
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จ ากดั 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ (แก้ไขเพิม่เติมฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

************************************ 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินปทุมธานี  จ ากดั  ขอ้ ๘๐ 
(๘) และขอ้ ๑๑๑(๓) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี ๒๐ คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๖๓ เม่ือวนัท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินปทุมธานี จ ากดั ว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก
สหกรณ์(แกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. .๒๕๖๓  ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้  ๑. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินปทุมธานี จ ากดั ว่าดว้ยการ
ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ (แกไ้ขเพิ่มเติม ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ขอ้  ๒. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป 
ขอ้  ๓. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินปทุมธานี จ ากดั ว่าดว้ยการให้เงินกู้

แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ้ความใดท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 

หมวด ๑ 
ข้อก าหนดท่ัวไป 

 

 “สหกรณ์”  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินปทุมธานี จ ากดั 
 “ประธานกรรมการด าเนินการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินปทุมธานี จ ากดั 
 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน
ปทุมธานี จ ากดั 
 “คณะกรรมการเงินกู”้ หมายถึงคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินปทุมธานี จ ากดั 
 “ผูจ้ดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินปทุมธานี จ ากดั 
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินปทุมธานี จ ากดั 

 “เงินไดร้ายเดือน” ตามระเบียบน้ีใหห้มายความดงัต่อไปน้ี 
 ก. เงินเดือนขา้ราชการ เงินเดือนเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ เงินบ านาญขา้ราชการบ านาญ 
 ข. เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนพิเศษ หรือเงินไดอ่ื้นใดในลกัษณะ
เดียวกนัและเป็นเงินไดป้ระจ าแน่นอนของขา้ราชการ ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้งตามภารกิจ  
 ค. ค่าจา้งลูกจา้งประจ า ค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจ และ 
 ง. เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวของขา้ราชการ  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตามภารกิจ   
 



หมวด ๒ 
ประเภทเงินกู้และวิธีการให้กู้เงิน 

 

ขอ้  ๔ ในระเบียบสหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก ๒ ประเภท คือ 
(1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
(2) เงินกูส้ามญั 

  สหกรณ์จะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแก่สมาชิกสหกรณ์น้ีเท่านั้น  
 ขอ้  ๕. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจ าเป็น  หรือ  มีประโยชน์ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร  แต่จะใหเ้งินกูเ้พื่อการสุรุ่ยสุร่าย  หรือ  การเก็งก าไรไม่ได้ 
 ขอ้  ๖. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน  ตอ้งเสนอค าขอกูต้่อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
 ขอ้  ๗. การให้เงินกูทุ้กประเภทนั้น  ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูแ้ละสมาชิกผูกู้ค้  ้าประกนั(ถา้มี)  ตอ้งท าหนงัสือ
ค ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
 ขอ้  ๘. การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้นให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ดอกเบ้ียเงินกูร้วมทั้งเงินอ่ืนๆของสมาชิก
รวมกนัจะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น ใหถื้อวา่เงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายใน
วนัส้ินเดือน นั้นๆ 
 

หมวด  ๓ 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 

 ขอ้  ๙. การใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ  หรือ
รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการด าเนินการ หรือผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจตามท่ี
เห็นสมควรเป็นผูว้ินิจฉัยให้เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได ้และให้ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ
ดงักล่าวนั้นแถลงรายงานเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหไ้ปและส่งคืน เพื่อใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน 
 ขอ้  ๑๐. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินท่ีให้แก่สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์คน
หน่ึงๆ ใหกู้ไ้ดส้องเท่าของเงินไดร้ายเดือนแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) 
 ส าหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีให้แก่สมาชิกท่ีเป็นพนกังานจา้งตามภารกิจ คนหน่ึงๆ ให้กูไ้ด ้หน่ึงเท่าของ
มูลค่าทุนเรือนหุน้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐บาท(หา้หม่ืนบาทถว้น) 
 กรณีสมาชิกผูน้ั้นยงัมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม่และรายก่อน
รวมกนัจะมีจ านวนเงินเกินกวา่จ านวนดงักล่าวไม่ได ้
 ขอ้  ๑๑. หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนงัสือผูกู้ไ้ดท้  าไวต้่อสหกรณ์แลว้ก็ไม่ตอ้งมี
หลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
 ขอ้  ๑๒. การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจ านวน
พร้อมดอกเบ้ีย ในวนัส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก หรือใหส่้งเป็นงวดรายเดือนรวมกนัจ านวน ๑๒ งวดๆละ เท่า



