
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี  จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563 

 

 
อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี  จ ากัด พ.ศ.2554       

ข้อ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 66(8) และข้อ 94(3) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 55 
ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 21 เมษายน 2563 ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี 
จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
สมาชิกสหกรณ ์พ.ศ.2563” 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก

สหกรณ์ พ.ศ.2562  และบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ระเบียบ และค าสั่งอ่ืน
ใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อก าหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด พ.ศ.2554 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ

ปัตตานี จ ากัด 
“คณะกรรมการเงินกู้” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี 

จ ากัดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการ ให้พิจารณาเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ 
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือน รวมเงินประจ าต าแหน่ง และเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการ

สู้รบ (พสร.) หรือค่าจ้างประจ า หรือค่าจ้างชั่วคราว หรือเงินบ านาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้น
สังกัด 

 
หมวด 1 

ข้อก าหนดทั่วไป 
ข้อ 5  เงินให้กู้แก่สมาชิก มี 4 ประเภทคือ 

(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  (2) เงินกู้สามัญ 
  (3) เงินกู้เพ่ือช าระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
  (4) เงินกู้พิเศษ  

ข้อ 6  สหกรณ์จะให้เงินกู้ได้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
ข้อ 7  สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบ านาญ ให้มีสิทธิกู้ได้เฉพาะเงินกู้ตาม ข้อ 5(1) และ 5(2) 
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ข้อ 8  การให้เงินกู้แก่สมาชิกจะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็น หรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

ข้อ 9  ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด แต่งตั้งกรรมการ
ด าเนินการเป็นคณะกรรมการเงินกู้ เพ่ือท าหน้าที่วินิจฉัย และพิจารณาเงินกู้ต่างๆ ของสมาชิกตาม
ระเบียบนี้ 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ด าเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่ง
หมายที่ให้เงินกู้นั้น 

ข้อ 10  สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน จะขอกู้เงินจากสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งได้
เพียงสหกรณ์เดียวเท่านั้น 

ข้อ 11  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ และผู้กู้ต้อง
ท าหนังสือกู้ไว้เป็นหลักฐาน ผู้ค้ าประกันต้องท าสัญญาค้ าประกันทุกรายให้ไว้ ต่อสหกรณ์ตามแบบที่
สหกรณ์ก าหนด และ/หรือสมาชิกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่สหกรณ์ก าหนด 

 
หมวด 2 

เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
ข้อ 12  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุจ าเป็นรีบด่วน และมีความประสงค์ขอกู้เงิน 

คณะกรรมการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามที่เห็นสมควร 
ข้อ 13  การให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการด าเนินการ อาจมอบหมายให้ประธาน

กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือผู้จัดการตามที่เห็นสมควร เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานการให้เงินกู้ เ พื่อ
เหตุฉุกเฉินที่ให้ไปให้คณะกรรมการเงินกู้ทราบ และให้รายงานการให้เงินกู้ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ทราบเป็นรายเดือนทุกเดือน 
** ข้อ 14  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้สมาชิกกู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ข้อ 15  การคิดค านวณสิทธิ สมาชิกที่กู้เงินฉุกเฉิน จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหัก 
รายการต่างๆ ของสหกรณ์ และรายจ่ายประจ าอ่ืนๆ แล้วไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และ 
ต้องช าระหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดรายเดือนช าระหนี้ตามสัญญาจึงมีสิทธิกู้เพ่ือ 
เหตุฉุกเฉินใหม่ได้ โดยให้สหกรณ์ใช้วิธีหักกลบลบหนี้ 

ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายใหม่  
และรายก่อนรวมกัน จะมีจ านวนต้นเงินเกินกว่าจ ากัดที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้ 

ข้อ 16  หลักประกันส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์แล้ว
ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
** ข้อ 17  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์โดยได้ส่งเงินค่าหุ้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวดรายเดือน 

ข้อ 18  สมาชิกผู้มีความจ าเป็นประสงค์ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องเสนอค าขอกู้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ โดยให้เสนอผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และเจ้าหน้าที่การเงินรับรองเงินได้คงเหลือสุทธิ 
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ข้อ 19  ห้ามมิให้คณะกรรมการ พิจารณาเงินกู้ให้แก่สมาชิก ในกรณีที่ผู้กู้อยู่ในระหว่างถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง  หรือต้องหาคดีอาญา เว้นแต่คดีกระท าโดยประมาท                     
หรือลหุโทษ 
 

หมวด 3 
เงินกู้สามัญ 

ข้อ 20  สหกรณ์อาจให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก แบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้ 
   (1) เงินกูส้ามัญภายในทุนเรือนหุ้นของตนเอง 
   (2) เงินกู้สามัญซื้ออาวุธปืน 
   (3) เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา 
   (4) เงินกูส้ามัญหมุนเวียน 
   (5) เงินกู้สามัญท่ัวไป 
 ข้อ 21  คุณสมบัติผู้กู้สามัญ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด เท่านั้น 

