
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี จํากัด 
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ พ.ศ.2564 

 

 
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี จํากัด พ.ศ.2554       

ขอ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 66(8) และขอ 94(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 56 
ครั้งท่ี 6/2564 วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2564 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี 
จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ พ.ศ.2564 ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี จํากัด วาดวยการใหเงินกู
แกสมาชิกสหกรณ พ.ศ.2564” 

ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตประกาศเปนตนไป 
ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก

สหกรณ พ.ศ.2563  และบรรดาประกาศ มติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบ และคําสั่งอ่ืน
ใดท่ีมีอยูกอนวันใชระเบียบนี้ ซ่ึงมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ 4  ในระเบียบนี ้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี จํากัด 
“ขอบังคับ” หมายถึง ขอบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี จํากัด พ.ศ.2554 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี จํากัด 
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจ

ปตตานี จํากัด 
“คณะกรรมการเงินกู” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี 

จํากัด ท่ีไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการดําเนินการ ใหพิจารณาเงินกูของสมาชิกสหกรณ 
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี จํากัด 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี จํากัด 
“เงินไดรายเดือน” หมายถึง เงินเดือน รวมเงินประจําตําแหนง และเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการ

สูรบ (พสร.) หรือคาจางประจํา หรือคาจางชั่วคราว หรือเงินบํานาญ ซ่ึงสมาชิกไดรับจากหนวยงานตน
สังกัด 

 

หมวด 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

ขอ 5  เงินใหกูแกสมาชิก มี 3 ประเภทคือ  
(1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

  (2) เงินกูสามัญ 
  (3) เงินกูพิเศษ  

ขอ 6  สหกรณจะใหเงินกูไดเฉพาะแกสมาชิกเทานั้น 
ขอ 7  สมาชิกท่ีเปนขาราชการบํานาญ ใหมีสิทธิกูไดเฉพาะเงินกูตาม ขอ 5(1) และ 5(2) 
ขอ 8  การใหเงินกูแกสมาชิกจะใหไดเฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเปน หรือมีประโยชนตามท่ี

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
พิมพ………………………………………. 

ทาน………………………………………. 

ตรวจ…………………………………….. 
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ขอ 9  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี จํากัด แตงตั้งกรรมการ
ดําเนินการเปนคณะกรรมการเงินกู เพ่ือทําหนาท่ีวินิจฉัย และพิจารณาเงินกูตางๆ ของสมาชิกตาม
ระเบียบนี้ 

ใหคณะกรรมการเงินกูดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุง
หมายท่ีใหเงินกูนั้น 

ขอ 10  สมาชิกท่ีเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืน จะขอกูเงินจากสหกรณใดสหกรณหนึ่งได
เพียงสหกรณเดียวเทานั้น 

ขอ 11  สมาชิกผูประสงคขอกูเงิน ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว และผูกูตอง
ทําหนังสือกูไวเปนหลักฐาน ผู คํ้าประกันตองทําสัญญาคํ้าประกันทุกรายใหไวตอสหกรณตามแบบท่ี
สหกรณกําหนด และ/หรือสมาชิกตองปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีสหกรณกําหนด 

 

หมวด 2 
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

ขอ 12  ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุจําเปนรีบดวน และมีความประสงคขอกูเงิน 
คณะกรรมการอาจใหเงินกูเพ่ือเหตุนั้นไดตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ 13 การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการ อาจมอบหมายใหประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือผูจัดการตามท่ีเห็นสมควร เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยใหเงินกูเพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได และใหผู ที่ไดรับมอบหมายรายงานการใหเงินกูเ พื่อ
เหตุฉุกเฉินที่ใหไปใหคณะกรรมการเงินกูทราบ และใหรายงานการใหเงินกูใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบเปนรายเดือนทุกเดือน 
** ขอ 14  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินใหสมาชิกกูไดไมเกิน 2 เทาของเงินไดรายเดือน แตท้ังนี้ตองไมเกิน 
50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 

ขอ 15  การคิดคํานวณสิทธิ สมาชิกท่ีกูเงินฉุกเฉิน จะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังจากหัก 
รายการตางๆ ของสหกรณ และรายจายประจําอ่ืนๆ แลวไมนอยกวา 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) และ 
ตองชําระหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินมาแลวไมนอยกวา 6 งวดรายเดือนชําระหนี้ตามสัญญาจึงมีสิทธิกูเพ่ือ 
เหตุฉุกเฉินใหมได โดยใหสหกรณใชวิธีหักกลบลบหนี้ 

ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยังมีเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินรายกอนเหลืออยู  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินรายใหม  
และรายกอนรวมกัน จะมีจํานวนตนเงินเกินกวาจํากัดท่ีกลาวในวรรคกอนไมได 

ขอ 16  หลักประกันสําหรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกูซ่ึงผูกูไดทําไวตอสหกรณแลว
ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก 
** ขอ 17  สมาชิกผูประสงคขอกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ตองเปนสมาชิกในสหกรณโดยไดสงเงินคาหุน
มาแลวไมนอยกวา 3 งวดรายเดือน 

ขอ 18  สมาชิกผูมีความจําเปนประสงคขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ตองเสนอคําขอกูตอ
สหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว โดยใหเสนอผานความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาชั้นตน หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาชั้นตน และเจาหนาท่ีการเงินรับรองเงินไดคงเหลือสุทธิ 
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ขอ 19  หามมิใหคณะกรรมการ พิจารณาเงินกูใหแกสมาชิก ในกรณีท่ีผูกูอยูในระหวางถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง หรือตองหาคดีอาญา เวนแตคดีกระทําโดยประมาท                     
หรือลหุโทษ 
 

หมวด 3 
เงินกูสามัญ 

ขอ 20  สหกรณอาจใหเงินกูสามัญแกสมาชิก แบงออกเปน 5 ประเภทดังนี้ 
   (1) เงินกูสามัญภายในทุนเรือนหุนของตนเอง 
   (2) เงินกูสามัญซ้ืออาวุธปน 
   (3) เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา 
   (4) เงินกูสามัญหมุนเวียน 
   (5) เงินกูสามัญท่ัวไป 
 ขอ 21  คุณสมบัติผูกูสามัญ ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี จํากัด เทานั้น 

