่สมาชิกและแถลงรายงานเงินกูส้ามญัให้คณะกรรมการดาํเนินการ
ทราบเป็นรายเดือนทุกเดือน 
                   ข้อ 14  สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกูเ้งินสามญั  ตอ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์โดยได้ส่งเงินค่าหุ้นมาแลว้  
ไม่นอ้ยกว่า  6 งวดเดือน  กรณีสมาชิกทั้งผูกู้แ้ละผูค้ ํ้ามาทาํสัญญาท่ีสหกรณ์ให้ผูจ้ดัการอนุมติังานกูไ้ปตาม
หลกัเกณฑใ์นระเบียบน้ี แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบในการประชุมคราวต่อไป 
  



 

 

 สมาชิกท่ีโอนสภาพการเป็นสมาชิกตามระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์   และ
อาจไดรั้บเงินกูส้ามญันั้นตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรกาํหนด  
 ในกรณีสมาชิกท่ีลาออกจากราชการโดยไม่มีความผดิ หรือสมาชิกท่ีครบอายรุาชการ  ถา้มิได้
ลาออกจากสหกรณ์ อาจไดรั้บเงินกูส้ามญั ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์กาํหนด   โดยประกาศ ของ
สหกรณ์ 
                ข้อ 15  จาํนวนเงินกูส้ามญัท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น  ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการดาํเนินการ 
 พิจารณาเห็นสมควร ทั้งน้ี จาํนวนเงินกูส้ามญัทัว่ไป ตอ้งอยูภ่ายในจาํกดัวงเงิน หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไข ดงัน้ี 
 15.1 หุน้ไม่ถึง 10,000  บาท   กูไ้ดไ้ม่เกิน  100,000  บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
                           15.2 หุน้ตั้งแต่ 10,000  บาท   แต่ไม่ถึง 50,000  บาท   กูไ้ดไ้ม่เกิน  200,000  บาท 
   มีผูค้ ํ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
                           15.3 หุน้ตั้งแต่ 50,000  บาท   แต่ไม่ถึง 100,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  400,000  บาท 
   มีผูค้ ํ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
                           15.4 หุน้ตั้งแต่ 100,000  บาท   แต่ไม่ถึง 150,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  600,000  บาท 
   มีผูค้ ํ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
                           15.5 หุน้ตั้งแต่ 150,000  บาท   แต่ไม่ถึง 200,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  800,000  บาท 
   มีผูค้ ํ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
                           15.6 หุน้ตั้งแต่  200,000  บาท   แต่ไม่ถึง 250,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  1,000,000  บาท 
   มีผูค้ ํ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
                        15.7 หุน้ตั้งแต่  250,000  บาท   แต่ไม่ถึง 300,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  1,500,000  บาท 
   มีผูค้ ํ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
 15.8 หุน้ตั้งแต่  300,000  บาท   แต่ไม่ถึง 350,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  2,000,000  บาท 
   มีผูค้ ํ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
 15.9 หุน้ตั้งแต่  350,000  บาท   แต่ไม่ถึง 400,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  2,300,000  บาท 
   มีผูค้ ํ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
                           15.10 หุน้ตั้งแต่ 400,000  บาท   ข้ึนไป   กูไ้ดไ้ม่เกิน  2,500,000  บาท   
   มีผูค้ ํ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 
   ในกรณีสมาชิกยืน่กูส้ามญั  แต่มีค่าหุน้ตํ่ากวา่เกณฑท่ี์ระเบียบน้ีกาํหนด สหกรณ์ฯ สามารถ
อนุญาตใหส้มาชิกขอซ้ือหุน้เพิ่มไดใ้นวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท และเงินค่าหุน้ดงักล่าวสมาชิกตอ้งชาํระในวนัรับ
เงินกูส้ามญั โดยสหกรณ์จะหกัเงินกูส้มาชิกท่ีพึงไดรั้บชาํระค่าหุน้ใหค้รบตามจาํนวนก่อน จึงจะจ่ายเงินกูส้ามญั 
   การคิดคาํนวณสิทธิสมาชิกท่ีกูเ้งินสามญัทัว่ไปนั้นจะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือหลงัจากหกั
รายการต่างๆ  ของสหกรณ์ และรายจ่ายประจาํอ่ืน ๆ แลว้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15  ของเงินไดร้ายเดือน   
 
 



 

 

             สมาชิกอาจยื่นขอกูเ้กินกว่าสิทธิการกูใ้นวรรคก่อนไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินกูส้ามญั
ทัว่ไปโดยมีวตัถุประสงคก์ารกู ้ดงัน้ี 
  (1)  กูเ้พื่อใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวสมาชิกและจาํเป็นตอ้งใชเ้งินสด 
  (2)  กูเ้พื่อชาํระหน้ีกรณีรับภาระหน้ีในฐานะผูค้ ํ้าประกนัในสหกรณ์ 
  (3) กูเ้พื่อการศึกษาสาํหรับสมาชิก 
                            (4) กูเ้พื่อบรรเทาภยัพิบติัจากธรรมชาติ 
                          คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาใหกู้ไ้ด ้ตอ้งอยูภ่ายใตเ้งินไดร้ายเดือนของสมาชิก ท่ีสหกรณ์
สามารถเรียกเกบ็ไดด้ว้ย 

     ข้อ 16 สหกรณ์ อาจใหเ้งินกูเ้พื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษาของ สมาชิก  และ/หรือคู่สมรส  และ/หรือ
บุตร ในระดบัการศึกษา อนุบาล-ปริญญาเอก   สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายดงัต่อไปน้ี 

