
ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขกระบี� จํากดั 
ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. 2559 

--------------------- 
  อาศัยอาํนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสขุกระบี  จาํกดั ข้อ 3 (3) ข้อ 4 (3)  
ข้อ 14 (1) และข้อ 104 (3) มติที ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครั.งที  3/2559 เมื อวันที  29 กุมภาพันธ ์
2559 ให้กาํหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี.  

ข้อ 1. ระเบียบนี. เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสขุกระบี  จาํกดั ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิก พ.ศ.2559” 

ข้อ 2. ระเบียบนี. ให้ใช้บังคับตั.งแต่ วันที  1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก  พ.ศ. 2558  
บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดาํเนินการ ประกาศ คาํสั ง หรือข้อตกลงอื นใดซึ งขัดหรือแย้งกบั

ระเบียบนี.   ให้ใช้ระเบียบนี.แทน 
หมวดที� 1 

ขอ้กําหนดทั �วไป 
 ข้อ 4. สหกรณอ์าจให้เงินกู้ 3 ประเภทแก่สมาชิก คือ 

(1) เงินกู้เพื อเหตุฉุกเฉิน 
(2) เงินกู้สามัญ 
(3) เงินกู้พิเศษ 

ข้อ 5. การให้เงินกู้แก่สมาชิก จะให้ได้เฉพาะกรณเีพื อการอนัจาํเป็น หรือมีประโยชน์ ตามที  
คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร แต่จะให้เงินกู้เพื อการสรุุ่ยสรุ่าย หรือการเกง็กาํไรไม่ได้ 
 ข้อ 6. สมาชิกผู้ที ยื นขอกู้เงินเพื อเหตุฉุกเฉิน และกู้สามัญจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณม์าแล้วไม่น้อยกว่า 6 
เดือน กู้พิเศษจะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน  
 ข้อ 7. ในการกู้เงินทุกประเภท ผู้กู้ต้องทาํหนังสอืกู้ทุกรายให้ไว้ต่อสหกรณต์ามแบบที สหกรณก์าํหนด 
 ข้อ 8. การขอกู้ทุกประเภท ให้ผู้กู้แนบหลักฐาน ต้นฉบับ หรือสาํเนาใบแจ้งรายการเงินเดือน  ของเดือน
ก่อนที จะขอกู้ หรือกรณทีี เป็นข้าราชการบาํนาญ ให้ใช้สาํเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ที ใช้ในการรับ
เงินเดือน เงินบาํนาญย้อนหลัง 3 เดือน 
 ข้อ 9. สมาชิกผู้ขอกู้เงินต้องทาํหนังสอืยินยอมให้หน่วยงานต้นสงักดั หักเงินได้รายเดือน ชาํระหนี. เงินกู้
ตามจาํนวนที สหกรณแ์จ้งในแต่ละเดือน 
 ข้อ 10. กรณมีีคู่สมรส สมาชิกผู้ขอกู้ และผู้คํ.าประกนัต้องมีหนังสอืให้มีคาํยินยอม จากคู่สมรสทุกครั.งที 
กู้เงินหรือคํ.าประกนักบัสหกรณ ์ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษที ใช้ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากคํ.า
ประกนั 

หมวดที� 2 
เงินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ 11. เมื อสมาชิกมีความจาํเป็นเร่งด่วน และประสงค์จะขอกู้เงินกใ็ห้ยื นคาํขอกู้ถึงสหกรณต์ามแบบที 
กาํหนดไว้ และเมื อสหกรณจ่์ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกผู้ขอกู้คนใดแล้ว ให้ถือว่าคาํขอกู้นั.นเป็นหนังสอืกู้เพื อเหตุ
ฉุกเฉินของสมาชิกคนนั.น 
 ข้อ 12. คณะกรรมการดาํเนินการ อาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ



กรรมการดาํเนินการอื น หรือผู้จัดการ เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดาํเนินการกไ็ด้ 
และให้ผู้ที ได้รับมอบดังกล่าวนั.นแถลงรายการจ่ายเงินกู้เพื อเหตุฉุกเฉินรวมทั.งการส่งเงินชาํระหนี. ให้
คณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 13. เงินกู้เพื อเหตุฉุกเฉิน ที ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ งๆ  ให้มีจาํนวนไม่เกนิ 200,000.- บาท 
  ในกรณทีี สมาชิกนั.น ยังมีเงินกู้เพื อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ เงินกู้เพื อเหตุฉุกเฉินรายใหม่ 
และรายก่อนรวมกนัจะมีจาํนวนต้นเงินเกนิกว่า จาํกดัที กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้ 
  ในกรณทีี เป็นพนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ นั.น สามารถกู้ได้คนละไม่เกนิ 
200,000.- บาท แต่ต้องไม่เกนิทุนเรือนหุ้นของตนเอง 