สมาชิกท่ีประสงคจะขอกูสามัญ ตองเปนสมาชิกสามัญ และชําระคาหุนรายเดือนติดตอกันมาแลว
ไมนอยกวา 6 งวดรายเดือนเวนแตเงินกูสามัญซ้ืออาวุธปน ชําระคาหุนรายเดือนมาแลว 3 งวดรายเดือน 

สมาชิกท่ีโอนสภาพการเปนสมาชิกตามระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณอาจไดรับ
เงินกูสามัญนั้นตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ขอ 22  สมาชิกผูมีความจําเปนประสงคขอกูเงินสามัญ ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบท่ี
กําหนดไวโดยใหเสนอผานความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาชั้นตน หรือผู ท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชาชั้นตน และเจาหนาท่ีการเงินรับรองเงินไดคงเหลือสุทธิ 
** ขอ 23  คณะกรรมการเงินกูเปนผูวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกท่ีขอกู แทนคณะกรรมการ
ดําเนินการ โดยใหจัดประชุมพิจารณาเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหรายงานการใหเงินกูสามัญตอ
คณะกรรมการดําเนินการทราบเปนรายเดือนทุกเดือน 

หากมีปญหาในการพิจารณาวินิจฉัยเงินกูรายใด ใหนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
เปนผูพิจารณาวินิจฉัยในการประชุมประจําเดือน 

ขอ 24  หามมิใหคณะกรรมการพิจารณาเงินกูใหแกสมาชิก ในกรณีท่ีผูกูอยูในระหวางถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง หรือตองหาคดีอาญาเวนแตคดีกระทําโดยประมาท 
หรือลหุโทษ ใหผูกู และผูคํ้าประกันมาทําสัญญารับทราบปญหาในวันท่ียื่นหนังสือกูกับสหกรณ และทํา
หนังสือยินยอมใหสหกรณหักหนี้จากผูคํ้าประกันไดทันทีตั้งแตวันท่ีผูคํ้าประกันไดรับหนังสือแจงจาก
สหกรณ 

ขอ 25  สมาชิกตองชําระหนี้เงินกูสามัญท่ัวไปมาแลวไมนอยกวา 12 งวดรายเดือน ชําระหนี้
ตามสัญญาจึงมีสิทธิกูสามัญรายใหมได โดยใหสหกรณใชวิธีหักกลบลบหนี้ 

ขอ 26  เง่ือนไขท่ีสหกรณกําหนดไวในประกาศ หรือกรณีสหกรณประสบปญหาสภาพคลอง
คณะกรรมการอาจกําหนดเปนอยางอ่ืนก็ได 

ขอ 27  กรณีสมาชิกยื่นกูสามัญ แตมีคาหุนต่ํากวาเกณฑท่ีระเบียบนี้กําหนด สหกรณฯ สามารถ
อนุญาตใหสมาชิกขอซ้ือหุนเพ่ิมไดในวงเงินไมเกิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถวน) และเงินคาหุน
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ดังกลาว สมาชิกตองชําระในวันรับเงินกูสามัญ โดยสหกรณจะหักเงินกูสมาชิกท่ีพึงไดรับชําระคาหุนใหครบ
ตามจํานวนกอนจึงจะจายเงินกูสามัญ 

ขอ 28  การคิดคํานวณสิทธิ สมาชิกท่ีกูเงินสามัญ จะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังจากหัก
รายการตางๆ ของสหกรณ และรายจายประจําอ่ืนๆ แลวไมนอยกวา 2,000.- บาท (สองพันบาทถวน) 
****  ขอ 29  จํานวนเงินกูสามัญภายในทุนเรือนหุนของตนเองไมเกินมูลคาหุนที่มีอยูในสหกรณ 
โดยไม ต องม ีหล ักประก ันก ็ได  ทั ้งนี ้ให กู ได ภายในจํานวนไม เก ินร อยละ 90 ของม ูลค าหุ น   
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการดําเนินการ หรือรองประธานกรรมการ
ดําเนินการ หรือผูจัดการตามท่ีเห็นสมควร เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยใหเงินกูแทนคณะกรรมการดําเนินการก็
ได และรายงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบในคราวประชุมประจําเดือน 
**** สมาชิกตองชําระเงินกูสามัญภายในทุนเรือนหุนของตนเองมาแลวไมนอยกวา 6 งวดรายเดือนชําระหนี้
ตามสัญญาจึงมีสิทธิกูสามัญภายในทุนเรือนหุนของตนเองใหมได โดยใหสหกรณใชวิธีหักกลบลบหนี ้

ขอ 30  จํานวนเงินกูสามัญอาวุธปน ท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น  กูไดไมเกิน 150,000.- บาท 
(หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) โดยใชบุคคล  1  คน เปนผูคํ้าประกัน 
** ขอ 31  สหกรณอาจใหเงินกู เพ่ือเปนคาใชจายในการศึกษาของสมาชิกและ/หรือคูสมรสและ/
หรือบุตรในระดับการศึกษาอนุบาล-ปริญญาเอก 

จํานวนเงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา ท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ  นั้น กูไดไมเกิน 200,000.-บาท (สองแสนบาท
ถวน) หรือไมเกิน 10 เทาของเงินไดรายเดือน สุดแตจํานวนไหนนอยกวา โดยใชบุคคล 1  คน เปนผูคํ้าประกัน 

ขอ 32  สมาชิกผูประสงคขอกูเงินสามัญเพ่ือสงเสริมการศึกษา ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตาม
แบบท่ีกําหนดไวและตองใชเพ่ือการศึกษาเทานั้น 