สมาชิกท่ีประสงค์จะขอกู้สามัญ ต้องเป็นสมาชิกสามัญ และช าระค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 12 งวดรายเดือนเว้นแต่เงินกู้สามัญซื้ออาวุธปืน ช าระค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ว 3 งวดรายเดือน 

สมาชิกที่โอนสภาพการเป็นสมาชิกตามระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์อาจได้รับ
เงินกู้สามัญนั้นตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

ข้อ 22  สมาชิกผู้มีความจ าเป็นประสงค์ขอกู้เงินสามัญ ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่
ก าหนดไว้โดยให้เสนอผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และเจ้าหน้าที่การเงินรับรองเงินได้คงเหลือสุทธิ 
** ข้อ 23  คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ขอกู้ แทนคณะกรรมการ
ด าเนินการ โดยให้จัดประชุมพิจารณาเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้รายงานการให้เงินกู้สามัญต่อ
คณะกรรมการด าเนินการทราบเป็นรายเดือนทุกเดือน 

หากมีปัญหาในการพิจารณาวินิจฉัยเงินกู้รายใด ให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยในการประชุมประจ าเดือน 

ข้อ 24  ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ให้แก่สมาชิก ในกรณีที่ผู้กู้อยู่ในระหว่างถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือต้องหาคดีอาญาเว้นแต่คดีกระท าโดย ประมาท 
หรือลหุโทษ ให้ผู้กู้ และผู้ค้ าประกันมาท าสัญญารับทราบปัญหาในวันที่ยื่นหนังสือกู้กับสหกรณ์ และท า
หนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักหนี้จากผู้ค้ าประกันได้ทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ค้ าประกันได้รับหนังสือแจ้งจาก
สหกรณ ์

ข้อ 25  สมาชิกต้องช าระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวดรายเดือน ช าระหนี้
ตามสัญญาจึงมีสิทธิกูส้ามัญรายใหม่ได้ โดยให้สหกรณ์ใช้วิธีหักกลบลบหนี้ 

ข้อ 26  เงื่อนไขที่สหกรณ์ก าหนดไว้ในประกาศ หรือกรณีสหกรณ์ประสบปัญหาสภาพคล่อง
คณะกรรมการอาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

ข้อ 27  กรณีสมาชิกยื่นกู้สามัญ แต่มีค่าหุ้นต่ ากว่าเกณฑ์ที่ระเบียบนี้ก าหนด สหกรณ์ฯ สามารถ
อนุญาตให้สมาชิกขอซื้อหุ้นเพ่ิมได้ในวงเงินไม่เกิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเงินค่าหุ้น
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ดังกล่าว สมาชิกต้องช าระในวันรับเงินกู้สามัญ โดยสหกรณ์จะหักเงินกู้สมาชิกท่ีพึงได้รับช าระค่าหุ้นให้ครบ
ตามจ านวนก่อนจึงจะจ่ายเงินกู้สามัญ 

ข้อ 28  การคิดค านวณสิทธิ สมาชิกที่กู้เงินสามัญ จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหัก
รายการต่างๆ ของสหกรณ์ และรายจ่ายประจ าอื่นๆ แล้วไม่น้อยกว่า 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) 
****  ข้อ 29  จ านวนเงินกู้สามัญภายในทุนเรือนหุ้นของตนเองไม่เกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ 
โดยไม ่ต ้องม ีหล ักประก ันก ็ได ้ ทั ้งนี ้ให ้กู ้ได ้ภายในจ านวนไม ่เก ินร ้อยละ 90 ของ ม ูลค ่าหุ ้น   
คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการด าเนินการ หรือรองประธานกรรมการ
ด าเนินการ หรือผู้จัดการตามที่เห็นสมควร เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้แทนคณะกรรมการด าเนินการก็
ได้ และรายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบในคราวประชุมประจ าเดือน 
**** สมาชิกต้องช าระเงินกู้สามัญภายในทุนเรือนหุ้นของตนเองมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดรายเดือนช าระหนี้
ตามสัญญาจึงมีสิทธิกู้สามัญภายในทุนเรือนหุ้นของตนเองใหม่ได้ โดยให้สหกรณ์ใช้วิธีหักกลบลบหนี้ 

ข้อ 30  จ านวนเงินกู้สามัญอาวุธปืน ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น  กู้ได้ไม่เกิน 150,000.- บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้บุคคล  1  คน เป็นผู้ค้ าประกัน 
** ข้อ 31  สหกรณ์อาจให้เงินกู้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของสมาชิกและ/หรือคู่สมรสและ/
หรือบุตรในระดับการศึกษาอนุบาล-ปริญญาเอก 

จ านวนเงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ  นั้น กู้ได้ไม่เกิน 200,000.-บาท (สองแสนบาท
ถ้วน) หรือไม่เกิน 10 เท่าของเงินได้รายเดือน สุดแต่จ านวนไหนน้อยกว่า โดยใช้บุคคล 1  คน เป็นผู้ค้ าประกัน 

ข้อ 32  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษา ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตาม
แบบที่ก าหนดไว้และต้องใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น 