หมวดที� 3 
เงินกูส้ามญั 

 ข้อ 14. ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ตามที กาํหนด
ไว้ในระเบียบนี.  และในข้อบังคับของสหกรณ ์
  เพี อความสะดวกในการดาํเนินกจิการ คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการ
พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญได้ตามที เหน็สมควร 
  ข้อวินิจฉัยเงินกู้ทั.งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ และผู้จัดการให้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นประจาํเดือน 
 ข้อ 15. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้สามัญต้องเสนอคาํขอกู้ต่อสหกรณต์ามแบบที กาํหนด 
 ข้อ 16. จาํนวนเงินกู้ที ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ งๆ นั.นย่อมสดุแต่คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา
เหน็สมควรตามหลักเกณฑ ์ดังนี.  
ลําดบั อายุการเป็นสมาชิก เท่าของเงินเดือน 

+ทุนเรือนหุน้ 
วงเงินกู ้ ชําระคืน 

(งวด) 
เงินเดือน
เหลือจ่าย% 

1  6-18 เดือน 30 ไม่เกนิ 1,000,000 120 15 
2 19-36 เดือน 50 ไม่เกนิ 1,000,000 150 15 
3 37-119 เดือน 80 ไม่เกนิ 3,000,000 180 15 
4 120 เดือนขึ.นไป 80 ไม่เกนิ 3,000,000 240 15 

(1) สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของวงเงินกู้ สมาชิกรายใดที 
มีเงินค่าหุ้นไม่ครบตามเกณฑข้์างต้น จะต้องยินยอมให้สหกรณหั์กเงนิกู้เพิ มเพื อเป็น
หลักประกนัให้ครบตามเกณฑก์ารถือหุ้น ในวันทาํสญัญากู้เงิน   

(2) สมาชิกผู้กู้เงินทุกรายต้องทาํประกนัชีวิตกลุ่มที สหกรณจ์ดัให้ ส่วนสมาชิกที กู้เงินเกนิกว่า     
     1,000,000 บาท ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณอ์อมทรัพย์    
     สาธารณสขุไทย (สสธท.) ตลอดระยะเวลาที ยังมีภาระหนี. ผูกพันอยู่กบัสหกรณ ์กรณทีี  
     สมาชิกไม่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณอ์อมทรัพย์ 
     สาธารณสขุไทยได้  เนื องจากขาดคุณสมบัติ จะต้องทาํประกนัสนิเชื อกบับริษัทประกนัชีวิตที      
     สหกรณจ์ัดให้เตม็วงเงินส่วนที เกนิจากความคุ้มครองที สหกรณม์ีให้ 
 

                        กรณทีี มีการกู้เงินกู้สามัญพิเศษ เพื อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก ให้กู้ได้ในวงเงินไม่เกนิ  
1,000,000.- บาท แต่เมื อรวมกนัแล้วต้องไม่เกนิ 4,000,000.- บาท ทั.งนี.สมาชิกจะต้องมเีงินได้รายเดือน



เหลือจ่ายหลังหักหนี.ชาํระหนี.สหกรณ ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน ทั.งนี.
ต้องไม่ตํ ากว่า 1,000.- บาท หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 
  ในกรณทีี สมาชิกกู้เงินสามัญ โดยมีค่าหุ้นเป็นหลักประกนั คณะกรรมการดาํเนินการ อาจให้
เงินกู้แก่สมาชิกนั.นได้โดยมิต้องนาํข้อจาํกดัแห่งจาํนวนเงินกู้สามัญในวรรคแรกมาบังคับใช้  แต่ต้องไม่เกนิจาํนวน
เงินค่าหุ้นของสมาชิกผู้กู้ที มีอยู่ในสหกรณใ์นวันขอกู้ 

เงินกู้สามัญเพื อจ่ายเป็นค่าประกนัชีวิตกลุ่ม ที ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ งๆ  ให้มีจาํนวนตาม 
ที คณะกรรมการกาํหนด 
  ในกรณทีี สมาชิกยังชาํระหนี. เงินกู้รายก่อนไม่เสรจ็จะได้รับเงนิกู้รายใหม่ โดยใช้หุ้นเป็น
หลักประกนัได้ต่อเมื อเงินกู้รายก่อนรวมกบัเงินกู้รายใหม่แล้ว สมาชิกนั.นจะมีหนี.สนิต่อสหกรณใ์นฐานะผู้กู้ โดย
จาํนวนต้นเงินรวมกนัไม่เกนิจาํนวนเงนิค่าหุ้นที สมาชิกนั.นมีอยู่ในสหกรณใ์นวันขอกู้ 
 ข้อ 17. ถ้าคณะกรรมการดาํเนินการ เหน็สมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที ยังชาํระหนี. เงินกู้สามัญและ
เงินกู้สามัญพิเศษ รายก่อนไม่เสรจ็กไ็ด้โดยจะต้องชาํระหนี. เงนิกู้รายก่อนแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  แต่จาํนวนเงินกู้
สามญัรวมกนัทุกรายของสมาชิกผู้กู้คนหนึ ง ในเวลาใดเวลาหนึ งจะมีจาํนวนต้นเงินเกนิกว่าจาํนวนที กล่าวในข้อ 13 
ไม่ได้ 
  ถ้าผู้กู้มีความจาํเป็นเร่งด่วนแต่ยังชาํระหนี. ไม่ถึงเกณฑด์ังกล่าวในวรรคแรก คณะกรรมการ
ดาํเนินการอาจพิจารณาให้กู้ก่อนกาํหนดโดยรวมหนี. เป็นรายเดียวกนัหรือไม่กไ็ด้ 
 ข้อ . 18 ในการให้เงินกู้สามัญนั.น  ถ้าปรากฏว่าสหกรณม์ีเงินทุนที จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อนัมี
ลักษณะพึงให้กู้นั.นทุกรายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู้พิจารณา
วินิจฉัยอนุมัต ิ