     ข้อ 17  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินสามญัเพื่อส่งเสริมการศึกษา ตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ี
กาํหนดไว ้และตอ้งใชเ้พื่อการศึกษาเท่านั้น 
                  ข้อ 18  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ  แต่งตั้งกรรมการเงินกูห้รือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายตามความใน
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์เพื่อทาํหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัเงินกูส้ามญัเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิก     และ
แถลงรายงานเงินกูส้ามญัใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบเป็นรายเดือนทุกเดือน 
                         สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินสามญัเพื่อส่งเสริมการศึกษา ตอ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์โดยไดช้าํระ 
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และส่งเงินค่าหุน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ หน่ึงปี 
                        จาํนวนเงินกูส้ามญัเพื่อส่งเสริมการศึกษาท่ีใหส้มาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นั้นยอ่มสุดแต่คณะกรรมการ
ดาํเนินการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 200,000  บาท 

    ข้อ 19  จาํนวนเงินกูส้ามญัเพื่อส่งเสริมการศึกษาทั้งหมดจะตอ้งนาํเขา้บญัชีเงินฝากเพื่อการศึกษา
เท่านั้นและ ใหใ้ชเ้พื่อดาํเนินการเก่ียวกบัการศึกษาตามเอกสารความเป็นจริงท่ีสถานศึกษาออกให ้ 
                  ข้อ 20  สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิกสาํหรับ
เป็นค่าใชจ่้าย ดงัต่อไปน้ี 
     (1)  เพื่อลงทุนประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก 
      (2)   เพื่อขยายกิจการหรือเสริมสภาพ คล่องในกิจการเดิมของสมาชิก 
                          สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูต้อ้งเสนอคาํขอกูต้ามแบบ ของสหกรณ์ท่ีกาํหนด พร้อมหลกัฐานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งประกอบคาํขอกูเ้ม่ือคณะกรรมการดาํเนินการอนุมติัแลว้จะตอ้งนาํเงินกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงคแ์ห่งการ
ขอกูเ้ท่านั้น สาํหรับคาํขอกู ้  หลกัฐานประกอบคาํขอกู ้และระยะเวลาการยืน่กู ้ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
                   ข้อ 21  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกผูป้ระสบภยั สหกรณ์โดย คณะกรรมการ
ดาํเนินการอาจใหเ้งินกูเ้พื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการสงเคราะห์สมาชิกผูป้ระสบภยัได ้ 
 วงเงินกูไ้ม่เกินมูลค่าท่ีไดรั้บความเสียหายจริง และไม่เกินวงเงินกูสู้งสุดรวมกนัทุกสญัญา 
สาํหรับคาํขอกู ้หลกัฐานประกอบคาํขอกู ้และระยะเวลาการยืน่กูใ้ห ้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
 



 

 

                   ข้อ 22  เพื่อเป็นการส่งเสริมฐานะความมัน่คง หรือก่อประโยชน์งอกเงยในหนา้ท่ีการงานแก่สมาชิก 
สหกรณ์โดยคณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งินกูส้ามญัเพื่อการอ่ืนๆแก่สมาชิกได ้ตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์
กาํหนด  
                   ข้อ 23 จาํนวนเงินกูส้ามญัทุกประเภทเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งอยู ่ ภายในจาํกดัวงเงินไม่เกิน 150 เท่าของ
เงินเดือนรวมหุน้ และไม่เกิน 2,600,000 บาท   และสมาชิกตอ้งฝากเงินออมทรัพยเ์ดือนละไม่นอ้ยกวา่ 100 บาท 
หรือตามคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  จนกวา่จะชาํระหน้ีเงินกูด้งักล่าวเสร็จส้ิน 
        หา้มมิใหค้ณะกรรมการพิจารณาเงินกูใ้หแ้ก่สมาชิกในกรณีท่ีผูกู้อ้ยูใ่นระหวา่งถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินยัอยา่งร้ายแรงหรือตอ้งหาคดีอาญา  เวน้แต่คดีกระทาํโดยประมาทหรือลหุโทษใหผู้กู้แ้ละผูค้ ํ้า
ประกนัมาทาํสญัญารับทราบปัญหาในวนัท่ียืน่หนงัสือกูก้บัสหกรณ์และทาํหนงัสือยนิยอมใหส้หกรณ์หกัหน้ีจาก
ผูค้ ํ้าประกนัไดท้นัที ตั้งแต่วนัท่ีผูค้ ํ้าประกนัไดรั้บหนงัสือแจง้จากสหกรณ์  
                     สมาชิกตอ้งชาํระหน้ีเงินกูส้ามญัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  6   งวด  ชาํระหน้ีตามสญัญา จึงมีสิทธิกูส้ามญั
รายใหม่ได ้ โดยใหส้หกรณ์ใชว้ิธีหกัลบกลบหน้ี      เวน้แต่สมาชิกผูกู้ ้กูไ้ม่เตม็วงเงินกูส้ามญัในคร้ังแรก มีสิทธิ
ยืน่กูใ้หม่ไดโ้ดยไม่ตอ้งส่งชาํระหน้ีครบ  6  งวด กไ็ด ้และสมาชิกจะตอ้งไม่ผดินดัชาํระหน้ี ตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไขท่ีสหกรณ์กาํหนดไวใ้นประกาศ หรือกรณีสหกรณ์ประสบปัญหาสภาพคล่อง   คณะกรรมการอาจกาํหนด
เป็นอยา่งอ่ืนกไ็ด ้
                    ข้อ  24  ในการใหเ้งินกูส้ามญั ท่ีมีวงเงินกูเ้กินหน่ึงลา้นบาท สมาชิกทุกคนท่ียืน่ยืน่กูจ้ะตอ้งทาํประกนั
ชีวิตในวงเงินประกนัไม่นอ้ยกวา่วงเงินท่ีกูย้มืท่ีเหลืออยู ่โดยใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน ์และสมาชิกเป็นผู ้
ชาํระค่าเบ้ียประกนัในวนัรับเงินกูส้ามญัและในปีต่อไปใหห้กัจากเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนหรือเงินไดร้ายเดือน
และอ่ืนๆ 