ข้อ  33  จ านวนเงินกู้ ส ามัญเ พื่อส่ ง เสริมการศึกษาทั้ งหมดจะต้องน า เข้ าบัญชี เ งิน
ฝ าก เพ่ือการศึกษาเท่านั้น และให้ใช้เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาตามเอกสารความเป็นจริงที่
สถานศึกษาออกให้ 
** ข้อ 34  จ านวนเงินกู้สามัญหมุนเวียนที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น กู้ได้ไม่เกิน 400,000.- บาท     
(สี่แสนบาทถ้วน) ต้องใช้ผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 1 คน โดยจะต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ของ
วงเงินกู้ และจะต้องฝากเงินออมทรัพย์รายเดือนทุกเดือน ขั้นต่ า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
** ข้อ 35  จ านวนเงินกู้สามัญทั่วไปที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควร โดยจะต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ของ
วงเงินกู้ และจะต้องฝากเงินออมทรัพย์รายเดือนทุกเดือน ขั้นต่ า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)และมี
หลักเกณฑ์จ านวนผู้ค้ าประกัน ดังนี้ 
  (1) วงเงินกู้ไม่เกิน  1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ใช้ผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  2  คน 
  (2) วงเงินกูไ้ม่เกิน  2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ใช้ผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  4  คน 
  (3) วงเงินกูไ้ม่เกิน  3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ใช้ผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  6  คน 

ข้อ 36  จ านวนเงินกู้สามัญ ข้อ 20(2) (3) (4) และ ข้อ 20(5)เมื่อรวมกันแล้วต้องอยู่ภายใน
จ ากัดวงเงินไม่เกิน 3,800,000.- บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

ข้อ 37  ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อันมี
ลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือล าดับในการพิจารณาให้เงินกู้ดังต่อไปนี้ 
   (1) ล าดับที่ 1 เงินกู้สามัญภายในทุนเรือนหุ้นของตนเอง 
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   (2) ล าดับที่ 2 เงินกู้สามัญอาวุธปืน 
   (3) ล าดับที่ 3 เงินกู้เพ่ือการศึกษา 
   (4) ล าดับที่ 4 เงินกู้สามัญหมุนเวียน 
   (5) ล าดับที่ 5 เงินกู้สามัญท่ัวไป 
   (6) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในล าดับเดียวกันตามที่กล่าวใน (1)(2)(3)(4) เงินกู้ซึ่งมี
จ านวนน้อยพึงให้ก่อนเง ินกู ้ซึ ่งมีจ านวนมาก ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการด าเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
 

หมวด 4 
เงินกู้เพ่ือช าระหนี้สถาบันการเงินอื่น 

** ข้อ 38  จ านวนเงินกู้เพ่ือช าระหนี้สถาบันการเงินอ่ืนที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควร  โดยจะต้องมีทุนเรือนหุ้น      
อย่างน้อยร้อยละ 20 ของวงเงินกู้  และจะต้องฝากเงินออมทรัพย์รายเดือนทุกเดือน ขั้นต่ า 100 บาท 
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 ข้อ 39  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน เพ่ือช าระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  เหตุเมื่อสมาชิกผู้นั้นอาจถูก
ฟ้องล้มละลายจากสถาบันการเงิน ให้เสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้ 
 หลักฐานในการประกอบการขอกู้  สมาชิกผู้กู้จะต้องน าหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นหนี้ของสถาบัน
การเงินอ่ืน  ที่ทางสถาบันการเงินนั้นๆ รับรองความถูกต้อง และเอกสารอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 
 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินเพื่อช าระหนี้สถาบันการเงินอื่น  ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ โดยส่งเงิน
ค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวดรายเดือน  และสมาชิกที่โอนสภาพมาจากสหกรณ์อ่ืนจะต้องส่งค่าหุ้นมา
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน  กรณีสมาชิกที่เคยลาออกจากสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว  หากประสงค์ขอกู้จะต้องเป็น
ผู้ที่ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวดรายเดือน 
 ข้อ 40  จ านวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น กู้ได้จ านวนไม่เกิน 4,000,000.- บาท    
(สี่ล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินนั้นๆ รวมกับเงินค่าประกันชีวิต หรือค่า
อ่ืนๆ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ให้คณะกรรมการเงินกู้ตามความในข้อบังคับเพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเงินกู้ของ 
สมาชิก แล้วเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติ โดยมีมติเป็นเอกฉันท ์
 สมาชิกผู้กู้เงินเพ่ือช าระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน เมื่อได้รับอนุมัติให้กู้แล้ว  ทางสหกรณ์จะต้องน า
เงินดังกล่าวไปช าระหนี้สถาบันการเงินอ่ืนให้แก่สมาชิก และเมื่อช าระหนี้แล้ว สมาชิกจะต้องท าสัญญาว่า
จะไม่ไปกู้เงินจากสถาบันการเงินอ่ืนอีก  จนกว่าจะช าระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์หมดสิ้น เว้นแต่กู้โดยใช้
หลักทรัพย์ค้ าประกันเท่านั้น 
 สมาชิกท่ีจะขอกู้เงินตามระเบียบนี้จะต้องมีหนี้กับสถาบันการเงินอื่นก่อนที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ 
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หลักประกันส าหรับเงินกู ้
 ข้อ 41  การให้เงินกู้  ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้และหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่
ก าหนดโดยจะต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 8 คน หรือตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  

การควบคมุหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ้
   ข้อ 42  ให้คณะกรรมการเงินกู้ตรวจตรา ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
   ข้อ 43  ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ าประกันก็ดี ต้องยอมรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะโอนหรือย้ายหรือออกจาก
ราชการ หรืองานประจ า (เว้นแต่ยังเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่ตามข้อบังคับ) ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงขอโอนหรือย้าย 
หรือออกจากราชการ หรืองานประจ านั้นได้  หรือ กรณีที่สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกมีหน้าที่ต้องแจ้งและ
ยินยอมให้ต้นสังกัดใหม่หักเงินได้รายเดือนเพื่อช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ 
 

หมวด 5 
เงินกู้พิเศษ 

ข้อ 44  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าสหกรณ์มีฐานะทางการเงินก้าวหน้าพอที่จะ
ช่วยเหลือให้เงินกู้เพ่ือส่งเสริมฐานะความมั่นคง หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ สหกรณ์อาจให้
เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
   (1) เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะ 
   (2) เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 

ข้อ 45  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้ ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบของสหกรณ์ที่ก าหนด พร้อมหลักฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบค าขอกู้ เมื่อคณะกรรมการอนุมัติแล้ว จะต้องน าเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์
แห่งการขอกู้เท่านั้น 

ส าหรับค าขอกู้หลักฐานประกอบค าขอกู้และระยะเวลาการยื่นกู้ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
ข้อ 46  คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก โดย

ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ และสอบสวนจากคณะกรรมการเงินกู้มาแล้ว และจะพิจารณาให้เงินกู้พิเศษ
ดังกล่าวเมื่อใดให้กระท าโดยประกาศของสหกรณ์ 

ข้อ 47  วงเงินกู้พิเศษที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแต่ต้องอยู่ในก าหนดวงเงินกู้ไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 

ข้อ 48  ให้ถือว่าการกู้เงินเพ่ือการเคหะอยู่ในล าดับก่อนเงินกู้เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ
ส าหรับเงินกู้พิเศษซึ่งอยู่ในล าดับเดียวกันนั้นให้ถือล าดับก่อนหลังตามที่เสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ 

ข้อ 49  สมาชิกซ่ึงอาจได้รับเงินกู้พิเศษต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าหนึ่งปี 

ข้อ 50  สมาชิกซึ่งมีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน และหรือหนี้เงินกู้สามัญอยู่แล้ว คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกดังกล่าวเพ่ิมอีกหนึ่งสัญญาก็ได้ ทั้งนี้ผู้กู้ต้องสามารถช าระ
หนี้ได ้
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ข้อ 51  ให้คณะกรรมการเงินกู้ ท าการประเมินหลักทรัพย์ และสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้อง และแถลงรายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบเป็นรายๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 52  การอนุมัติให้เงินกู้พิเศษนั้น ต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกู้ และต้อง
ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการด าเนินการที่เข้าร่วมประชุม 

ข้อ 53  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษ ทั้งหนังสือกู้ และเอกสารกฎหมาย
อย่างอ่ืนๆ เกี่ยวกับเงินกู้นั้น ได้จัดท าตามแบบที่ก าหนดไว้ โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผู้กู้จึงรับเงินกู้
จากสหกรณ์ได้ 

ข้อ 54  ตราบใดที่สมาชิกยังส่งเงินช าระหนี้เงินกู้พิเศษไม่ครบ สมาชิกผู้นั้นจะต้องยินยอม และ
อ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการด าเนินการ หรือบุคคลอ่ืนซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เข้าตรวจ
ทรัพย์สินหรือกิจการที่ใช้เงินกู้นั้นในเวลาอันสมควรได้เสมอ และต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจให้
ทราบ ตามความประสงค ์

 
เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะ 

ข้อ 55  สหกรณ์อาจให้เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะแก่สมาชิกได้เพ่ือวัตถุประสงค์หนึ่งหรือหลาย
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   (1) เงินกู้เพ่ือซื้อห้องชุด หรือบ้านพร้อมที่ดิน ทั้งนี้เพ่ือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ตามควรแก่ฐานะ 
   (2) เงินกู้เพ่ือปลูกสร้างบ้านในที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และหรือคู่สมรส และหรือบุตร 
   (3) เงินกู้เพ่ือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน 
   (4) เงินกู้เพ่ือซื้อห้องชุดข้างเคียง หรือที่ดินข้างเคียงกับที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสมาชิกผู้กู้
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อขยายบริเวณ 
   (5) เงินกู้ เ พ่ือไถ่ถอนจ านองบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุด ซึ่งช าระหนี้เงินกู้ เ พ่ือ              
การเคหะจากสถาบันการเงินอื่นๆ 
   (6) เงินกู้เพ่ือไถ่ถอนจ านองที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และหรือคู่สมรส และหรือบุตร
ซึ่งช าระหนี้เงินกู้เพ่ือการเคหะจากสถาบันการเงินอ่ืนๆ พร้อมปลูกสร้างบ้านพักอาศัย 
   (7) เงินกู้เพ่ือต่อเติม หรือปรับปรุงบ้าน หรือที่อยู่อาศัย 