หมวดที� 4 
เงินกูพิ้เศษ 

 ข้อ 19. เมื อคณะกรรมการดาํเนินการเหน็ว่า สหกรณม์ีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที จะให้เงินกู้เพื อส่งเสริม
ฐานะความมั นคงหรือประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้จาํนวนเท่าใดนั.น คณะกรรมการอาจจะพิจารณากาํหนดตามที 
เหน็สมควร โดยคาํนวณตามความต้องการเงินกู้ที แท้จริงตามควรแก่ฐานะ และตามความสามารถในการชาํระหนี.
ของสมาชิกผู้นั.น แต่ทั.งนี. วงเงินกู้ต้องไม่เกนิ 10,000,000.- บาท (สบิล้านบาทถ้วน) 
 ข้อ 20. การให้เงินกู้พิเศษนั.น ให้เฉพาะเพื อการเคหะสงเคราะห์ การซื.อที ดิน การซื.อรถยนต์ และการ
ลงทุนเพื อประกอบอาชีพ อนึ งให้ถือว่าเงินกู้พิเศษเพื อการเคหะสงเคราะห์อยู่ในลาํดับก่อนเงินกู้พิเศษอื น 
 ข้อ 21. สมาชิกซึ งจะขอกู้เงินพิเศษได้ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณนี์.ติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 12 เดือน 
 ข้อ 22. สมาชิกที ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสรจ็ ให้สามารถกู้เงินพิเศษหมุนเวียนได้อกีหนึ งสญัญา เมื อได้
ชาํระเงินกู้รายก่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน   

ข้อ 23. สมาชิกที ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษ และเงินกู้พิเศษหมุนเวียนไม่เสรจ็ สามารถกู้เงินจากสหกรณใ์น
ประเภทเงินกู้สามัญได้อกี แต่ทั.งนี. จะมีหนี.สนิต่อสหกรณใ์นฐานะผู้กู้ตามจาํนวนและเงื อนไขของเงินกู้ที สหกรณ์
กาํหนด 
 ข้อ 24. เงินกู้ซึ งจะถือเป็นเงินกู้พิเศษ และใช้ระยะเวลาส่งคืนตามที กาํหนดไว้สาํหรับเงินกู้พิเศษได้นั.น 
ต้องมีจาํนวนเกนิกว่าจาํกดัซึงสมาชิกนั.นอาจกู้เงินสามัญจากสหกรณไ์ด้ 
 



 ข้อ 25. การให้เงินกู้พิเศษต้องได้รับความเหน็ขอบของบรรดากรรมการดาํเนินการผู้เข้าประชุมพิจารณา
คาํขอกู้รายนั.นเป็นเอกฉันท ์
 ข้อ 26. เมื อคณะกรรมการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษ ทั.งหนังสอืกู้ และเอกสารทางกฎหมายอย่างอื นๆ 
เกี ยวกบัเงินกู้นั.นได้จัดทาํตามแบบที กาํหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณแ์ล้ว สมาชิกผู้กู้จึงรับเงินจากสหกรณไ์ด้การ
รับเงินกู้ผู้กู้จะต้องลงลายมือชื อรับเงินตามที สหกรณก์าํหนด  

ข้อ 27. ตราบใดที สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสรจ็ จะต้องยินยอมและอาํนวยความสะดวกให้
กรรมการดาํเนินการหรือบุคคลอื นซึ งได้รับมอบหมายจากสหกรณเ์ข้าตรวจสอบทรัพย์สนิ การก่อสร้าง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงทรัพย์สนิ หรือการลงทุนประกอบอาชีพ ที ใช้เงินกู้นั.นในเวลาอนัสมควรได้เสมอ และต้องชี.แจง
ข้อความเกี ยวกบัเรื องที ตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบทราบตามความประสงค์ 
    เงินกูพิ้เศษเพื�อการเคหะสงเคราะห ์
 ข้อ 28. เงินกู้พิเศษเพื อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่ 