เท่ากัน พร้อมดอกเบ้ีย ส าหรับขา้ราชการลูกจา้งประจ า และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ส่วนพนักงานจ้างตามภารกิจให้
พิจารณาตามอายสุัญญาจา้งประกอบดว้ย แต่ไม่เกิน ๑๒ งวด ทั้งน้ีโดยไม่มีการผอ่นผนัเวลาแต่อยา่งใดอีก 
 อน่ึง  ผูมี้สิทธิขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ตอ้งเป็นสมาชิกสามญั และส่งค่าหุน้ตั้งแต่ ๓ งวด/เดือน ขึ้นไป 
 

หมวด  ๔ 
เงินกู้สามัญ 

 

 ขอ้  ๑๓. การใหเ้งินกูส้ามญั ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิก  
คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ ๘๓ และ ๘๔ 
มอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกได ้
 ขอ้  ๑๔. ค าขอกู้สามัญของสมาชิกนั้น ต้องแสดงข้อมูลอันเป็นความจริงให้ปรากฏเป็นหลักฐานตาม
แบบฟอร์มท่ีสหกรณ์ก าหนดและเสนอผ่านการพิจารณาให้ความเห็นต่อไปน้ี  คือ  ค  าขอกูข้องสมาชิกผูซ่ึ้งผ่าน
ความเห็นชอบจากหวัหนา้หน่วยงานท่ีตนสังกดัอยู่ 
 ขอ้  ๑๕ จ านวนเงินกูส้ามญัท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆนั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
เห็นสมควร  แต่ต้องอยู่ภายในจ านวนไม่เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านบาทถว้น) และอยู่ภายในขอ้จ ากัด  
ดงัต่อไปน้ี  คือ 
 หลกัเกณฑก์ารกูเ้งินสามญัของสมาชิกสหกรณ์  ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

เป็นสมาชิกตั้งแต่  ๓ เดือนขึ้นไป กูเ้งินสามญัได ้   ๒๐  เท่าของเงินไดร้ายเดือนบวกดว้ยทุนเรือนหุน้ 
เป็นสมาชิกตั้งแต่  ๑  ปีขึ้นไป  กูเ้งินสามญัได ้   ๒๔  เท่าของเงินไดร้ายเดือนบวกดว้ยทุนเรือนหุน้ 
เป็นสมาชิกตั้งแต่  ๒  ปีขึ้นไป  กูเ้งินสามญัได ้   ๒๘  เท่าของเงินไดร้ายเดือนบวกดว้ยทุนเรือนหุ้น  
เป็นสมาชิกตั้งแต่  ๓  ปีขึ้นไป  กูเ้งินสามญัได ้   ๓๒  เท่าของเงินไดร้ายเดือนบวกดว้ยทุนเรือนหุ้น 
เป็นสมาชิกตั้งแต่  ๔  ปีขึ้นไป  กูเ้งินสามญัได ้   ๓๖  เท่าของเงินไดร้ายเดือนบวกดว้ยทุนเรือนหุ้น 
เป็นสมาชิกตั้งแต่  ๕  ปีขึ้นไป  กูเ้งินสามญัได ้   ๔๐  เทา่ของเงินไดร้ายเดือนบวกดว้ยทุนเรือนหุ้น 
เป็นสมาชิกตั้งแต่  ๖  ปีขึ้นไป  กูเ้งินสามญัได ้   ๔๔  เท่าของเงินไดร้ายเดือนบวกดว้ยทุนเรือนหุน้ 
เป็นสมาชิกตั้งแต่  ๗  ปีขึ้นไป  กูเ้งินสามญัได ้   ๔๘  เท่าของเงินไดร้ายเดือนบวกดว้ยทุนเรือนหุน้ 
เป็นสมาชิกตั้งแต่  ๘  ปีขึ้นไป  กูเ้งินสามญัได ้   ๕๒  เท่าของเงินไดร้ายเดือนบวกดว้ยทุนเรือนหุน้ 
เป็นสมาชิกตั้งแต่  ๙  ปีขึ้นไป  กูเ้งินสามญัได ้   ๕๖  เท่าของเงินไดร้ายเดือนบวกดว้ยทุนเรือนหุน้ 
เป็นสมาชิกตั้งแต่ ๑๐  ปีขึ้นไป กูเ้งินสามญัได ้   ๖๐  เท่าของเงินไดร้ายเดือนบวกดว้ยทุนเรือนหุน้ 
เป็นสมาชิกตั้งแต่ ๑๑  ปีขึ้นไป กูเ้งินสามญัได ้   ๖๔  เท่าของเงินไดร้ายเดือนบวกดว้ยทุนเรือนหุน้ 
เป็นสมาชิกตั้งแต่ ๑๒  ปีขึ้นไป กูเ้งินสามญัได ้   ๖๘  เท่าของเงินไดร้ายเดือนบวกดว้ยทุนเรือนหุ้น 