ข้อ 56  สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินพิเศษเพ่ือการเคหะ ต้องเสนอค าขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่
ก าหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียด และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สิน และหนี้สินรายได้ 
และค่าใช้จ่ายแบบรูป และรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงบ้าน หรือห้องชุดรายละเอียด และ
หลักฐานแห่งที่ดิน หรือบ้าน หรือห้องชุดที่จะซื้อ หรือเช่าซื้อก าหนดเวลา และราคาสัญญาที่ท าไว้ หรือ 
ร่างสัญญาที่จะท ารายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้จ านวนเงินซึ่งผู้กู้จะออกเอง ก าหนดการใช้จ่ายเงินกู้
รายละเอียด และหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นประกัน 

กรณีสมาชิกซึ่งได้ซื้อ หรือช าระราคาบ้านพร้อมที่ดิน และโอนกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง และหรือ
คู่สมรส และหรือบุตร แล้ว สามารถยื่นขอกู้เงินพิเศษสินเชื่อเพ่ือการเคหะได้ ทั้งนี้การยื่นขอกู้เงินนั้น
จะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ผู้กู้ได้ถือกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินนั้น 

ข้อ 57  แบบรูป และรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงบ้าน หรือห้องชุดนั้นต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการด้วย 
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป หรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อน ในสิ่งที่เป็นสาระส าคัญต้อง
ได้รับความเห็นชอบของบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือการนี้ และต้อง
รายงานคณะกรรมการด าเนินการทราบ 

ข้อ 58  จ านวนเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะ ซึ่งอนุมัติให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร โดยค านึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัย ความจ าเป็น และความสามารถ
ช าระหนี้ของสมาชิก 

เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะที่ได้รับอนุมัติแล้ว จะต้องด าเนินการท านิติกรรมจ านองให้แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ หากเกินก าหนดจะต้องน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือ
พิจารณาใหม ่

ส าหรับสมาชิกที่ส่งคืนเงินกู้พิเศษดังกล่าวไม่ครบ และเป็นเงินกู้พิเศษที่น าไปใช้เพื่อซื้อ หรือ
เช่าซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคารใช้อยู่อาศัยบนที่ดินของ
ตนเอง หรือบนที่ดินที่ตนเองมีสิทธิครอบครอง คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้พิเศษแก่
สมาชิกดังกล่าวมากกว่าหนึ่งสัญญาเงินกู้ก็ได ้

ในกรณีนี้วงเงินกู้ให้คิดค านวณจากวงเงินกู้คงเหลือสุทธิของสัญญาเงินกู้ที่ส่งคืนเงินกู้ไม่ครบ
รวมเข้ากับวงเงินกู้ของสัญญาในเงินกู้ใหม่เป็นเกณฑ์โดยไม่เกิน 4,000,000.-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 

ข้อ 59  ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะไม่ครบ ผู้กู้จะขายหรือโอนอาคาร 
หรือที่ดินซึ่งใช้เงินกู้นั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อ่ืนไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นต้องได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 

 

เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 
ข้อ 60  สหกรณ์อาจให้เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให้เพ่ือการลงทุนประกอบ

อาชีพของตนเอง และครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร และพอใจว่าจะก่อประโยชน์  
งอกเงยให้สมาชิกผู้กู้ได้ 

ข้อ 61  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอค าขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้รวมทั้ง
รายละเอียด และหลักฐานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สิน และหนี้สินรายได้ และค่าใช้จ่าย
แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียด และหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียด
แห่งความต้องการเงินกู้จ านวนเงินทุนซึ่งตนจะออกเอง รายการรายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนั้น 
ก าหนดการใช้จ่ายเงินกู้ประสบการณ์ของผู้กู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ รายละเอียด และหลักฐานแห่ง
ทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน 

ข้อ 62  สมาชิกผู้ขอกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพต้องแสดงหลักฐานตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด และผู้กู้จะต้องออกทุนเองเป็นจ านวนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจ านวนทุนทั้งหมด ซึ่ง
ต้องการในการลงทุนประกอบอาชีพที่ผู้กู้จะกระท านั้น 

ข้อ 63  ให้คณะกรรมการเงินกู้ หรือบุคคลอื่นตามท่ีเห็นสมควร ท าการสอบสวน และท ารายงาน
เกี่ยวกับค าขอกู้เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา และเป็นหน้าที่ของ
สมาชิกต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อเท็จจริง 
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ข้อ 64  จ านวนเงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความต้องการเงินกู้แท้จริงตามแผนงาน
ประกอบอาชีพ และความสามารถช าระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 