(1) เงินกู้ซื.อที ดินและอาคาร สาํหรับใช้เป็นที อยู่อาศัยของตนเอง หรือครอบครัวตามควรแก่
ฐานะ 

(2) เงินกู้เพื อก่อสร้างสาํหรับใช้เป็นที อยู่อาศัยของตนเองหรือครอบครัวตามควรแก่ฐานะ 
(3) เงินกู้เพื อชาํระหนี.แก่บุคคลภายนอก ซึ งสมาชิกกู้มาเพื อกจิการตาม (1) หรือ (2) หรือ 

(3) และต้องรับภาระสงูกว่าที จะกู้จากสหกรณ ์
ข้อ 29. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 28 ต้องเสนอคาํขอกู้ถึงคณะกรรมการดาํเนินการตาม 

แบบที กาํหนดไว้รวมทั.งรายละเอยีดและหลักฐานต่างๆ  ที เกี ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สนิและหนี.สนิ รายได้และ
ค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผลความจาํเป็นที ต้องจัดให้มีที อยู่อาศัยใหม่ แนบ
รูปและรายการก่อสร้าง รายละเอยีดแห่งหลักฐานที ดินและหรือาคารที จะซื.อ กาํหนดเวลาและราคาสญัญาที ทาํไว้ 
หรือร่างสญัญาที จะทาํ รายละเอยีดแห่งความต้องการเงินกู้จาํนวนเงินที ตนจะออกเอง กาํหนดการใช้จ่ายเงินกู้ 
รายละเอยีดและหลักฐานแห่งทรัพย์สนิที เสนอเป็นหลักประกนั 
 ข้อ 30. แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเดิม หรือปรับปรุงอาคารนั.นต้องปฏบิัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและต้องได้รับความเหน็ชอบของคณะกรรมการดาํเนินการด้วย 
  การแก้ไขเปลี ยนแปลงรูปแบบ หรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสาํคัญต้องได้รับความ
เหน็ชอบของบุคคลซึ งได้รับมอบอาํนาจจากคณะกรรมการเพื อการนี.แล้วให้ผู้รับมอบอาํนาจรายงานให้
คณะกรรมการดาํเนินการทราบ 
 ข้อ 31. เงินกู้พิเศษเพื อการเคหะสงเคราะห์นี.  มีความมุ่งหมายเพื อสมาชิกจัดให้มีที อยู่อาศัยของตนเอง
และครอบครัวตามที กล่าวในข้อ 28 มิใช่จัดให้มีขึ.นสาํหรับให้เช่า หรือโอนแก่ผู้อื น หรือใช้เพื อวัตถุประสงค์ที ไม่
ชอบด้วยกฎหมายตราบใดที สมาชิกยังชาํระหนี. เงินกู้พิเศษเพื อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสรจ็จะให้เช่าหรือโอนอาคาร
หรือที ดินซึ งใช้เงินกู้นั.นไม่ว่าบางส่วนหรือทั.งหมดแก่ผู้อื นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ดาํเนินการ 

เงินกูพิ้เศษเพื�อการซื; อรถยนต ์
ข้อ 32. เงินกู้พิเศษเพื อการซื.อรถยนต์นั.นให้เพื อการซื.อรถยนต์ของตนเองและครอบครัวซึ ง

คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรและพอใจว่าเป็นสิ งจาํเป็น และก่อประโยชน์แก่สมาชิกผู้กู้ 
ข้อ 33. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 32 ต้องเสนอคาํขอกู้ถึงกรรมการดาํเนินการตามแบบที 

กาํหนดไว้ รวมทั.งรายละเอยีดและหลักฐานต่างๆ  ที เกี ยงข้อง เช่น รายการสนิทรัพย์และหนี.สนิรายได้และ



ค่าใช้จ่าย ความจาํเป็นที จะต้องมีรถยนต์เพื อใช้ 
    เงินกูพิ้เศษเพื�อการลงทุนประกอบอาชีพ 
 ข้อ 34. เงินกู้พิเศษเพื อการลงทุนประกอบอาชีพนั.น ให้เพื อการประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัว 
ซึ งคณะกรรมการดาํเนินการเหน็เป็นการสมควรและพอใจว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกผู้กู้ 
 ข้อ 35. สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 34 ต้องเสนอคาํขอกู้ถึงคณะกรรมการตามแบบที 
กาํหนดไว้ รวมทั.งรายละเอยีดและหลักฐานต่างๆ  ที เกี ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สนิและหนี.สนิ รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย แผนการประกอบอาชีพที จะใช้เงินกู้ รายละเอยีดและหลักฐานแห่งทรัพย์สนิที จะใช้เงินกู้ รายละเอยีด
แห่งความต้องการเงินกู้จาํนวนทุนซึ งตนออกเอง รายการรายได้ซึ งคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนั.น กาํหนดการใช้
จ่ายเงินกู้ ประสบการณข์องตนเกี ยวกบัการประกอบอาชีพนั.น รายละเอยีดและหลักฐานแห่งทรัพย์สนิที เสนอเป็น
ประกนั  