หมวดที ่4 
เงินกู้พเิศษ 

                   ข้อ 25   สหกรณ์อาจใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกได ้เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่สหกรณ์มีฐานะ
ทางการเงินกา้วหนา้พอท่ีจะช่วยเหลือ ใหเ้งินกูเ้พื่อส่งเสริมฐานะความมัน่คง  หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิก 
ได ้      
                              คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกนั้น  ไดต้ามท่ี
กาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี     และตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์                
                          จาํนวนเงินกูพ้ิเศษท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆนั้นยอ่มสุดแต่คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา 
เห็นสมควร แต่ตอ้งอยูใ่นกาํหนดวงเงินกูไ้ม่เกิน 5,000,000  บาท  
                      ข้อ 26  การใหเ้งินกูพ้ิเศษนั้น ใหเ้พื่อการเคหะ  เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ และเพือ่ซ้ือการอ่ืน ๆ 
ตามขอ้กาํหนดในระเบียบน้ี โดยคณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาใหเ้งินกูพ้ิเศษ ดงักล่าวเม่ือใด ใหก้ระทาํโดย
ประกาศของสหกรณ์สาํหรับแบบคาํขอกูพ้ิเศษเพื่อการนั้นใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด 
 



 

 

                       ใหถื้อวา่การกูเ้งินเพื่อการเคหะอยูใ่นลาํดบัก่อนเงินกู ้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ    และเงินกูเ้พื่อ
การอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์แก่สมาชิก อยูใ่นลาํดบัสุดทา้ย สาํหรับเงินกูพ้ิเศษซ่ึงอยูใ่นลาํดบัเดียวกนันั้นให้ถือ
ลาํดบัก่อนหลงัตามท่ีเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์  
 ข้อ 27  สมาชิกซ่ึงอาจไดรั้บเงินกูพ้ิเศษ ไดต้อ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์น้ีติดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงปี  และตอ้งมีหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของจาํนวนเงินกู ้
 เม่ือสมาชิกยืน่กูพ้ิเศษ ใหช้าํระค่าธรรมเนียมการกูพ้ิเศษ สาํหรับการกูพ้ิเศษคร้ังหน่ึงๆ  ดงัน้ี 

(1) กรณีขอกูพ้ิเศษประเภทหุน้คํ้าประกนัและหรือเงินฝากคํ้าประกนัใหส้หกรณ์หกัเงิน
ค่าธรรมเนียมการกูพ้ิเศษเป็นเงิน หา้ร้อยบาท โดยใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์และ
สมาชิกจะเรียกคืนมิได ้

(2) กรณีขอกูพ้ิเศษประเภทหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ใหส้มาชิกผูท่ี้ไดรั้บเงินกูพ้ิเศษชาํระเงิน
ค่าธรรมเนียมในการกูพ้ิเศษสาํหรับคร้ังหน่ึง ๆ ในอตัราร้อยละ 0.2 แต่ไม่ตํ่ากวา่สอง
พนับาทถว้น โดยใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์และสมาชิกจะเรียกคืนมิได ้

                        ข้อ  28  สมาชิกซ่ึงมีหน้ีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน และหรือหน้ีเงินกูส้ามญั อยูแ่ลว้  คณะกรรมการ
ดาํเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกดงักล่าวเพิ่มอีกหน่ึงสญัญากไ็ด ้ทั้งน้ี ตอ้งสามารถชาํระหน้ีได ้  
และใหมี้คณะกรรมการประเมินหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

(1) ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลกัทรัพยโ์ดยมีประธาน
คนหน่ึงและเลขานุการคนหน่ึง และท่ีเหลือเป็นกรรมการ 

(2) คณะกรรมการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการประเมินหลกัทรัพย ์จาํนวนไม่นอ้ย
กวา่หน่ึงคน 

                   ข้อ 29  การอนุมติัให้เงินกูพ้ิเศษนั้นตอ้งผา่นการเห็นชอบของคณะกรรมการประเมิน และตอ้งไดรั้บ
คะแนนเสียง เห็นชอบเป็นเอกฉนัทข์องคณะกรรมการดาํเนินการท่ีเขา้ร่วมประชุม 
                         ข้อ 30  เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดว้ินิจฉัย ให้เงินกูพ้ิเศษทั้งหนงัสือกูแ้ละเอกสารกฎหมาย
อยา่งอ่ืน ๆ  เก่ียวกบัเงินกูน้ั้นไดจ้ดัทาํตามแบบ ท่ีกาํหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบูรณ์แลว้ สมาชิกผูกู้จึ้งรับเงินกูจ้าก
สหกรณ์ได ้
                        ข้อ 31 ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งเงินชาํระหน้ีเงินกูพ้ิเศษไม่ครบ   สมาชิกผูน้ั้นจะตอ้งยินยอมและ 
อาํนวยความสะดวกให้คณะกรรมการดาํเนินการ หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เขา้ตรวจ
ทรัพยสิ์น หรือกิจการท่ีใชเ้งินกูน้ั้นในเวลาอนัสมควรไดเ้สมอ และตอ้งช้ีแจงขอ้ความเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตรวจให้
ทราบ ตามความประสงค ์
                     ข้อ 32  สหกรณ์อาจให้ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะแก่สมาชิกได้เพื่อวตัถุประสงค์หน่ึง หรือหลาย
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 