 ในกรณีจ านวนเงินกูส้ามญัท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ ถา้จ านวนเงินกูไ้ม่เกินกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สอง
ลา้นบาทถว้น)ใหมี้ผูค้  ้าประกนั ๒ คน ท่ีเป็นสมาชิกและเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือลูกจา้งประจ า 
 ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้เ้งินสามญัโดยมีหุ้นอยู ่ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนเงินไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของค่าหุน้ทั้งหมด
ท่ีมีอยูข่องผูกู้ร้ายนั้น 



 ในกรณีเงินกูส้ามญั (ยกเวน้พนักงานจา้งตามภารกิจ) ท่ียงัคงคา้งหน้ีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินอ่ืน จะใช้
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 -ช าระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืนครบ  ๑  ปี  กูไ้ดไ้ม่เงิน  ๑๒  เท่าของเงินไดร้ายเดือน 
 -ช าระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืนครบ  ๒  ปี  กูไ้ดไ้ม่เงิน  ๑๔  เท่าของเงินไดร้ายเดือน 
 -ช าระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืนครบ  ๓  ปี  กูไ้ดไ้ม่เงิน  ๑๖  เท่าของเงินไดร้ายเดือน 
 -ช าระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืนครบ  ๔  ปี  กูไ้ดไ้ม่เงิน  ๒๐  เท่าของเงินไดร้ายเดือน 
 -ช าระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืนครบ  ๕  ปี  กูไ้ดไ้ม่เงิน  ๒๔  เท่าของเงินไดร้ายเดือน 
 ทั้งน้ีตอ้งเป็นสมาชิกสามญัและช าระค่าหุน้ครบหน่ึงปีขึ้นไป 
 ในกรณีเงินกูส้ามญัเฉพาะสมาชิกท่ีเป็นพนกังานจา้งตามภารกิจนั้น กูไ้ดไ้ม่เกิน  ๒  เท่า  ของทุนเรือนหุน้
ท่ีตนช าระแลว้ และระยะเวลาช าระหน้ีเงินกูไ้ม่เกิน  ๔๘  งวด (๔ ปี)  โดยพิจารณาตามอายุสัญญาว่าจา้งในการ
ท างานเป็นส่วนประกอบ  ทั้งน้ีให้มีผูค้  ้าประกนั  ๒  คน  ซ่ึงจะตอ้งเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ า  ๑  คน  และ
หรือพนกังานจา้งตามภารกิจอีก  ๑  คน 
 -เอกสารท่ีใชป้ระกอบการกูเ้งินสามญั 
  ๑.ตอ้งแนบใบสลิปเงินเดือนและใบเสร็จใบสุดทา้ยของสถาบนัการเงินอ่ืน 
  ๒.ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายนอกงบประมาณของหน่วยงานท่ีผูกู้ส้ังกดั 
  ๓.กรณีท่ีสมาชิกไปกูเ้งินจากสถาบนัการเงินอ่ืนมาครบหลกัเกณฑร์ะยะเวลา  ตอ้งยืน่รายงานแจง้
การเรียกเก็บหน้ีของสถาบนัการเงินอ่ืน เดือนก่อนพร้อมค าขอกูส้ามญัดว้ย 
 ขอ้  ๑๖. ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร จะให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกท่ียงัส่งเงินกู้รายก่อนไม่
ส าเร็จก็ไดแ้ต่  *ตอ้งส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูส้ามญัไม่นอ้ยกวา่  ๖  งวดขึ้นไป*   แต่จ านวนเงินกูส้ามญัทุกรายของ
สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ ในเวลาใดเวลาหน่ึงจะมีจ านวนตน้เงินกูเ้กินท่ีจ ากดัในขอ้  ๑๕  สุดแต่กรณีไม่ได้ 
 ขอ้  ๑๗. ในการให้เงินกู้สามญันั้น  ถา้ปรากฏว่า  สหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะให้กู ้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อันมี
ลกัษณะท่ีพึงใหกู้น้ั้นทุกราย ใหถื้อล าดบัในการพิจารณาใหกู้ ้ ดงัต่อไปน้ี 
  (๑) เงินกู้ท่ีขอกู้เงินไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นท่ีมีอยู่  พึงให้ในล าดับก่อนเงินกู้ซ่ึงมี
หลกัประกนัอยา่งอ่ืน 
  (๒) ในระหว่างเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นล าดบัเดียวกนัในขอ้ (๑) เงินกูซ่ึ้งมีจ านวนนอ้ยพึงให้ก่อนเงินกูซ่ึ้งมี
จ านวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการน้ี จ านวนเงินกูท่ี้น ามาเทียบกนันั้น ให้คิดรวมทั้งเงินกูส้ามญั และ เงินกูฉุ้กเฉิน  
รายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่(ถา้มี) 
 ทั้งน้ี  เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการ  หรือ  คณะกรรมการเงินกู้  เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะ
วินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืน 
 ขอ้  ๑๘. หลกัประกนัส าหรับเงินกูส้ามญั  ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี  หรือเม่ือรวมกนั
กบัเงินกูส้ามญัรายก่อนก็ดี  ของผูกู้ค้งเหลืออยู่ (ถา้มี)  ก็ดี  มีจ านวนไม่เกินค่าหุ้นท่ีผูกู้มี้อยู่  ในสหกรณ์ก็ไม่ตอ้งมี
หลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 



 ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น  โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี  หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัรายเดียวของผูกู้ ้(ถา้มี)  ก็ดีมี
จ านวนเกินกวา่ค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (๑) ถา้สมาชิกท่ีมิใช่คู่สมรสของผูกู้ ้  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ  หรือ  คณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรอย่างนอ้ยสองคน  ค ้าประกนั  เพื่อหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูส้ามญัรายนั้น  ในส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ ้ 
แต่ถา้มีเงินกูส้ามญัรายก่อนเหลืออยูด่ว้ยก็ตอ้งใหค้  ้าประกนัเพื่อหน้ีสินเก่ียวกบั  เงินกูส้ามญัรายใหม่ทั้งหมด 
 สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับเงินกูม้ากกว่าสองคนในเวลาเดียวกนัไม่ได ้  และสมาชิกคน
หน่ึงจะมีหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้  ้าประกนั  โดยจ านวนเงินรวมทั้งหมดเกินกว่าจ านวนท่ีกล่าวในขอ้  ๑๕  
วรรคแรกไม่ได ้

ทั้งน้ี  เวน้แต่กรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลสมควรท่ีเป็น
ประโยชน์และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสหกรณ์ฯ  จะวินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้

   เม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดตาย  หรือออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุใดๆ  หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการด าเนินการ   
หรือ  คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจะเป็นผูค้  ้ าประกันต่อไป  ผูกู้ ้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร  เข้าเป็นผูค้  ้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการหรือ  คณะกรรมการเงินกูก้  าหนด 
 การให้สมาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  ไม่เป็นเหตุให้ผูน้ั้นหลุดพน้จากการค ้า
ประกนัจนกว่าผูกู้ไ้ดจ้ดัให้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ  หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผู ้
ค  ้าประกนัแทน 
 อน่ึง  ภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้  ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้  ผูกู้จ้ะตอ้งจดั
ให้มีสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ  หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร  เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ี
เกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็วดว้ย 
  (๒) น าโฉนดท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างอนัปลอดจากภาระจ านองหรือขายฝาก รายอ่ืนมา
จดทะเบียนจ านอง เป็นประกนักบัสหกรณ์ เตม็จ านวนเงินกูร้ายนั้นโดยตอ้งเป็นท่ีพอใจแก่คณะกรรมการเงินกูห้รือ
คณะกรรมการด าเนินการว่าจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ ้ตอ้งอยู่ในร้อยละ ๘๐ แห่งค่าของท่ีดินหรือ
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างนั้น 
 ทั้งน้ี การจดทะเบียนดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  (๓) มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือ  เอกสารการฝากเงินในธนาคารหรือในสหกรณ์  ซ่ึงคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการเงินกู ้ เห็นสมควรจ าน าเป็นหลกัประกนัโดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ภ้ายใน
ร้อยละ  100  แห่งค่าหุน้ของหลกัทรัพยน์ั้น 