เงินกูพิ้เศษเพื�อการซื; อที�ดิน 
 ข้อ 36. เงินกู้พิเศษเพื อการซื.อที ดินนั.น ให้เพื อการซื.อที ดินเพื อจะได้ก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอนั
สมควร หรือซื.อที ดินเพื อทาํการเกษตร ซึ งคณะกรรมการดาํเนินการเหน็เป็นการสมควรและพอใจว่าจะก่อ
ประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกผู้กู้ 
 ข้อ 37.สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 36 ต้องเสนอคาํขอกู้ถึงคณะกรรมการตามแบบที 
กาํหนดไว้ รวมทั.งรายละเอยีดและหลักฐานต่างๆ  ที เกี ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สนิและหนี.สนิ รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย รายละเอยีดและหลักฐานแห่งทรัพย์สนิที จะใช้เงินกู้ รายละเอยีดแห่งความต้องการเงินกู้ รายละเอยีด
และหลักฐานแห่งทรัพย์สนิที เสนอเป็นหลักประกนั 
  

หมวดที� 5 
หลกัประกนัสําหรบัเงินกู ้

 ข้อ 38.  ในการกู้เงินทุกประเภท ผู้กู้ต้องทาํหนังสอืกู้ให้ไว้ต่อสหกรณทุ์กรายตามแบบที กาํหนด 
ข้อ 39. หลักประกนัสาํหรับเงินกู้นั.น ให้มีข้อกาํหนดดังนี.  

(1) เงินกู้เพื อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสอืกู้ ซึ งผู้กู้ได้ทาํไว้ต่อสหกรณแ์ล้วกม็ิต้องม ี
หลักประกนัอย่างอื นอกี 
  (2) เงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั.น โดยเฉพาะรายเดียวกด็ี หรือเมื อรวมกบัเงินกู้สามัญราย
ก่อนของผู้กู้ที เหลืออยู่(ถ้ามี) กด็ี ถ้ามีจาํนวนไม่เกนิค่าหุ้นที ผู้กู้คนนั.น มีอยู่ในสหกรณ ์กใ็ห้ถือเงินค่าหุ้นเป็น
หลักประกนัโดยไม่ต้องมหีลักประกนัอย่างอื นอกี 
  ถ้าเงินกู้สามัญรายนั.น โดยเฉพาะรายเดียวกด็ี หรือเมื อรวมกบัเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้
เหลืออยู่ดังกล่าวในวรรคหนึ งมีจาํนวนเกนิกว่าค่าหุ้นซึ งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ ์ จะต้องมีหลักประกนัอย่างใดอย่าง
หนึ ง ดังต่อไปนี.  

(2.1)มีสมาชิกซึ งคณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรอย่างน้อยสองคนคํ.าประกนั 
อย่างไม่จาํกดั เพื อหนี.สิ.นเกี ยวกบัเงินกู้รายนั.นในส่วนที เกนิกว่าเงินค่าหุ้นของผู้กู้ซึ งเหลือจากที ใช้เป็นหลักประกนั
เงินกู้รายก่อน เว้นแต่การกู้เงินเกนิกว่า 1,500,000.- บาท ให้ใช้บุคคลคํ.าประกนัอย่างน้อย สามคนคํ.าประกนั
อย่างไม่จาํกดัเพื อหนี.สนิเกี ยวกบัเงินกู้รายนั.น และการกู้เงินเกนิกว่า 2,000,000.- บาท ให้ใช้บุคคลคํ.าประกนั
อย่างน้อยสี คนคํ.าประกนัอย่างไม่จาํกดัเพื อหนี.สนิเกี ยวกบัเงินกู้นั.น สมาชิกผู้คํ.าประกนัต้องทาํหนังสอืคํ.าประกนัให้
ไว้ต่อสหกรณต์ามแบบที กาํหนดไว้ สมาชิกคนหนึ งจะเป็นผู้คํ.าประกนัสาํหรับผู้กู้มากกว่าสามคน ในเวลาเดียวกนั