 



 

 

 32.1 เงินกูเ้พื่อซ้ือหอ้งชุดหรือบา้นพร้อมท่ีดินทั้งน้ี เพื่อเป็นกรรมสิทธ์ิของผูกู้ต้ามควรแก่ฐานะ 
 32.2  เงินกูเ้พือ่ปลูกสร้างบา้นในท่ีดินกรรมสิทธ์ิของผูกู้ ้และหรือคู่สมรส และหรือบุตร 

32.3  เงินกูเ้พือ่ซ้ือท่ีดินพร้อมปลูกสร้างบา้น 
                           32.4  เงินกูเ้พื่อซ้ือหอ้งชุดขา้งเคียงหรือท่ีดินขา้งเคียงกบัท่ีดินพร้อมบา้น ซ่ึงสมาชิกผูกู้เ้ป็น

เจา้ของกรรมสิทธ์ิเพื่อขยายบริเวณ 
 32.5  เงินกูเ้พือ่ไถ่ถอนจาํนองบา้น พร้อมท่ีดินหรือหอ้งชุด       ซ่ึงชาํระหน้ีเงินกูเ้พื่อการเคหะ 
  จากสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ 
 32.6  เงินกูเ้พือ่ไถ่ถอนจาํนองท่ีดินซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของผูกู้ ้และหรือคู่สมรสและหรือบุตร ซ่ึง  
                                     ชาํระหน้ีเงินกูเ้พื่อการเคหะจากสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ พร้อมปลูกสร้างบา้นพกัอาศยั 
  32.7  เงินกูเ้พือ่ต่อเติมหรือปรับปรุงบา้นหรือท่ีอยูอ่าศยั 
               ข้อ 33  สมาชิกผูป้ระสงคจ์ะขอกูเ้งินพิเศษเพื่อการเคหะ  ตอ้งเสนอคาํขอกูถึ้งสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนด
ไว ้รวมทั้งรายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น   รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือ ต่อเติมหรือปรับปรุงบา้น   หรือหอ้งชุด รายละเอียดและหลกัฐานแห่งท่ีดินหรือ
บา้น   หรือหอ้งชุดท่ีจะซ้ือหรือเช่าซ้ือ กาํหนดเวลาและราคาสัญญาท่ีทาํไวห้รือร่างสัญญาท่ีจะทาํ รายละเอียดแห่ง
ความตอ้งการเงินกูจ้าํนวนเงินซ่ึงผูกู้จ้ะออกเอง กาํหนดการใชจ่้ายเงินกู ้รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท่ี
เสนอเป็นประกนั 
 กรณีสมาชิกซ่ึงไดซ้ื้อหรือชาํระราคาบา้นพร้อมท่ีดินและโอนกรรมสิทธ์ิเป็นของตนเอง    และ 
หรือ คู่สมรส และหรือบุตรแลว้สามารถยื่นขอกูเ้งินพิเศษสินเช่ือเพื่อการเคหะไดท้ั้งน้ีการยื่นขอกูเ้งินนั้นจะตอ้งมี
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผูกู้ ้ไดถื้อกรรมสิทธ์ิบา้นพร้อมท่ีดินนั้น 

    ข้อ 34  แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงบา้น หรือหอ้งชุด นั้นตอ้งปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ ของคณะกรรมการดาํเนินการดว้ย 

             การแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบรูป หรือรายการดงักล่าวในวรรคก่อน ในส่ิงท่ีเป็นสาระสาํคญัตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบของบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการดาํเนินการเพื่อการน้ี      และตอ้งรายงาน
คณะกรรมการดาํเนินการทราบ 

   ข้อ 35 จาํนวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ ซ่ึงอนุมติัใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น ยอ่มสุดแต่
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร โดยคาํนึงถึงลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยัความจาํเป็นและความสามารถชาํระหน้ี
ของสมาชิก 

     เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะท่ีได้รับอนุมัติแล้ว จะต้องดําเนินการทาํนิติกรรมจํานองให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติั หากเกินกาํหนดจะตอ้งนาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพื่อพิจารณาใหม่ 

  สาํหรับสมาชิกท่ีส่งคืนเงินกูพ้ิเศษ ดงักล่าวไม่ครบ และเป็นเงินกูพ้ิเศษท่ีนาํไปใช ้เพือ่ซ้ือหรือเช่า 
ซ้ือบา้นพร้อมท่ีดินหรือหอ้งชุดในอาคารชุดหรือเพื่อปลูกสร้างอาคารใชอ้ยูอ่าศยับนท่ีดินของตนเองหรือบนท่ีดิน
ท่ีตนเองมีสิทธิครอบครอง คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกดงักล่าว 



 

 

 
มากกวา่ 1 สญัญาเงินกูก้ไ็ด ้ในกรณีน้ีวงเงินกูใ้หคิ้ดคาํนวณจากวงเงินกูค้งเหลือสุทธิ ของสญัญาเงินกูท่ี้ส่งคืนเงินกู้
ไม่ครบรวมเขา้กบัวงเงินกูข้องสญัญาในเงินกูใ้หม่เป็นเกณฑ ์โดยไม่เกินวงเงินกูท่ี้กาํหนดไว ้