ขอ  33  จํานวนเงิน กู ส ามัญ เ พื่อส ง เสริมการศึกษาทั้ งหมดจะตองนํา เข าบัญชี เ งิน
ฝ าก เพ่ือการศึกษาเทานั้น และใหใชเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาตามเอกสารความเปนจริงท่ี
สถานศึกษาออกให 
** ขอ 34  จํานวนเงินกูสามัญหมุนเวียนท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น กูไดไมเกิน 400,000.- บาท     
(สี่แสนบาทถวน) ตองใชผูคํ้าประกันไมนอยกวา 1 คน โดยจะตองมีทุนเรือนหุนอยางนอยรอยละ 20 ของ
วงเงินกู และจะตองฝากเงินออมทรัพยรายเดือนทุกเดือน ข้ันต่ํา 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) 
** ขอ 35 จํานวนเงินกูสามัญท่ัวไปท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ยอมสุดแตคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูพิจารณาเห็นสมควร โดยจะตองมีทุนเรือนหุนอยางนอยรอยละ 20 ของ
วงเงินกู และจะตองฝากเงินออมทรัพยรายเดือนทุกเดือน ข้ันต่ํา 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)และมี
หลักเกณฑจํานวนผูคํ้าประกัน ดังนี้ 
  (1) วงเงินกูไมเกิน  1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ใชผูคํ้าประกันไมนอยกวา  2  คน 
  (2) วงเงินกูไมเกิน  2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) ใชผูคํ้าประกันไมนอยกวา  4  คน 
  (3) วงเงินกูไมเกิน  3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) ใชผูคํ้าประกันไมนอยกวา  6  คน 

(4) วงเงินกูไมเกิน 3,500,000 บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) ใชผูคํ้าประกันไมนอยกวา 7 คน 
ขอ 36  จํานวนเงินกูทุกประเภทใน ขอ 20 เม่ือรวมกันแลวตองอยูภายในจํากัดวงเงิน             

ไมเกิน 4,300,000 บาท (สี่ลานสามแสนบาทถวน) 
ขอ 37  ในการใหเงินกูสามัญนั้น ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนท่ีจะใหกูไดไมพอแกการขอกูอันมี

ลักษณะพึงใหกูนั้นทุกราย ใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงินกูดังตอไปนี้ 
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   (1) ลําดับท่ี 1 เงินกูสามัญภายในทุนเรือนหุนของตนเอง 
   (2) ลําดับท่ี 2 เงินกูสามัญอาวุธปน 
   (3) ลําดับท่ี 3 เงินกูเพ่ือการศึกษา 
   (4) ลําดับท่ี 4 เงินกูสามัญหมุนเวียน 
   (5) ลําดับท่ี 5 เงินกูสามัญท่ัวไป 
   (6) ในระหวางเงินกูซ่ึงอยูในลําดับเดียวกันตามท่ีกลาวใน (1)(2)(3)(4) เงินกูซ่ึงมี
จํานวนนอยพึงใหกอนเง ิน กูซึ ่งมีจํานวนมาก ท้ังนี้ เวนแตกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกูเห็นวามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนก็ได 

 
หมวด 4 

เงินกูพิเศษ 
ขอ 38 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาสหกรณมีฐานะทางการเงินกาวหนาพอท่ีจะ

ชวยเหลือใหเงินกูเพ่ือสงเสริมฐานะความม่ันคง หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได สหกรณอาจให
เงินกูพิเศษแกสมาชิกแบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้ 
   (1) เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ 
   (2) เงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 

 (3) เงินกูเพ่ือชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 

ขอ 39  สมาชิกผูประสงคขอกู ตองเสนอคําขอกูตามแบบของสหกรณท่ีกําหนด พรอมหลักฐาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของประกอบคําขอกู เม่ือคณะกรรมการอนุมัติแลว จะตองนําเงินกูไปใชตามวัตถุประสงค
แหงการขอกูเทานั้น 

สําหรับคําขอกูหลักฐานประกอบคําขอกูและระยะเวลาการยื่นกูใหเปนไปตามประกาศสหกรณ 
ขอ 40  คณะกรรมการดําเนินการเปนผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก โดย

ผานการพิจารณาตรวจสอบ และสอบสวนจากคณะกรรมการเงินกูมาแลว และจะพิจารณาใหเงินกูพิเศษ
ดังกลาวเม่ือใดใหกระทําโดยประกาศของสหกรณ 

ขอ 41  วงเงินกูพิเศษท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแตตองอยูในกําหนดวงเงินกูไมเกิน 4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) 

ขอ 42  ใหถือวาการกูเงินเพ่ือการเคหะอยูในลําดับกอนเงินกูเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ
สําหรับเงินกูพิเศษซ่ึงอยูในลําดับเดียวกันนั้นใหถือลําดับกอนหลังตามท่ีเสนอคําขอกูตอสหกรณ 

ขอ 43  สมาชิกซ่ึงอาจไดรับเงินกูพิเศษตองเปนสมาชิกในสหกรณนี้ติดตอกันมาเปนเวลาไมนอย
กวาหนึ่งป 

ขอ 44  สมาชิกซ่ึงมีหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน และหรือหนี้เงินกูสามัญอยูแลว คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกดังกลาวเพ่ิมอีกหนึ่งสัญญาก็ได ท้ังนี้ผูกูตองสามารถชําระ
หนี้ได 

ขอ 45  ใหคณะกรรมการเงินกู ทําการประเมินหลักทรัพย และสอบสวนรวบรวมขอเท็จจริงท่ี
เก่ียวของ และแถลงรายงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเปนรายๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
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ขอ 46  การอนุมัติใหเงินกูพิเศษนั้น ตองผานการเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกู และตอง
ไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบเปนเอกฉันทของคณะกรรมการดําเนินการท่ีเขารวมประชุม 

ขอ 47  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษ ท้ังหนังสือกู และเอกสารกฎหมาย
อยางอ่ืนๆ เก่ียวกับเงินกูนั้น ไดจัดทําตามแบบท่ีกําหนดไว โดยครบถวนสมบูรณแลว สมาชิกผูกูจึงรับเงินกู
จากสหกรณได 