ไม่ได้และสมาชิกผู้คํ.าประกนัคนใดตาย หรือต้องออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุที 
คณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เหน็ว่าไม่สมควรที จะเป็นผู้คํ.าประกนัต่อไปต้องให้สมาชิกอื น 
ซึ งคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เหน็สมควรเข้าเป็นผู้คํ.าประกนัแทนคนเดิมให้เสรจ็ภายใน 
30 วัน 
  การให้สมาชิกผู้คํ.าประกนัออกจากสหกรณไ์ม่ว่าเหตุใด ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั.นหลุดพ้นจากการคํ.า
ประกนัจนกว่าผู้กู้ได้จดัให้สมาชิกอื นซึ งคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เหน็สมควรเป็นผู้คํ.า
ประกนัแทน 
  อนึ งภายหลังการทาํหนังสอืคํ.าประกนัแล้ว ถ้าสมาชิกผู้คํ.าประกนัได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้
จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื นซึ งคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เหน็สมควรเป็นผู้คํ.าประกนัเงินกู้ใน
ส่วนที เกนิกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเรว็ 

(1) อสงัหาริมทรัพย์อนัปลอดภาระจาํนองรายอื น จาํนองเป็นประกนัโดยต้องเป็นที พอใจของ 
คณะกรรมการดาํเนินการว่า อสงัหาริมทรัพย์นั.นมีราคาประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 แห่งราคาประเมินของ
อสงัหาริมทรัพย์ที จาํนองเป็นประกนัเงินกู้นั.น  

(2) มีหลักทรัพย์รัฐบาล เอกสารการฝากเงินในธนาคาร ทุนเรือนหุ้น หรือเอกสารการฝากเงิน 
ในสหกรณนี์.   ซึ งคณะกรรมการเหน็สมควร จาํนาํเป็นประกนั โดยจาํนวนเงินกู้ต้องไม่เกนิกว่าค่าหุ้น และเงินฝาก
แห่งค่าของหลักทรัพย์นั.น 
 ข้อ 40. เงินกู้พิเศษนั.นถ้ามีจาํนวนไม่เกนิค่าหุ้น ซึ งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณก์ใ็ห้ถือเงินค่าหุ้นเป็นประกนัโดย
ไม่ต้องมีหลักประกนัอย่างอื นอกี 
  ถ้าเงินกู้พิเศษนั.นมีจาํนวนเกนิกว่าเงินค่าหุ้น ซึ งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณก์ต้็องมีหลักประกนัอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี.  

(1) มีอสงัหาริมทรัพย์อนัปลอดภาระจาํนองรายอื นจาํนองเป็นประกนัเตม็จาํนวนเงินกู้ราย 
นั.น  โดยต้องยึดมติของคณะกรรมการดาํเนินการว่าจาํนวนเงินกู้ต้องไม่สงูกว่าร้อยละ 80 แห่งราคาประเมินของ
อสงัหาริมทรัพย์ที จาํนองเป็นประกนัเงินกู้นั.น อสงัหาริมทรัพย์ซึ งเป็นที ดินต้องเป็นที ดินที มีโฉนด หรือ น.ส.3ก. 
หรือ น.ส.3 

อสงัหาริมทรัพย์ซึ งเป็นอาคารหรือสิ งปลูกสร้างผู้จาํนองต้องเอาประกนัวินาศภัยอาคาร 
หรือสิ งปลูกสร้างนั.นกบับริษัทประกนัภัยที จดทะเบียนไว้กบักระทรวงพาพาณชิย์หรือบริษัทประกนัภัยที สหกรณ์
กาํหนดในวงเงินเอาประกนัภัยตามที คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร โดยระบุให้สหกรณเ์ป็นผู้รับ
ผลประโยชน์และจะต้องต่ออายุการเอาประกนัภัยตลอดเวลาตราบเท่าที ผู้กู้ยังชาํระหนี. เงินกู้ตามสญัญาไม่เสรจ็ 
โดยสหกรณอ์าจหักเอาเงินปันผลและเงินเฉลี ยคืนที ผู้กู้ได้รับเพื อชาํระเบี. ยประกนัแทนผู้กู้ หรือหักจากเงินได้ราย
เดือนของผู้กู้ ณ ที จ่ายทุกเดือนสะสมเพื อชาํระเป็นค่าเบี. ยประกนัแทนผู้กู้ 

(2) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารมีหลักทรัพย์รัฐบาล เอกสารการฝากเงินในธนาคาร ทุน 
เรือนหุ้น หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณนี์.   ซึ งคณะกรรมการเหน็สมควร จาํนาํเป็นประกนัเงินกู้รายนั.น โดย
จาํนวนเงินกู้ส่วนที เกนิกว่าเงินค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 90 แห่งมูลค่าหลักทรัพย์นั.น  

 
 
 
 



หมวดที� 6 
การสอบสวนและการจํานองอสงัหาริมทรพัย ์

 ข้อ 41. คณะกรรมการดาํเนินการ จะมอบให้กรรมการคนใดคนหนึ งหรือบุคคลอื นตามที เหน็สมควร
สอบสวนและทาํรายงานเกี ยวกับคาํขอกู้เงินพิเศษเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาหรือเป็นผู้แทนของ
สหกรณใ์นการรับจาํนองอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลักประกนัทั.งนี.  ผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและให้ความร่วมมืออย่าง
จริงใจแก่ผู้สอบสวนทาํรายงานคาํขอกู้ 
 ข้อ 42. เมื อผู้จัดการตรวจสอบคาํขอกู้ในเบื.องต้น เหน็ว่าถูกต้องตามระเบียบและมีลู่ทางที จะให้เงินกู้ได้  
กใ็ห้เสนอผู้ทาํหน้าที สอบสวนดาํเนินการต่อไป 
  รายงานการสอบสวนเกี ยวกบัคาํขอกู้เงินพิเศษที เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาอย่าง
น้อยต้องมีข้อความดังนี.  