 ข้อ 36  ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะไม่ครบ ผูกู้จ้ะขายหรือโอนอาคาร หรือท่ีดิน 
ซ่ึงใชเ้งินกูน้ั้นไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผูอ่ื้นไม่ไดเ้วน้แต่ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาต เป็นหนงัสือจาก
คณะกรรมการดาํเนินการก่อน 

  ข้อ 37 สหกรณ์อาจให ้เงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ใหเ้พื่อการลงทุนประกอบอาชีพของ
ตนเองและครอบครัวซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรและพอใจวา่จะก่อประโยชน์งอกเงยใหส้มาชิกผูกู้ ้
ได ้

           สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน ตอ้งเสนอคาํขอกูถึ้งสหกรณ์ ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้ รวมทั้งรายละเอียด
และหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แผนงานประกอบอาชีพท่ีจะ
ใชเ้งินกู ้รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท่ีจะใชเ้งินกูร้ายละเอียด แห่งความตอ้งการเงินกูจ้าํนวนเงินทุนซ่ึง
ตนจะออกเอง รายการรายไดซ่ึ้งคาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุนนั้น กาํหนดการใชจ่้ายเงินกู ้ ประสบการณ์ของผูกู้ ้
เก่ียวกบัการประกอบอาชีพ   รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 

            สมาชิกผูข้อกูพ้ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ตอ้งแสดงหลกัฐานตามท่ีคณะกรรมการ
ดาํเนินการกาํหนดและผูกู้จ้ะตอ้งออกทุนเองเป็นจาํนวนอยา่งนอ้ยหน่ึงในส่ีของจาํนวนทุนทั้งหมดซ่ึงตอ้งการ ใน
การลงทุนประกอบอาชีพท่ีผูกู้จ้ะกระทาํข้ึน 

 ข้อ 38  เงินกูพ้ิเศษเพื่อประโยชน์อ่ืน ๆ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาอนุมติัตามท่ีเห็นสมควร   

หมวดที ่ 5 
หลกัประกนัสําหรับเงินกู้ 

  ข้อ  39  การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้นผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือกูแ้ละหรือหนงัสือคํ้าประกนัใหไ้วต่้อ สหกรณ์ 
ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้ 
  ข้อ   40   หลกัประกนัสาํหรับเงินกูน้ั้น ใหมี้ขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 
                40.1   เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินใหใ้ชเ้งินค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้มีอยูใ่นสหกรณ์ เป็นหลกัประกนั 

  40.2   เงินกูส้ามญั อาจใชห้ลกัประกนัดงัน้ี 
       (1)ใหใ้ชค่้าหุน้และบุคคลคํ้าประกนัตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 15 หรือตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งมิใช่สมาชิกท่ีเป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ 
                                  ถ้าผูค้ ํ้ าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอ่ืน หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการ
ดาํเนินการ เห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจท่ีจะเป็นผูค้ ํ้าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัให้สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการ
ดาํเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทนคนเดิมใหเ้สร็จภายในระยะเวลา 60 วนัจากวนัท่ีสหกรณ์มีหนงัสือ
แจง้ไป หากหาไม่ไดอ้าจถูกระงบัเงินกูทุ้กประเภท และจะถูกหักเงินกูส้ามญัส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละเกา้สิบของค่า
หุน้ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 



 

 

 
                                   การท่ีสมาชิกผูค้ ํ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใดไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั้นหลุดพน้
จากการคํ้าประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะการดาํเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทน 

          (2)  ผูกู้มี้อสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองรายอ่ืน จาํนองเป็นประกนัเตม็จาํนวน  
เงินกูร้ายนั้น โดยจาํนองเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ร้อยละเกา้สิบ ของเงินค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้ง อยู ่ภายในร้อยละแปดสิบ 
แห่งค่าของอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 

            (3)  มีพนัธบตัรรัฐบาล หรือเงินฝากในธนาคาร หรือเงินสดซ่ึงคณะกรรมการเงินกู ้
เห็นสมควรรับจาํนาํเป็นประกนัโดยจาํนวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ร้อยละเกา้สิบของ  เงินค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายใน
ร้อยละแปดสิบ แห่งค่าของหลกัทรัพยรั์ฐบาล หรือเงินฝากในธนาคาร หรือร้อยละเกา้สิบของเงินสดนั้น 
             (4)  มีเงินฝากในสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการ เห็นสมควรจาํนาํเป็นประกนั โดย 
จาํนวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ร้อยละเกา้สิบของเงินค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ เกา้สิบของเงินฝากนั้น 

  (5)  สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญัทัว่ไปเกินกวา่  1,000,000 บาท ตอ้งทาํประกนัชีวิตรายปีกบั        
บริษทัประกนัชีวิตท่ีสหกรณ์กาํหนด โดยมอบใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน์ สาํหรับปีถดัไปใหเ้ป็นไปตามมติ
คณะกรรมการกาํหนด 
              40.3 เงินกูพ้ิเศษถา้เงินกูพ้ิเศษนั้นมีจาํนวนเงินไม่เกินร้อยละเกา้สิบ   ของค่าหุ้นซ่ึงผูกู้มี้อยู ่          
ในสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก      ถา้กูพ้ิเศษนั้นมีจาํนวนเกินกว่าค่าหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ตอ้ง
มีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