ขอ 48  ตราบใดท่ีสมาชิกยังสงเงินชําระหนี้เงินกูพิเศษไมครบ สมาชิกผูนั้นจะตองยินยอม และ
อํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรับมอบหมายจากสหกรณ เขาตรวจ
ทรัพยสินหรือกิจการท่ีใชเงินกูนั้นในเวลาอันสมควรไดเสมอ และตองชี้แจงขอความเก่ียวกับเรื่องท่ีตรวจให
ทราบ ตามความประสงค 

 

เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ 
ขอ 49  สหกรณอาจใหเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะแกสมาชิกไดเพ่ือวัตถุประสงคหนึ่งหรือหลาย

วัตถุประสงค ดังนี้ 
   (1) เงินกูเพ่ือซ้ือหองชุด หรือบานพรอมท่ีดิน ท้ังนี้เพ่ือเปนกรรมสิทธิ์ของผูกูตามควรแกฐานะ 
   (2) เงินกูเพ่ือปลูกสรางบานในท่ีดินกรรมสิทธิ์ของผูกู และหรือคูสมรส และหรือบุตร 
   (3) เงินกูเพ่ือซ้ือท่ีดินพรอมปลูกสรางบาน 
   (4) เงินกูเพ่ือซ้ือหองชุดขางเคียง หรือท่ีดินขางเคียงกับท่ีดินพรอมบาน ซ่ึงสมาชิกผูกู
เปนเจาของกรรมสิทธิ์เพ่ือขยายบริเวณ 
   (5) เงินกู เ พ่ือไถถอนจํานองบานพรอมท่ีดิน หรือหองชุด ซ่ึงชําระหนี้เ งินกู เ พ่ือ              
การเคหะจากสถาบันการเงินอ่ืนๆ 
   (6) เงินกูเพ่ือไถถอนจํานองท่ีดินซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของผูกู และหรือคูสมรส และหรือบุตร
ซ่ึงชําระหนี้เงินกูเพ่ือการเคหะจากสถาบันการเงินอ่ืนๆ พรอมปลูกสรางบานพักอาศัย 
   (7) เงินกูเพ่ือตอเติม หรือปรับปรุงบาน หรือท่ีอยูอาศัย 

ขอ 50  สมาชิกผูประสงคจะขอกูเงินพิเศษเพ่ือการเคหะ ตองเสนอคําขอกูถึงสหกรณตามแบบท่ี
กําหนดไว รวมท้ังรายละเอียด และหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน รายการทรัพยสิน และหนี้สินรายได 
และคาใชจายแบบรูป และรายการกอสราง หรือตอเติม หรือปรับปรุงบาน หรือหองชุดรายละเอียด และ
หลักฐานแหงท่ีดิน หรือบาน หรือหองชุดท่ีจะซ้ือ หรือเชาซ้ือกําหนดเวลา และราคาสัญญาท่ีทําไว หรือ 
รางสัญญาท่ีจะทํารายละเอียดแหงความตองการเงินกูจํานวนเงินซ่ึงผูกูจะออกเอง กําหนดการใชจายเงินกู
รายละเอียด และหลักฐานแหงทรัพยสินท่ีเสนอเปนประกัน 

กรณีสมาชิกซ่ึงไดซ้ือ หรือชําระราคาบานพรอมท่ีดิน และโอนกรรมสิทธิ์เปนของตนเอง และหรือ
คูสมรส และหรือบุตร แลว สามารถยื่นขอกูเงินพิเศษสินเชื่อเพ่ือการเคหะได ท้ังนี้การยื่นขอกูเงินนั้น
จะตองมีระยะเวลาไมเกิน 30 วันนับจากวันท่ีผูกูไดถือกรรมสิทธิ์บานพรอมท่ีดินนั้น 

ขอ 51  แบบรูป และรายการกอสราง หรือตอเติม หรือปรับปรุงบาน หรือหองชุดนั้นตองปฏิบัติ
ใหถูกตองตามกฎหมาย และตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการดวย 

การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป หรือรายการดังกลาวในวรรคกอน ในสิ่งท่ีเปนสาระสําคัญตอง
ไดรับความเห็นชอบของบุคคลซ่ึงไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือการนี้ และตอง
รายงานคณะกรรมการดําเนินการทราบ 
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ขอ 52  จํานวนเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ ซ่ึงอนุมัติใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ยอมสุดแต
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะของท่ีอยูอาศัย ความจําเปน และความสามารถ
ชําระหนี้ของสมาชิก 

เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะท่ีไดรับอนุมัติแลว จะตองดําเนินการทํานิติกรรมจํานองใหแลวเสร็จ
ภายใน 90 วันนับแตวันท่ีไดรับอนุมัติ หากเกินกําหนดจะตองนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือ
พิจารณาใหม 

สําหรับสมาชิกท่ีสงคืนเงินกูพิเศษดังกลาวไมครบ และเปนเงินกูพิเศษที่นําไปใชเพื่อซื้อ หรือ
เชาซื้อบานพรอมที่ดิน หรือหองชุดในอาคารชุด หรือเพื่อปลูกสรางอาคารใชอยูอาศัยบนที่ดินของ
ตนเอง หรือบนท่ีดินท่ีตนเองมีสิทธิครอบครอง คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูพิเศษแก
สมาชิกดังกลาวมากกวาหนึ่งสัญญาเงินกูก็ได 

ในกรณีนี้วงเงินกูใหคิดคํานวณจากวงเงินกูคงเหลือสุทธิของสัญญาเงินกูท่ีสงคืนเงินกูไมครบ
รวมเขากับวงเงินกูของสัญญาในเงินกูใหมเปนเกณฑโดยไมเกิน 4,000,000.-บาท (สี่ลานบาทถวน) 

ขอ 53  ตราบใดท่ีสมาชิกยังสงคืนเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะไมครบ ผูกูจะขายหรือโอนอาคาร 
หรือท่ีดินซ่ึงใชเงินกูนั้นไมวาบางสวนหรือท้ังหมดแกผูอ่ืนไมได เวนแตในกรณีท่ีจําเปนตองไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการกอน 

 

เงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 
ขอ 54  สหกรณอาจใหเงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ใหเพ่ือการลงทุนประกอบ