(1) คาํขอกู้เงินพิเศษเป็นความจริงและสมควรหรือไม่ 
(2) หลักทรัพย์ที เสนอเป็นประกนัเงินกู้นั.นเหมาะสม และถูกต้องตามหลักเกณฑข์องเงินกู้

แต่ละประเภทหรือไม่ 
(3) ผู้กู้มีความสามารถในการชาํระหนี. เงินกู้เพียงใด 
(4) ข้อความอื นๆ ที ควรรายงานเพื อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดาํเนินการ 

ข้อ 43. ค่าใช้จ่ายในการสอบสวนและการจาํนองอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลักประกนัเงินกู้ให้เป็น 
ภาระหน้าที ของผู้กู้เป็นผู้จ่ายทั.งสิ.น 

หมวดที� 7 
เงินงวดชําระหนี; สําหรบัเงินกู ้

ข้อ 44. เงินงวดชาํระหนี.สาํหรับเงินกู้นั.น สมาชิกอาจขอชาํระหนี.แบบสหกรณ ์ส่งต้นเงิน 
เท่ากนัทุกงวดและดอกเบี.ยคิดจาก ต้นเงินแห่งหนี.คงเหลือแต่ละงวด หรือแบบธนาคาร ส่งชาํระเงินเท่ากนัทุกงวด
จนกว่าจะหมดหนี.  เงินที ชาํระหนี.จะหักส่วนหนึ งเป็นดอกเบี.ยก่อน ส่วนที เหลือจึงนาํไปหักต้นเงิน  ภายระยะเวลา 
ที กาํหนดของเงินกู้แต่ละประเภท ไว้ดังนี.  

(1) เงินกู้เพื อเหตุฉุกเฉิน 
1.1 เงินกู้ที สหกรณจ่์ายให้ก่อนวันที  15 ของเดือน ให้ชาํระเป็นงวดราย 

เดือนรวมกนัไม่เกนิ 12 งวด งวดแรกให้ส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี.ยภายในวันสิ.นเดือนที จ่ายเงินกู้ส่วนเงินที เหลือ
พร้อมดอกเบี.ยให้ส่งภายในวันสิ.นเดือนถัดไป 

1.2 เงินกู้ที สหกรณจ่์ายให้ใน หรือหลังวันที  15 ของเดือนให้ชาํระรวมกนั 
ไม่เกนิ 12  งวด งวดแรกให้ส่งเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี.ยในวันสิ.นเดือนถัดไปส่วนต้นเงินที เหลือพร้อมดอกเบี.ย
ให้ส่งภายในวันสิ.นเดือนถัดจากเดือนที ส่งชาํระงวดแรกทั.งนี. โดยไม่มี การผ่อนเวลาอย่างใดอกี 

(2) เงินกู้สามัญ 
ให้คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณากาํหนดให้ผู้กู้ชาํระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี.ยกส็ดุแต่จะเป็น 

การสมควรตามฐานะของผู้กู้ จาํนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกนิ 240 งวด สาํหรับเงินกู้สามัญพิเศษ 
ให้ชาํระคืนภายใน 72 งวด ตั.งแต่เดือนที จ่ายเงินกู้เดือนแรก 
 
  ในกรณทีี ผู้กู้มีคาํขอกู้เป็นหนังสอื และคณะกรรมการดาํเนินการเหน็ว่ามีเหตุผลสมควรผ่อนผัน
เป็นพิเศษ คณะกรรมการดาํเนินการจะผ่อนเวลาส่งเงินงวดชาํระหนี.ที กาํหนดไว้นั.นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ ง หรือ



หลายเดือนกไ็ด้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี. รวมกนัทั.งหมดสาํหรับเงินกู้รายหนึ งๆ  ต้องไม่เกนิหกเดือน 
(3) เงินกู้พิเศษ คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณากาํหนดให้ผู้กู้ชาํระคืนเป็นงวดราย 

เดือนเป็นจาํนวนกี งวดกส็ดุแต่จะเหน็สมควรตามฐานะของผู้กู้ จาํนวน และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกนิ 
300 งวด ตั.งแต่เดอืนที จ่ายเงินกู้เดือนแรก ทั.งนี. โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอกี 