 
หมวด 6 

หลักประกันเงินกู ้
ข้อ 65  การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ และหรือหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อ

สหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
** ข้อ 66 หลักประกันส าหรับเงินกู้ มีหลายชนิด ได้แก่ บุคคลค้ าประกัน อสังหาริมทรัพย์ พันธบัตร
รัฐบาล เงินฝาก ประกันสินเชื่อบริษัทประกันภัย ประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิต ประกันอัคคีภัยจากบริษัท
ประกัน 
** ข้อ 67  หลักประกันชนิดบุคคลเป็นผู้ค้ าประกันนั้น ต้องมิใช่สมาชิกที่เป็นคู่สมรสของผู้กู้ สิทธิการเป็น
ผู้ค้ าประกันของสมาชิกสามัญ มีสิทธิค้ าประกันผู้อ่ืนได้ อัตรา 1 ต่อ 10 สัญญา (สามัญหมุนเวียน 1 คนต่อ 1 
สัญญา สามัญเพ่ือการศึกษา 1 คนต่อ 1 สัญญา สามัญอาวุธปืน 1 คนต่อ 1 สัญญา และสามัญทั่วไป 1 คน
ต่อ 7 สัญญา) 

ข้อ 68  ถ้าผู้ค้ าประกันคนใดตาย หรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอ่ืน หรือมี เหตุที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นว่าไม่สมควร หรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่ ง
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลา 30 วันจาก
วันที่สหกรณ์มีหนังสือแจ้งไป หากหาไม่ได้อาจถูกระงับเงินกู้ทุกประเภท และจะถูกหักเงินกู้สามัญส่วนที่
เกินกว่าร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นภายในเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

ข้อ 69  กรณีท่ีสมาชิกที่เป็นผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุด
พ้นจากการค้ าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน 
** ข้อ 70  ชนิด และจ านวนหลักประกัน ส าหรับเงินกู้ประเภทต่างๆ ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
   (ก) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินไม่ต้องมีหลักค้ าประกัน 
   (ข) เงินกู้สามัญอาจใช้หลักประกันดังนี้ 
 (1) ให้ใช้บุคคลค้ าประกัน ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 20 ข้อ 29 ข้อ 30     
ข้อ 31 ข้อ 34 ข้อ 35 หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 กรณีขอกู้ตามข้อ 20(1) ต้องเป็นทุนเรือนหุ้นที่ปลอดภาระผูกพัน 
 (2) ผู้กู้มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืนจ านองเป็นประกันเต็ม
จ านวนเงินกู้รายนั้น โดยจ านองเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อย
ละแปดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น 
 (3) มีพันธบัตรรัฐบาล หรือเงินฝากในธนาคาร หรือเงินสด ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรรับจ าน าเป็นประกัน โดยจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่
ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเงินฝากในธนาคาร หรือร้อยละเก้าสิบของเงินสดนั้น 
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 (4) มีเงินฝากในสหกรณ์ และสมาชิกต้องท าหนังสือสละสิทธิการถอนเงิน และ
ยินยอมให้สหกรณ์ถอนเงินฝากเพ่ือช าระหนี้สมาชิก โดยจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าร้อยละเก้าสิบของเงิน
ค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบของเงินฝากนั้น 
 (5) มีประกันสินเชื่อบริษัทประกันภัย หรือมีประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิตหรือ 
ประกันอัคคีภัยจากบริษัทประกันภัย ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  (ค) เงินกู้พิเศษ 
 (1) ถ้าเงินกู้พิเศษนั้นมีจ านวนเงินไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ใน
สหกรณ์ แล้วก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
 (2) ถ้าเงินกู้พิเศษนั้นมีจ านวนเกินกว่าค่าหุ้น ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ นอกจาก
ด าเนินการตามข้อ (1) แล้วยังต้องมีผู้ค้ าประกันอย่างน้อย 2 คน และมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
 (2.1) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืนจ านองเป็นประกัน
เต็มจ านวนเงินกู้รายนั้น โดยจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้นของผู้กู้ต้องไม่เกินร้อย
ละแปดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเงินกู้ให้เกินกว่าร้อยละ
แปดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินมูลค่าแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น และจ านวน
เงินกู้ต้องไม่เกินสี่ล้านบาท 
 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้ผู้กู้แล้ว ผู้กู้ต้องท า
ประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันตามที่สหกรณ์ก าหนด โดยมอบให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์นั้น และ
สมาชิกต้องช าระเงินเบี้ยประกันในวันรับเงินกู้ และในปีต่อไปให้หักจากเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืน หรือ
เงินได้รายเดือนและอ่ืนๆ 
 (2.2) มีพันธบัตรรัฐบาล หรือเงินฝากในธนาคาร หรือเงินสด ซึ่งคณะกรรมการเนิน
การเห็นสมควรรับจ าน าเป็นประกัน โดยจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้นของผู้กู้ต้อง
อยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเงินฝากในธนาคาร หรือร้อยละเก้าสิบของเงิน
สดนั้น 
 (2.3) มีเงินฝากในสหกรณ์ และสมาชิกต้องท าหนังสือสละสิทธิการถอนเงิน
และยินยอมให้สหกรณ์ถอนเงินฝากเพ่ือช าระหนี้สมาชิก โดยจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าร้อยละเก้าสิบของ
เงินค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบของเงินฝากนั้น และสมาชิกผู้กู้ต้องมอบสมุดเงินฝากนั้นไว้กับ
สหกรณ์ฯ 
 ในกรณีที่เป็นหลักประกันอ่ืนนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นหลักประกันนั้นต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 71  ถ้าคณะกรรมการกระท าการ หรืองดเว้นกระท าการ หรือกระท าโดยจงใจประมาท
เลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเกี่ยวกับหลักประกันเงินกู้ จนท าให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
คณะกรรมการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับสหกรณ์ตามความเป็นจริง และการชดใช้ค่าเสียหาย
ไม่สิ้นสุดลงด้วยการหมดวาระการเป็นกรรมการ 