อาชีพของตนเอง และครอบครัว ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร และพอใจวาจะกอประโยชน  
งอกเงยใหสมาชิกผูกูได 

ขอ 55  สมาชิกผูประสงคขอกูเงิน ตองเสนอคําขอกูถึงสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไวรวมท้ัง
รายละเอียด และหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน รายการทรัพยสิน และหนี้สินรายได และคาใชจาย
แผนงานประกอบอาชีพท่ีจะใชเงินกู รายละเอียด และหลักฐานแหงทรัพยสินท่ีจะใชเงินกู รายละเอียด
แหงความตองการเงินกูจํานวนเงินทุนซ่ึงตนจะออกเอง รายการรายไดซ่ึงคาดวาจะไดรับจากการลงทุนนั้น 
กําหนดการใชจายเงินกูประสบการณของผูกูเก่ียวกับการประกอบอาชีพ รายละเอียด และหลักฐานแหง
ทรัพยสินท่ีเสนอเปนหลักประกัน 

ขอ 56  สมาชิกผูขอกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพตองแสดงหลักฐานตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด และผูกูจะตองออกทุนเองเปนจํานวนอยางนอยหนึ่งในสี่ของจํานวนทุนท้ังหมด ซ่ึง
ตองการในการลงทุนประกอบอาชีพท่ีผูกูจะกระทํานั้น 

ขอ 57  ใหคณะกรรมการเงินกู หรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร ทําการสอบสวน และทํารายงาน
เก่ียวกับคําขอกูเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา และเปนหนาท่ีของ
สมาชิกตองใหความรวมมือในการใหขอเท็จจริง 

ขอ 58  จํานวนเงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพซ่ึงใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ยอมสุดแต
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดตามท่ีเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความตองการเงินกูแทจริงตามแผนงาน
ประกอบอาชีพ และความสามารถชําระหนี้ของสมาชิกนั้น แตไมเกิน 4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) 
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เงินกูเพ่ือชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 
** ขอ 59  จํานวนเงินกูเพ่ือชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืนท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ยอมสุดแต
คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูพิจารณาเห็นสมควร โดยจะตองมีทุนเรือนหุนอยางนอย
รอยละ 20 ของวงเงินกู  และจะตองฝากเงินออมทรัพยรายเดือนทุกเดือน ข้ันต่ํา 100 บาท (หนึ่งรอย
บาทถวน) 
 ขอ 60  สมาชิกผูประสงคขอกูเงิน เพ่ือชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน เหตุเม่ือสมาชิกผูนั้นอาจถูก
ฟองลมละลายจากสถาบันการเงิน ใหเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบท่ีสหกรณกําหนดไว 
 หลักฐานในการประกอบการขอกู  สมาชิกผูกูจะตองนําหลักฐานท่ีแสดงถึงการเปนหนี้ของสถาบัน
การเงินอ่ืน  ท่ีทางสถาบันการเงินนั้นๆ รับรองความถูกตอง และเอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 
 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินเพ่ือชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  ตองเปนสมาชิกของสหกรณ โดยสงเงิน
คาหุนมาแลวไมนอยกวา 12 งวดรายเดือน  และสมาชิกท่ีโอนสภาพมาจากสหกรณอ่ืนจะตองสงคาหุนมา
ไมนอยกวา 12 เดือน  กรณีสมาชิกท่ีเคยลาออกจากสมาชิกสหกรณมาแลว  หากประสงคขอกูจะตองเปน
ผูท่ีสงเงินคาหุนมาแลวไมนอยกวา 24 งวดรายเดือน 
 ขอ 61  จํานวนเงินกูท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น กูไดจํานวนไมเกิน 4,000,000.- บาท    
(สี่ลานบาทถวน) ท้ังนี้ ไมเกินจํานวนหนี้ท่ีมีอยูกับสถาบันการเงินนั้นๆ รวมกับเงินคาประกันชีวิต หรือคา
อ่ืนๆ ตามท่ีสหกรณกําหนด 
 ใหคณะกรรมการเงินกูตามความในขอบังคับเพ่ือทําหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยเงินกูของ 
สมาชิก แลวเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ โดยมีมติเปนเอกฉันท 
 สมาชิกผูกูเงินเพ่ือชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน เม่ือไดรับอนุมัติใหกูแลว  ทางสหกรณจะตองนํา
เงินดังกลาวไปชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืนใหแกสมาชิก และเม่ือชําระหนี้แลว สมาชิกจะตองทําสัญญาวา
จะไมไปกูเงินจากสถาบันการเงินอ่ืนอีก  จนกวาจะชําระหนี้เงินกูของสหกรณหมดสิ้น เวนแตกูโดยใช
หลักทรัพยคํ้าประกันเทานั้น 
 สมาชิกท่ีจะขอกูเงินตามระเบียบนี้จะตองมีหนี้กับสถาบันการเงินอ่ืนกอนท่ีระเบียบนี้มีผลบังคับใช 

 

หมวด 5 
หลักประกันเงินกู 

ขอ 62  การใหเงินกูทุกประเภทนั้น ผูกูตองทําหนังสือกู และหรือหนังสือคํ้าประกันใหไวตอ
สหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว 
** ขอ 63 หลักประกันสําหรับเงินกู มีหลายชนิด ไดแก บุคคลคํ้าประกัน อสังหาริมทรัพย พันธบัตร
รัฐบาล เงินฝาก ประกันสินเชื่อบริษัทประกันภัย ประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิต ประกันอัคคีภัยจากบริษัท
ประกัน 
** ขอ 64  หลักประกันชนิดบุคคลเปนผูคํ้าประกันนั้น ตองมิใชสมาชิกท่ีเปนคูสมรสของผูกู สิทธิการเปน
ผูคํ้าประกันของสมาชิกสามัญ มีสิทธิคํ้าประกันผูอ่ืนได อัตรา 1 ตอ 10 สัญญา  