     (1)  มีอสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองรายอ่ืน    จาํนองเป็นประกนัเตม็จาํนอง   
 เงินกู ้รายนั้น โดยจาํนวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ร้อยละเกา้สิบของเงินค่าหุน้ของผูกู้ ้      ตอ้งไม่เกิน ร้อยละแปดสิบ
แห่งค่าของอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 
                        คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเงินกู้ให้เกินกว่าร้อยละแปดสิบแห่งค่าของ
อสังหาริมทรัพย์ได้แต่ทั้ งน้ีต้องไม่เกินมูลค่าแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้ น และจาํนวนเงินกู้ต้องไม่เกิน 
5,000,000 บาท เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาอนุมติัเงินกูใ้ห้ผูกู้แ้ลว้ ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัชีวิตและประกนั
อคัคีภัยกับบริษทัประกันตามท่ีสหกรณ์กาํหนด โดยมอบให้สหกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน์ สําหรับปีถดัไป 
สหกรณ์จะเรียกเก็บเงินค่าประกนักบัผูกู้ทุ้กๆปี จนกว่าผูกู้จ้ะชาํระเงินตน้หมด โดยการหักจากเงินค่าประกนัให้
เป็นไปตามมติคณะกรรมการกาํหนด 

           (2)  มีพนัธบตัรรัฐบาล หรือเงินฝากในธนาคาร หรือเงินสดซ่ึงคณะกรรมการเนินการ 
เห็นสมควรรับจาํนาํเป็นประกนั โดยจาํนวนเงินกูส่้วนท่ีเกินร้อยละเกา้สิบของเงิน ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายใน 
ร้อยละแปดสิบ แห่งค่าของหลกัทรัพยรั์ฐบาล หรือเงินฝากในธนาคาร หรือร้อยละเกา้สิบของเงินสดนั้น 

         (3)  มีเงินฝากในสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรจาํนาํเป็นประกนัโดย  
จาํนวนเงินกู ้ส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละเกา้สิบของเงินค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละเกา้ สิบแห่งค่า ของเงินฝาก
นั้น 
 



 

 

 
 
             ในกรณีท่ีเป็นหลกัประกนัอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้หลกัประกนันั้นตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ 

ถา้คณะกรรมการ กระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการ หรือกระทาํโดยจงใจประมาทเลินเล่อใน 
การปฏิบติัหนา้ท่ีของตน เก่ียวกบัหลกัประกนัเงินกู ้จนทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์ คณะกรรมการตอ้ง
รับผดิชอบชดใชค่้าเสียหายใหก้บัสหกรณ์ตามความเป็นจริง และการชดใชค่้าเสียหายไม่ส้ินสุดลงดว้ยการหมด
วาระการเป็นกรรมการ 
   ถา้เอาทรัพยจ์าํนองหลุดออกขายทอดตลาดใชห้น้ีไดเ้งินนอ้ยกวา่เงินคา้งชาํระและคณะกรรมการ
ไดด้าํเนินการทางกฎหมายถึงท่ีสุดแลว้ แต่ยงัไดรั้บเงินชาํระหน้ีไม่เพียงพอ คณะกรรมการตอ้งรับผดิชอบหน้ี
คงเหลือจนครบจาํนวนเวน้แต่ทรัพยจ์าํนองเส่ือมราคาเพราะภยัพิบติัจากธรรมชาติหรือพิสูจน์ไดว้า่มิใช่เพราะเหตุ
จงใจ หรือความประมาทเลินเล่อของคณะกรรมการ 

หมวดที ่6 
เงินงวดชําระหนีสํ้าหรับเงินกู้ 

                  ข้อ 41   เงินงวดชาํระหน้ีสาํหรับเงินกูน้ั้น ใหก้าํหนดไวด้งัน้ี 
                                 41.1   เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  คณะกรรมการเงินกูจ้ะพิจารณาให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูเ้ป็นงวดราย
เดือนเท่ากนั (เวน้แต่งวดสุดทา้ย)  พร้อมดว้ยดอกเบ้ียหรือให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน  
ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบงวดเดือน หรือจะบนัทึกความยนิยอมขอส่งเฉพาะดอกเบ้ียทุกเดือนก็ได ้   แต่เม่ือผูกู้ ้
ไดรั้บเงินกูส้ามญัคร้ังใหม่ใหน้าํเงินกูส้ามญัมาหกัชาํระเงินตน้ทั้งหมด 
          41.2  เงินกูส้ามญัทัว่ไป คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้ป็นงวดราย
เดือนเท่ากนั(เวน้แต่งวดสุดทา้ย) พร้อมดว้ยดอกเบ้ียหรือใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนั
ทุกงวด  (เวน้แต่งวดสุดทา้ย) เป็นจาํนวนงวด ดงัน้ี 

(1)   เงินกูส้ามญัทัว่ไปท่ีมีจาํนวนเงินกูไ้ม่ถึง 1,000,000 บาท    ใหช้าํระภายในระยะเวลา  
ไม่เกิน 150 งวด   
                                     (2)  สาํหรับเงินกูส้ามญัทัว่ไปท่ีมีจาํนวนเงินกูต้ ั้งแต่ 1,000,000 บาท ข้ึนไป   ใหช้าํระ        
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 240 งวด  แต่จะตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของเงินเดือนให้หมดหน้ี และระยะเวลาการ
ผอ่นชาํระจะตอ้งมีอายไุม่เกิน 65 ปี 

สาํหรับเงินกูส้ามญัทัว่ไปซ่ึงใชเ้งินค่าหุน้หรือเงินฝากในสหกรณ์เป็นหลกัประกนั และ
จาํนวนเงินกูเ้กินกวา่ 500,000 บาทใหช้าํระเงินกู ้พร้อมดอกเบ้ีย จนหมดหน้ี 
                                  41.3 เงินกูส้ามญัเพื่อส่งเสริมการศึกษา เพื่อใหส้มาชิกไดศึ้กษาอยา่งต่อเน่ืองและลดภาระ 
ในช่วงระหวา่งการศึกษา สมาชิกอาจขอต่อคณะกรรมการใหส้หกรณ์พกัชาํระหน้ีเงินตน้ไดไ้ม่เกิน 2 ปี แต่ทั้งน้ี
จะตอ้งส่งใหห้มดภายใน  60 งวดนบัแต่วนักู ้