 ขอ้  ๑๙. การส่งเงินงวดช าระหน้ี  ส าหรับเงินกู้สามญั ให้คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูพ้ิจารณาก าหนดให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูส้ามญัเป็นงวดรายเดือนเท่ากนั  พร้อมดอกเบ้ียเป็นจ านวนก่ีงวดก็สุดแต่จะ
เห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้ จ านวน  และความมุ่งหมายแห่งเงินกูแ้ต่ไม่เกิน  ๑๕๐  งวด  ตั้งแต่เดือนท่ีคิด
ดอกเบ้ียเดือนแรก  แต่ผูท่ี้จะเกษียณอายุราชการก่อน  ๑๕๐  งวด  และรับบ าเหน็จตอ้งช าระหน้ีเงินกูใ้ห้เสร็จส้ิน
ภายในเดือนท่ีเกษียณอายรุาชการ  เวน้แต่ผูไ้ดรั้บบ านาญ 



  (๑)  ถา้คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นและสมควรใหส้มาชิกท่ีส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูส้ามญั
ตั้งแต่  ๑๒  งวดขึ้นไป  ยื่นค าขอเป็นหนังสือเพื่อปรับโครงสร้างหน้ี  โดยให้ยืดระยะเวลาส่งเงินงวดช าระหน้ี
ออกไปได้อีกตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแต่ไม่เงิน  ๑๕๐  งวด  และให้น าความในขอ้ ๑๙  วรรคแรก  ท่ี
เก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  (๒)  ในกรณีท่ีผูกู้มี้ค  าขอเป็นหนังสือ  คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรผ่อนผนัเป็นพิเศษ
คณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนผนัเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญัท่ีก าหนดไวต้ามความในวรรค
ก่อนนั้นให้แก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรือหลายเดือนก็ได ้ แต่การผ่อนผนัเวลาเช่นน้ีรวมกนัทั้งหมดส าหรับเงินกูส้ามญั
รายหน่ึงๆ  ตอ้งไม่เกินหกเดือน 

 
หมวด ๕  

ดอกเบ้ียเงินกู ้
 

 ขอ้ ๒๐ สหกรณ์ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูก้บัสมาชิกทุกประเภท ในอตัราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี โดยจะได้
ประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
 ขอ้ ๒๑ ดอกเบ้ียเงินกูน้ั้นใหค้ิดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ 

 
หมวด ๖ 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู ้
 

 ขอ้ ๒๒ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบน้ีและเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่ หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องผูกู้จ้ะตอ้งจดัการ
แกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ ๒๓ ในกรณีใดๆ ดงัต่อไปน้ีใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใดๆ เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อม
ทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการรียกคืนโดยมิ
ชกัชา้ 

(๑) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ  
(๒) เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการวา่ ผูกู้น้ าเงินกูไ้ปใชผิ้ดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
(๓) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่ หลกัประกนัส าหรับเงินกูบ้กพร่องและผูกู้มิ้ไดจ้ดัการ 

แกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(๔) เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี(ไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ีย)เป็นเวลาสามเดือนติดต่อกนั 

 ขอ้ ๒๔ ในกรณีท่ีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิงตามท่ีกล่าวในขอ้ ๒๓ ถา้ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดช าระ
หน้ีแทนผูกู้ ้และไม่สามารถช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอ คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อน
ผนัให้เรียกเก็บจากผูค้  ้าประกนัเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือกูใ้ห้ไวต้่อสหกรณ์ก็ได ้สุดแต่จะ
พิจารณาเห็นสมควร 
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