ขอ 65  ถาผูคํ้าประกันคนใดตาย หรือออกจากสหกรณโดยเหตุอ่ืน หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นวาไมสมควร หรือไมอาจท่ีจะเปนผู คํ้าประกันตอไป ผู กูตองจัดใหสมาชิกอ่ืนซ่ึง
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คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเขาเปนผูคํ้าประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลา 30 วันจาก
วันท่ีสหกรณมีหนังสือแจงไป หากหาไมไดอาจถูกระงับเงินกูทุกประเภท และจะถูกหักเงินกูสามัญสวนท่ี
เกินกวารอยละเกาสิบของคาหุนภายในเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ขอ 66  กรณีท่ีสมาชิกท่ีเปนผูคํ้าประกันออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ไมเปนเหตุใหผูนั้นหลุด
พนจากการคํ้าประกันจนกวาผูกูไดจัดใหสมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเขาเปนผูคํ้าประกันแทน 
** ขอ 67  ชนิด และจํานวนหลักประกัน สําหรับเงินกูประเภทตางๆ กําหนดไวดังตอไปนี้ 
   (ก) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินไมตองมีหลักคํ้าประกัน 
   (ข) เงินกูสามัญอาจใชหลักประกันดังนี้ 
 (1) ใหใชบุคคลคํ้าประกัน ตามจํานวนท่ีกําหนดไวใน ขอ 20 ขอ 29 ขอ 30     
ขอ 31 ขอ 34 ขอ 35 หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 กรณีขอกูตามขอ 20(1) ตองเปนทุนเรือนหุนท่ีปลอดภาระผูกพัน 
 (2) ผูกูมีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอ่ืนจํานองเปนประกันเต็ม
จํานวนเงินกูรายนั้น โดยจํานองเงินกูสวนท่ีเกินกวารอยละเกาสิบของเงินคาหุนของผูกูตองอยูภายในรอย
ละแปดสิบแหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น 
 (3) มีพันธบัตรรัฐบาล หรือเงินฝากในธนาคาร หรือเงินสด ซ่ึงคณะกรรมการเงินกู
เห็นสมควรรับจํานําเปนประกัน โดยจํานวนเงินกูสวนท่ีเกินกวารอยละเกาสิบของเงินคาหุนของผูกูตองอยู
ภายในรอยละแปดสิบแหงคาของหลักทรัพยรัฐบาล หรือเงินฝากในธนาคาร หรือรอยละเกาสิบของเงินสดนั้น 
 (4) มีเงินฝากในสหกรณ และสมาชิกตองทําหนังสือสละสิทธิการถอนเงิน และ
ยินยอมใหสหกรณถอนเงินฝากเพ่ือชําระหนี้สมาชิก โดยจํานวนเงินกูสวนท่ีเกินกวารอยละเกาสิบของเงิน
คาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละเกาสิบของเงินฝากนั้น 
 (5) มีประกันสินเชื่อบริษัทประกันภัย หรือมีประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิตหรือ 
ประกันอัคคีภัยจากบริษัทประกันภัย ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  (ค) เงินกูพิเศษ 
 (1) ถาเงินกูพิเศษนั้นมีจํานวนเงินไมเกินรอยละเกาสิบของคาหุนซ่ึงผูกูมีอยูใน
สหกรณ แลวก็ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก 
 (2) ถาเงินกูพิเศษนั้นมีจํานวนเกินกวาคาหุน ซ่ึงผู กูมีอยูในสหกรณ นอกจาก
ดําเนินการตามขอ (1) แลวยังตองมีผูคํ้าประกันอยางนอย 2 คน และมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
 (2.1) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอ่ืนจํานองเปนประกัน
เต็มจํานวนเงินกูรายนั้น โดยจํานวนเงินกูสวนท่ีเกินกวารอยละเกาสิบของเงินคาหุนของผูกูตองไมเกินรอย
ละแปดสิบแหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเงินกูใหเกินกวารอยละ
แปดสิบแหงคาของอสังหาริมทรัพยได แตท้ังนี้ตองไมเกินมูลคาแหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น และจํานวน
เงินกูตองไมเกินสี่ลานบาท 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติเงินกูใหผูกูแลว ผูกูตองทํา
ประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันตามท่ีสหกรณกําหนด โดยมอบใหสหกรณเปนผูรับผลประโยชนนั้น และ
สมาชิกตองชําระเงินเบี้ยประกันในวันรับเงินกู และในปตอไปใหหักจากเงินปนผล หรือเงินเฉลี่ยคืน หรือ
เงินไดรายเดือนและอ่ืนๆ 
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 (2.2) มีพันธบัตรรัฐบาล หรือเงินฝากในธนาคาร หรือเงินสด ซ่ึงคณะกรรมการเนิน
การเห็นสมควรรับจํานําเปนประกัน โดยจํานวนเงินกูสวนท่ีเกินรอยละเกาสิบของเงินคาหุนของผูกูตอง
อยูภายในรอยละแปดสิบแหงคาของหลักทรัพยรัฐบาล หรือเงินฝากในธนาคาร หรือรอยละเกาสิบของเงิน
สดนั้น 
 (2.3) มีเงินฝากในสหกรณ และสมาชิกตองทําหนังสือสละสิทธิการถอนเงิน
และยินยอมใหสหกรณถอนเงินฝากเพ่ือชําระหนี้สมาชิก โดยจํานวนเงินกูสวนท่ีเกินกวารอยละเกาสิบของ
เงินคาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละเกาสิบของเงินฝากนั้น และสมาชิกผูกูตองมอบสมุดเงินฝากนั้นไวกับ
สหกรณฯ 
 (3) การใหเงินกูเพ่ือชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  ผูกูตองทําหนังสือกูและหนังสือคํ้า
ประกันใหไวตอสหกรณ ตามแบบท่ีกําหนดโดยจะตองมีผู คํ้าประกันไมนอยกวา 8 คน หรือตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ในกรณีท่ีเปนหลักประกันอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลวขางตนหลักประกันนั้นตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 68  ถาคณะกรรมการกระทําการ หรืองดเวนกระทําการ หรือกระทําโดยจงใจประมาท
เลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเก่ียวกับหลักประกันเงินกู จนทําใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ 
คณะกรรมการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหกับสหกรณตามความเปนจริง และการชดใชคาเสียหาย
ไมสิ้นสุดลงดวยการหมดวาระการเปนกรรมการ 