 

 

 
 
                                 41.4 เงินกูส้ามญัเพื่อการประกอบอาชีพเสริม ใหช้าํระภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 งวด 

         41.5 เงินกูส้ามญัเพื่อสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัใหช้าํระภายในระยะเวลาไม่เกิน 96 งวด 
                                สหกรณ์โดยคณะกรรมการดาํเนินการ อาจพิจารณาใหเ้งินกูส้าํหรับขา้ราชการบาํนาญไดโ้ดย
ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ และคาํนึงถึงความสามารถในการชาํระหน้ีของผูกู้ ้

       ในกรณีท่ีผูกู้มี้คาํขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรผอ่นผนั 
เป็นกรณีพิเศษ  คณะกรรมการดาํเนินการจะผอ่นเวลาการส่งเงินงวดชาํระหน้ีสาํหรับเงินกูส้ามญัท่ีกาํหนดไวต้าม
ความในวรรคก่อนนั้น ใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรือหลายเดือนกไ็ด ้แต่การผอ่นเวลาเช่นน้ีรวมกนัทั้งหมดสาํหรับ
เงินกูส้ามญัรายหน่ึง ๆ ตอ้งไม่เกินหกเดือน 

 ข้อ 42   เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ    คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาใหผู้กู้ส่้งเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน
เท่ากนั( เวน้แต่งวดสุดทา้ย)พร้อมดว้ยดอกเบ้ียหรือใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ีย   เป็นงวดรายเดือนเท่ากนั 
ทุกงวด   (เวน้แต่งวดสุดทา้ย)  หรือใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ีย เป็นงวดรายเดือนเพิ่มข้ึน   ตามเงินไดร้าย
เดือน(เวน้แต่งวดสุดทา้ย)    เป็นจาํนวนก่ีงวดกสุ็ดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้แ้ละความมุ่งหมายแห่ง
เงินกู ้แต่ไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด แต่ทั้งน้ีสมาชิกอาจขอผอ่นชาํระไดไ้ม่เกินอาย ุ65 ปี 

   การกูพ้ิเศษเพือ่การเคหะ สามารถส่งงวดชาํระหน้ีโดยเปิดบญัชีเงินฝากไวท่ี้สหกรณ์ จาํนวนไม่
นอ้ยกวา่ 3  เท่าของเงินงวดชาํระหน้ี  แต่จาํนวนเงินท่ีไม่พอหกั   ณ ท่ีจ่าย   จะตอ้งไม่เกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนเงินท่ี
หกัได ้ณ ท่ีจ่าย โดยจะตอ้งแสดงหลกัฐานแห่ง เงินไดข้องผูกู้แ้ละผูร่้วมชาํระหน้ี 

   ข้อ 43  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณา  ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกู้
เป็นงวดรายเดือนเท่ากนั (เวน้แต่งวดสุดทา้ย)  พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย หรือใหผู้กู้ส่้งเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดราย
เดือนเท่ากนั (เวน้แต่งวดสุดทา้ย) เป็นจาํนวนก่ีงวด กสุ็ดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้และความมุ่งหมาย
แห่งเงินกู ้แต่ไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด และเม่ือรวมกบัอายขุองผูกู้แ้ลว้ตอ้งไม่เกิน 65 ปี 

การกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ สามารถส่งงวดชาํระหน้ีโดยเปิดบญัชีเงินฝากไวท่ี้
สหกรณ์ จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3  เท่าของเงินงวดชาํระหน้ี  แต่จาํนวนเงินท่ีไม่พอหัก   ณ ท่ีจ่าย   จะตอ้งไม่เกินก่ึง
หน่ึงของจาํนวนเงินท่ีหกัได ้ ณ ท่ีจ่าย โดยจะตอ้งแสดงหลกัฐานแห่ง เงินไดข้องผูกู้ ้และผูร่้วมชาํระหน้ี 

   ข้อ 44  เงินกูพ้ิเศษเพื่อประโยชน์อ่ืน ๆ การส่งเงินงวดชาํระหน้ีใหน้าํขอ้ 42 และขอ้ 43  มาใชโ้ดยอนุโลม 
เงินงวดชาํระหน้ีนั้น ใหส่้งชาํระตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 

                ข้อ 45  การกูเ้งินทุกประเภทเม่ือหกัเงินท่ีตอ้งชาํระต่อสหกรณ์ ยกเวน้เงินฝากรายเดือนแลว้ ผูกู้จ้ะตอ้งมี
เงินไดร้ายเดือนคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 2,000 บาท 

              สาํหรับเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ นอกจากผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือตามวรรคหน่ึงแลว้ 
จะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือน ของผูกู้ ้คู่สมรส และบุตรคงเหลือดงัน้ี 

 
 



 

 

 
          (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 
                         สาํหรับหลกัฐานซ่ึงแสดงเงินไดร้ายเดือนประกอบคาํขอกูเ้งินกูเ้พื่อการเคหะของผูกู้ ้และหรือ          

คู่สมรส และหรือบุตรได้แก่   หลกัฐานการรับเงินเดือนสุทธิ สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากสถาบันการเงินยอ้น 
หลงั 6  เดือน หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 