ข้อ 45. การส่งชาํระหนี. เงินกู้ทุกประเภท ผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณนั์.น ให้ส่งโดยวิธหัีกจากเงินได้ 
รายเดือนของผู้กู้ ณ ที จ่าย ให้ถือว่าเงินงวดชาํระหนี.แต่ละงวดถึงกาํหนดส่งภายในวันสิ.นเดือนนั.นๆ   
  สมาชิกอาจขอชาํระหนี.บางส่วนหรือเปลี ยนแปลงจาํนวนเงินงวดชาํระหนี. ให้สงูขึ.น เพื อให้
ระยะเวลาการส่งชาํระหนี.สั.นลงกไ็ด้ โดยแจ้งเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
  ก่อนครบกาํหนดผู้กู้อาจขอส่งเงินชาํระหนี.ทั.งหมดเพื อเลิกสญัญาเมื อใดกไ็ด้ อนึ ง การส่ง
เงินงวดชาํระหนี. ไม่เป็นเหตุทุเลาการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 

หมวดที� 8 
ดอกเบี; ยเงินกู ้

 ข้อ 46. ให้เรียกดอกเบี.ยเงินให้กู้แก่สมาชิกทุกประเภท ในอตัราขั.นสงูไม่เกนิร้อยละ 19 ต่อปี ตามที 
สหกรณไ์ด้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ 
 ข้อ 47. ดอกเบี.ยเงินกู้ทุกประเภทซึ งให้แก่สมาชิกนั.น ให้คิดเป็นรายวันตามจาํนวนต้นเงินคงเหลือ 

หมวดที� 9 
การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู ้

 ข้อ 48. ให้คณะกรรมการดาํเนินการตรวจตราควบคุมให้เงนิกู้ทุกรายมีหลักประกนัโดยถูกต้องและเมื อ
คณะกรรมการดาํเนินการเหน็ว่าหลักประกนัสาํหรับเงินกู้รายใดเกดิบกพร่องผู้กู้จะต้องจดัการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ข้อ 49. ในกรณใีดๆ  ดังต่อไปนี. ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอนัถึงกาํหนดชาํระคนืโดยสิ.นเชิง  
ทั.งดอกเบี.ยในทนัที โดยมิพักคาํนึงถึงกาํหนดเวลาที ให้ไว้และให้คณะกรรมการดาํเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิ
ชักช้า 

(1) เมื อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ ์หรือออกจากราชการ หรืองานประจาํตามข้อบังคับของ 
สหกรณข้์อ 31 (3) และข้อ 39 (5) เพราะเหตุใดๆ เว้นแต่ผู้ที ยังเป็นสมาชิกต่อไปตามข้อ 41 วรรคท้าย 

(2) เมื อปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการว่าผู้กู้นาํเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที ให้เงินกู้ 
นั.น 

(3) เมื อคณะกรรมการดาํเนินการเหน็ว่าหลักประกนัสาํหรับเงินกู้บกพร่องและผู้กู้มิได้จดัการ 
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที คณะกรรมการกาํหนด 

(4) เมื อค้างส่งเงินงวดชาํระหนี. ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี.ยเป็นเวลาถึงสองงวดดังว่านั.นถึง 
สามงวดสาํหรับเงินกู้รายหนึ ง 

ข้อ 50. ในกรณผู้ีคํ.าประกนัจะต้องรับผิดชาํระหนี.แทนผู้กู้อนัเนื องมาจากผู้กู้ผิดนัดชาํระหนี.  สามงวด
ติดต่อกนั และไม่สามารถชาํระหนี. นั.นได้โดยสิ.นเชิง เมื อผู้คํ.าประกนัมีหนังสอืร้องขอคณะกรรมการดาํเนินการอาจ
ผ่อนผันให้เรียกเกบ็จากผู้คํ.าประกนัเป็นงวดรายเดือนจนหมดหนี.   ตามที ผู้กู้ได้ทาํหนังสอืให้ไว้ต่อสหกรณก์ไ็ด้  
สดุแต่จะพิจารณาเหน็สมควร 
  



ข้อ 51. ผู้กู้กด็ี ผู้คํ.าประกนักด็ ีต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอลาออก หรือย้ายจากราชการหรืองาน
ประจาํตามข้อ บังคับของสหกรณข้์อ 33 (2) หรือข้อ 41 (5) จะต้องแจ้งเป็นหนังสอืให้สหกรณท์ราบและจัดการ
ชาํระหนี.สนิซึ งตนมีอยู่ต่อสหกรณใ์ห้เสรจ็สิ.นเสยีก่อนแล้วจึงจะขอลาออก หรือย้ายจากราชการหรืองานประจาํนั.น
กไ็ด้ 

ประกาศ ณ วันที   1 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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