ถาเอาทรัพยจํานองหลุดออกขายทอดตลาดใชหนี้  ได เ งินนอยกวาเ งินคางชําระ และ
คณะกรรมการไดดําเนินการทางกฎหมายถึงท่ีสุดแลวแตยังไดรับเงินชําระหนี้ไมเพียงพอ คณะกรรมการ
ตองรับผิดชอบหนี้คงเหลือจนครบจํานวน เวนแตทรัพยจํานองเสื่อมราคาเพราะภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
หรือพิสูจนไดวามิใชเพราะเหตุจงใจ หรือความประมาทเลินเลอของคณะกรรมการ  

 
หมวด 6 

เงินงวดรายเดือนชําระหนี้สําหรับเงินกู 
ขอ 69  เงินงวดรายเดือนชําระหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการเงินกูจะพิจารณาใหผูกู

สงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดรายเดือนสุดทาย) พรอมดวยดอกเบี้ย หรือใหผูกูสงคืน
เงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนภายในระยะเวลาไมเกิน สิบสอง งวดรายเดือน หรือจะบันทึกความ
ยินยอมขอสงเฉพาะดอกเบี้ยทุกเดือนก็ไดแตเม่ือผูกูไดรับเงินกูครั้งใหมใหนําเงินมาหักชําระเงินตนท้ังหมด 
** ขอ 70  เงินงวดรายเดือนชําระหนี้เงินกูสามัญประเภทตางๆ คณะกรรมการดําเนินการจะ
พิจารณาใหผูกูสงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดรายเดือนสุดทาย) พรอมดวยดอกเบี้ย หรือ
ใหผูกูสงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทากันทุกงวดรายเดือน (เวนแตงวดรายเดือนสุดทาย) 
เปนจํานวนงวดรายเดือน ดังนี้ 
   (1) เงินกูสามัญภายในทุนเรือนหุนของตนเอง ตองชําระหนี้ภายในระยะเวลาไมเกิน 
228 งวดรายเดือน 
   (2) เงินกูสามัญหมุนเวียน ตองชําระหนี้ภายในระยะเวลาไมเกิน 120 งวดรายเดือน     
และผูกูตองชําระใหแลวเสร็จภายในอายุไมเกิน 75 ป 
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   (3) เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา ตองชําระหนี้ภายในระยะเวลาไมเกิน 72 งวดรายเดือน    
และผูกูตองชําระใหแลวเสร็จภายในอายุไมเกิน 75 ป 
   (4) เงินกูสามัญทั่วไป ตองชําระหนี้ภายในระยะเวลาไมเกิน 228 งวดรายเดือน      
และผูกูตองชําระใหแลวเสร็จภายในอายุไมเกิน 75 ป 
   (5) เงินกูสามัญอาวุธปน ตองชําระหนี้ภายในระยะเวลาไมเกิน 120 งวดรายเดือน   
และผูกูตองชําระใหแลวเสร็จภายในอายุไมเกิน 75 ป 
 ขอ 71  การชําระเงินงวดรายเดือน ชําระหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน และเงินกูสามัญ ใหใชวิธีหัก
จากเงินไดรายเดือนของผูกู ณ ท่ีจายภายในวันสิ้นเดือน หากมีสวนท่ีเกินหลังจากหักจากเงินไดรายเดือน
แลว ใหผูกูนําสงหนี้ในสวนท่ีเกินท่ีสํานักงานของสหกรณ หรือหักจากบัญชีเงินฝากของผูกูท่ีมีอยูกับ
สหกรณ 
 สําหรับสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการในปใด ใหนําเงินท่ีไดรับจากทางราชการหรือหนวยงานใด 
เชน เงิน กบข. เงินสํารองเลี้ยงชีพ บําเหน็จดํารงชีพ ฯลฯ มาชําระหนี้เงินกูสามัญคงเหลือบางสวน      
เพ่ือปรับจํานวนเงินงวดรายเดือนท่ีตองผอนชําระเงินกูของผูกู (บํานาญ) 

ขอ 72  เงินงวดรายเดือนชําระหนี้เงินกูพิเศษกําหนด ดังนี้ 
   (1) เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ 

 คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหผู กูสงเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากัน 
(เวนแตงวดรายเดือนสุดทาย) พรอมดวยดอกเบี้ย หรือใหผูกูสงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือน
เทากันทุกงวดรายเดือน (เวนแตงวดรายเดือนสุดทาย) หรือใหผูกูสงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวด
รายเดือนเพิ่มขึ้นตามเงินไดรายเดือน (เวนแตงวดรายเดือนสุดทาย) เปนจํานวนก่ีงวดรายเดือนก็สุดแต
จะเปนการสมควรตามฐานะของผูกู และความมุงหมายแหงเงินกูแตไมเกิน 360 งวดรายเดือน และเม่ือ
รวมกับอายุผูกูแลวตองชําระหนี้ไดแลวเสร็จภายในไมเกินอายุ 75 ป 

 ผูกูสามารถสงงวดรายเดือนชําระหนี้โดยเปดบัญชีเงินฝากไวท่ีสหกรณจํานวนไมนอยกวา          
3 เทาของเงินงวดรายเดือนชําระหนี้ แตจํานวนเงินท่ีไมพอหัก ณ ท่ีจายจะตองไมเกินก่ึงหนึ่งของจํานวน
เงินท่ีหักได ณ ท่ีจายโดยจะตองแสดงหลักฐานแหงเงินไดของผูกู และผูรวมชําระหนี้ 
   (2) เงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 

 คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหผูกูสงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากัน  
(เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบี้ย หรือใหผูกูสงเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทากัน 
(เวนแตงวดสุดทาย) เปนจํานวนก่ีงวดรายเดือนก็สุดแตจะเปนการสมควรตามฐานะของผูกู และความมุง
หมายแหงเงินกูแตไมเกิน 360 งวดรายเดือน และเม่ือรวมกับอายุของผูกูแลวตองชําระหนี้ไดแลวเสร็จ
ภายในไมเกิน 75 ป 