                                                 การส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท     ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์ใหส่้งโดยวธีิหกัจากเงินได ้
รายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย ภายในวนัส้ินเดือนนั้นๆ     เวน้แต่ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้ด้งักล่าวไม่มีเงินไดร้ายเดือนท่ีรับ
จากหน่วยราชการ ตน้สงักดัของผูกู้ใ้หน้าํส่งเงินงวดชาํระหน้ี ท่ีสาํนกังานของสหกรณ์ หรือหกัจากบญัชีเงินฝาก
ของผูกู้ ้  ท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์   ส่วนสมาชิกผูกู้ท่ี้ใชเ้งินค่าหุน้หรือเงินฝากหรือตัว๋สญัญาใชเ้งินของสหกรณ์น้ี เป็น
หลกัประกนัใหน้าํส่งเงินชาํระหน้ี   ในส่วนท่ีเกินหลงัหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย ท่ีสาํนกังานของ
สหกรณ์หรือหกัจากบญัชีเงินฝากของผูกู้ท่ี้มีอยูก่บัสหกรณ์                          

              หมวดที ่7 
   ดอกเบีย้เงินกู้ 

                ข้อ 46 ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินเงินกูส้ามญัระยะสั้น เงินกูส้ามญั และเงินกูพ้ิเศษใน
อตัราตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ประกาศใช ้ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน
ร้อยละสิบหา้ต่อปี    

        ในระหวา่งการผอ่นผนัชาํระหน้ีเงินกู ้หากสหกรณ์ ฯ     ไดป้ระกาศปรับอตัราดอกเบ้ียเงินกูใ้หม่  
สหกรณ์ฯ ตอ้งปรับอตัราดอกเบ้ียและปรับจาํนวนเงินท่ีตอ้งผอ่นชาํระของผูกู้ ้ซ่ึงยงัคา้งชาํระอยูเ่ป็นอตัราใหม่ 
ตั้งแต่วนัแรกของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีการประกาศปรับอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ไป 

   ข้อ 47   ดอกเบ้ียเงินกูใ้หคิ้ดเป็นรายวนั ตามจาํนวนเงินตน้คงเหลือ 
                                     ข้อ 48  ดอกเบ้ียผดินดั ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบ้ียจากสมาชิกผูผ้ดินดัในอตัราร้อยละสิบหา้ต่อปีของเงิน

คา้งชาํระท่ีผดินดัจนกวา่จะชาํระหมดส้ิน 

                                                                           หมวดที ่8 
       การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคนืเงินกู้ 

   ข้อ  49 ใหค้ณะกรรมการเงินกูต้รวจตรา ควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตาม ท่ีกาํหนดไวใ้น
ระเบียบน้ีและเม่ือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง   ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ข 
ใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกาํหนด 



 

 

       ข้อ 50 ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปน้ีให้ถือว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงกาํหนด ส่งคืนโดยส้ินเชิง 
พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการเงินกู ้ จดัการเรียกคืนโดยมิ
ชกัชา้ 

   1. เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ  
   2. เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการเงินกูว้า่ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
                                                 3. เม่ือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูเ้กิดบกพร่องและผูกู้มิ้ได ้แกไ้ข ใหคื้น 
                       ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

4. เม่ือคา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือ ผดินดัการ
ส่งเงินงวดชาํระหน้ีดงัวา่นั้น ถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 

      ข้อ 51  ในกรณีท่ีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิงตามท่ีกล่าวแลว้ในขอ้ 49  ถา้ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งรับผดิ
ชาํระหน้ีแทนผูกู้แ้ละไม่สามารถชาํระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้เม่ือผูค้ ํ้าประกนัร้องขอ  คณะกรรมการดาํเนินการ อาจ
ผอ่นผนัใหเ้รียกเกบ็จากผูค้ ํ้าประกนัเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามท่ีผูกู้ไ้ดท้าํหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ หรือใหผู้ ้
ค ํ้าประกนัดาํเนินการอยา่งใด กไ็ดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร 

                                         ข้อ 52   ผูกู้ก้ดี็ ผูค้ ํ้าประกนักดี็ ตอ้งรับผกูพนัวา่      ถา้ตนประสงคจ์ะโอนหรือยา้ยหรือออกจาก
ราชการ หรืองานประจาํ (เวน้แต่ยงัเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยูต่ามขอ้บงัคบั)ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือ       ใหส้หกรณ์
ทราบและจดัการชาํระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนแลว้จึงขอโอนหรือยา้ย หรือออกจาก
ราชการ หรืองานประจาํนั้นได ้  

                     หมวดที ่9 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

        ข้อ 53   การใดมิไดเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี หรือมิไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบน้ี ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาและวนิิจฉยัและใหถื้อเป็นท่ีสุด  

                                                      การใหเ้งินกูเ้ป็นกรณีพเิศษ เฉพาะเร่ืองนั้น ๆ ได ้  ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่ตํ่า
กวา่ สามในส่ีของจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพือ่การนั้น 

                                                      การพิจารณาใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกท่ีสงักดัต่างจงัหวดัสุราษฎร์ธานีหรือ  สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ
บาํนาญ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ซ่ึงออกโดยคณะกรรมการดาํเนินการ แต่จะตอ้งไม่เกินท่ีกาํหนดไวใ้น
ระเบียบ  

           ประกาศ   ณ  วนัท่ี  28  เมษายน  พทุธศกัราช  2558 
        
       ร้อยตาํรวจโท         
                              (สุวิทย ์ มากดว้ง) 
                                         ประธานกรรมการ 
                                              สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 