ถ้าเอาทรัพย์จ านองหลุดออกขายทอดตลาดใช้หนี้  ได้ เงินน้อยกว่าเงินค้างช าระ และ
คณะกรรมการได้ด าเนินการทางกฎหมายถึงที่สุดแล้วแต่ยังได้รับเงินช าระหนี้ไม่เพียงพอ คณะกรรมการ
ต้องรับผิดชอบหนี้คงเหลือจนครบจ านวน เว้นแต่ทรัพย์จ านองเสื่อมราคาเพราะภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
หรือพิสูจน์ได้ว่ามิใช่เพราะเหตุจงใจ หรือความประมาทเลินเล่อของคณะกรรมการ  
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หมวด 7 
เงินงวดรายเดือนช าระหนี้ส าหรับเงินกู้ 

ข้อ 72  เงินงวดรายเดือนช าระหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณาให้ผู้กู้
ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดรายเดือนสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ย หรือให้ผู้กู้ส่งคืน
เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนภายในระยะเวลาไม่เกิน สิบสอง งวดรายเดือน หรือจะบันทึกความ
ยินยอมขอส่งเฉพาะดอกเบี้ยทุกเดือนก็ได้แต่เมื่อผู้กู้ได้รับเงินกู้ครั้งใหม่ให้น าเงินมาหักช าระเงินต้นทั้งหมด 
** ข้อ 73  เงินงวดรายเดือนช าระหนี้เงินกู้สามัญประเภทต่างๆ คณะกรรมการด าเนินการจะ
พิจารณาให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดรายเดือนสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ย หรือ
ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวดรายเดือน (เว้นแต่งวดรายเดือนสุดท้าย) 
เป็นจ านวนงวดรายเดือน ดังนี้ 
   (1) เงินกู้สามัญภายในทุนเรือนหุ้นของตนเอง ต้องช าระหนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 
180 งวดรายเดือน 
   (2) เงินกู้สามัญหมุนเวียน ต้องช าระหนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวดรายเดือน 
และผู้กู้ต้องช าระให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 75 ปี 
   (3) เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา ต้องช าระหนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 งวดรายเดือน 
และผู้กู้ต้องช าระให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 75 ปี 
   (4) เงินกู้สามัญทั่วไป ต้องช าระหนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 งวดรายเดือน 
และผู้กู้ต้องช าระให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 75 ปี 
   (5) เงินกู้สามัญอาวุธปืน ต้องช าระหนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวดรายเดือน 
และผู้กู้ต้องช าระให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 75 ปี 
 ข้อ 74  เงินกู้เพ่ือช าระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน ต้องช าระหนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 360 งวดรายเดือน 
และผู้กู้ต้องช าระให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 75  ปี 
 ข้อ 75  การช าระเงินงวดรายเดือน ช าระหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ ให้ใช้วิธีหัก
จากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายภายในวันสิ้นเดือน หากมีส่วนที่เกินหลังจากหักจากเงินได้รายเดือน
แล้ว ให้ผู้กู้น าส่งหนี้ในส่วนที่เกินที่ส านักงานของสหกรณ์ หรือหักจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้ที่มีอยู่กับ
สหกรณ ์
 ส าหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปีใด ให้น าเงินที่ได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงานใด 
เช่น เงิน กบข. เงินส ารองเลี้ยงชีพ บ าเหน็จด ารงชีพ ฯลฯ มาช าระหนี้เงินกู้สามัญคงเหลือบางส่วน      
เพ่ือปรับจ านวนเงินงวดรายเดือนที่ต้องผ่อนช าระเงินกู้ของผู้กู้ (บ านาญ) 

ข้อ 76  เงินงวดรายเดือนช าระหนี้เงินกู้พิเศษก าหนด ดังนี้ 
   (1) เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะ 

 คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้ผู้กู้ส่งเงินกู้ เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน  
(เว้นแต่งวดรายเดือนสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ย หรือให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
เท่ากันทุกงวดรายเดือน (เว้นแต่งวดรายเดือนสุดท้าย) หรือให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด
รายเดือนเพิ่มขึ้นตามเงินได้รายเดือน (เว้นแต่งวดรายเดือนสุดท้าย) เป็นจ านวนกี่งวดรายเดือนก็สุดแต่
จะเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกิน 360 งวดรายเดือน และเมื่อ
รวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องช าระหนี้ได้แล้วเสร็จภายในไม่เกินอายุ 75 ปี 
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 ผู้กู้สามารถส่งงวดรายเดือนช าระหนี้โดยเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่สหกรณ์จ านวนไม่น้อยกว่า          
3 เท่าของเงินงวดรายเดือนช าระหนี้ แต่จ านวนเงินที่ไม่พอหัก ณ ที่จ่ายจะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
เงินที่หักได้ ณ ที่จ่ายโดยจะต้องแสดงหลักฐานแห่งเงินได้ของผู้กู้ และผู้ร่วมช าระหนี้ 
   (2) เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 

 คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน   
(เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ย หรือให้ผู้กู้ส่งเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน 
(เว้นแต่งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนกี่งวดรายเดือนก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้  และความมุ่ง
หมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกิน 360 งวดรายเดือน และเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วต้องช าระหนี้ได้แล้วเสร็จ
ภายในไม่เกิน 75 ปี 

 ผู้กู้สามารถส่งงวดรายเดือนช าระหนี้โดยเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่สหกรณ์จ านวนไม่น้อยกว่า          
3 เท่าของเงินงวดรายเดือนช าระหนี้แต่จ านวนเงินที่ไม่พอหัก ณ ที่จ่ายจะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
เงินที่หักได้ ณ ที่จ่ายโดยจะต้องแสดงหลักฐานแห่งเงินได้ของผู้กู้ และผู้ร่วมช าระหนี้ 

ส าหรับการช าระเงินงวดรายเดือน ช าระหนี้เงินกู้พิเศษ ให้ใช้วิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย ภายในวันสิ้นเดือน หากมีส่วนที่เกินหลังจากหักจากเงินได้รายเดือนแล้ว ให้ผู้กู้น าส่งหนี้
ในส่วนที่เกินท่ีส านักงานของสหกรณ์ หรือหักจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ 
** ข้อ 77  ในกรณีผู้กู้มีหนังสือขอผ่อนผันการช าระหนี้ คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษ คณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนเวลาส่งเงินงวดรายเดือนช าระหนี้ที่
ก าหนดไว้นั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนผันเช่นนี้ รวมกันทั้งหมดส าหรับเงินกู้
รายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน ทั้งนี้จ านวนงวดรายเดือนเงินต้นส่งช าระหนี้ต้องไม่เกินงวดรายเดือนตาม
หนังสือสัญญาเงินกู้ และในช่วงการผ่อนผันเวลาส่งเงินงวดรายเดือนช าระหนี้ ผู้กู้ต้องช าระดอกเบี้ยตามต้น
เงินกู้คงเหลือทุกๆ เดือน 
 

หมวด 8 
ดอกเบี้ยเงินกู ้

ข้อ 78  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษในอัตราตามที่
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด ประกาศใช้ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้า
ต่อปี 

ข้อ 79  ในระหว่างการผ่อนผันช าระหนี้เงินกู้ หากสหกรณ์ได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ใหม่สหกรณ์ต้องปรับอัตราดอกเบี้ย และปรับจ านวนเงินที่ต้องผ่อนช าระของผู้กู้ซึ่งยังค้างช าระอยู่เป็น
อัตราใหม่ตั้งแต่วันแรกของเดือนถัดจากเดือนที่มีการประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นต้นไป 

ข้อ 80  ดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนเงินต้นคงเหลือ 
 

หมวด 9 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

ข้อ 81  ให้คณะกรรมการเงินกู้ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 



ระเบียบสหกรณ ์
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ข้อ 82  ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการเงินกู้
จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
   (1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
   (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการเงินกู้ว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
   (3) เมื่อคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่า หลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
   (4) เมื่อค้างส่งเงินงวดรายเดือนช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยเป็นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดรายเดือนช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 

ข้อ 83  ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่บัญญัติในระเบียบนี้ถ้าผู้ค้ าประกันต้อง
รับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอคณะกรรมการ
ด าเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ท าหนังสือกู้ให้ไว้
ต่อสหกรณ ์หรือให้ผู้ค้ าประกันด าเนินการอย่างใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร 

 
หมวด 10 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

** ข้อ 84  ทั้งนี้ ข้อความในหมวดที่ 2 ถึง 9 ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และประกาศของสหกรณ์ 
ข้อ 85  การใดมิได้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือมิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการมีอ านาจพิจารณา และวินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด 
หากจ าเป็นให้เงินกู้กรณีพิเศษ การร้องขอของสมาชิกให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินการ

เป็นคราวไป ทั้งนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์   
 ข้อ 86  ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 22 เมษายน  พ.ศ.2563 

 
        พันต ารวจเอก 

( ภูดิท  พานิชประเสริฐ ) 
ประธานกรรมการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 