 ผูกูสามารถสงงวดรายเดือนชําระหนี้โดยเปดบัญชีเงินฝากไวท่ีสหกรณจํานวนไมนอยกวา          
3 เทาของเงินงวดรายเดือนชําระหนี้แตจํานวนเงินท่ีไมพอหัก ณ ท่ีจายจะตองไมเกินก่ึงหนึ่งของจํานวน
เงินท่ีหักได ณ ท่ีจายโดยจะตองแสดงหลักฐานแหงเงินไดของผูกู และผูรวมชําระหนี้ 

(3) เงินกูเพ่ือชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน ตองชําระหนี้ภายในระยะเวลาไมเกิน 360 งวดรายเดือน 
และผูกูตองชําระใหแลวเสร็จภายในอายุไมเกิน 75  ป 
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สําหรับการชําระเงินงวดรายเดือน ชําระหนี้เงินกูพิเศษ ใหใชวิธีหักจากเงินไดรายเดือน
ของผูกู ณ ท่ีจาย ภายในวันสิ้นเดือน หากมีสวนท่ีเกินหลังจากหักจากเงินไดรายเดือนแลว ใหผูกูนําสงหนี้
ในสวนท่ีเกินท่ีสํานักงานของสหกรณ หรือหักจากบัญชีเงินฝากของผูกูท่ีมีอยูกับสหกรณ 
** ขอ 73  ในกรณีผูกูมีหนังสือขอผอนผันการชําระหนี้ คณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุผล
สมควรผอนผันเปนกรณีพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะผอนเวลาสงเงินงวดรายเดือนชําระหนี้ท่ี
กําหนดไวนั้นใหแกผูกูคราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได แตการผอนผันเชนนี้ รวมกันท้ังหมดสําหรับเงินกู
รายหนึ่งๆ ตองไมเกินหกเดือน ท้ังนี้จํานวนงวดรายเดือนเงินตนสงชําระหนี้ตองไมเกินงวดรายเดือนตาม
หนังสือสัญญาเงินกู และในชวงการผอนผันเวลาสงเงินงวดรายเดือนชําระหนี้ ผูกูตองชําระดอกเบี้ยตามตน
เงินกูคงเหลือทุกๆ เดือน 
 

หมวด 7 
ดอกเบี้ยเงินกู 

ขอ 74  ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เงินกูสามัญ และเงินกูพิเศษในอัตราตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี จํากัด ประกาศใชท้ังนี้ตองไมเกินรอยละสิบหา
ตอป 

ขอ 75  ในระหวางการผอนผันชําระหนี้เงินกู หากสหกรณไดประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู
ใหมสหกรณตองปรับอัตราดอกเบี้ย และปรับจํานวนเงินท่ีตองผอนชําระของผูกูซ่ึงยังคางชําระอยูเปน
อัตราใหมตั้งแตวันแรกของเดือนถัดจากเดือนท่ีมีการประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเปนตนไป 

ขอ 76  ดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวันตามจํานวนเงินตนคงเหลือ 
 

หมวด 8 
การควบคมุหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู 

ขอ 77  ใหคณะกรรมการเงินกูตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบนี้ และเม่ือคณะกรรมการเงินกูเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตอง
จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ขอ 78  ในกรณีใดๆ ดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใดๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดย
สิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการเงินกู
จัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
   (1) เม่ือผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ 
   (2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการเงินกูวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 
   (3) เม่ือคณะกรรมการเงินกูเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกูมิได
แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 
   (4) เม่ือคางสงเงินงวดรายเดือนชําระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ยเปนเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการสงเงินงวดรายเดือนชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ 

ขอ 79  ในกรณีท่ีเงินกูเปนอันตองสงคืนโดยสิ้นเชิงตามท่ีบัญญัติในระเบียบนี้ถาผูคํ้าประกันตอง
รับผิดชําระหนี้แทนผูกู และไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เม่ือผูคํ้าประกันรองขอคณะกรรมการ

  



ระเบียบสหกรณ 
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ดําเนินการอาจผอนผันใหเรียกเก็บจากผูคํ้าประกันเปนงวดรายเดือนจนเสร็จตามท่ีผูกูไดทําหนังสือกูใหไว
ตอสหกรณ หรือใหผูคํ้าประกันดําเนินการอยางใดก็ไดสุดแตคณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร 

ขอ 80  ผูกูก็ดี ผูคํ้าประกันก็ดี ตองยอมรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะโอนหรือยายหรือออกจาก
ราชการ หรืองานประจํา (เวนแตยังเปนสมาชิกของสหกรณอยูตามขอบังคับ) ตองแจงเปนหนังสือให
สหกรณทราบและจัดการชําระหนี้สินซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณ ใหเสร็จสิ้นเสียกอนแลวจึงขอโอนหรือยาย 
หรือออกจากราชการ หรืองานประจํานั้นได  หรือ กรณีท่ีสมาชิกยายสังกัด สมาชิกมีหนาท่ีตองแจงและ
ยินยอมใหตนสังกัดใหมหักเงินไดรายเดือนเพ่ือชําระหนี้ใหแกสหกรณ 

 

หมวด 9 
ขอเบ็ดเสร็จ 

** ขอ 81  ท้ังนี้ ขอความในหมวดท่ี 2 ถึง 8 ตองอยูภายใตหลักเกณฑ และประกาศของสหกรณ 
ขอ 82  การใดมิไดเปนไปตามระเบียบนี้ หรือมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการมีอํานาจพิจารณา และวินิจฉัย และใหถือเปนท่ีสุด 
หากจําเปนใหเงินกูกรณีพิเศษ การรองขอของสมาชิกใหขออนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ

เปนคราวไป ท้ังนี้ตองไดรับคะแนนเสียงเปนเอกฉันท    
 ขอ 83  ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2564 

 
        พันตํารวจเอก 

( ภูดิท  พานิชประเสริฐ ) 
ประธานกรรมการ 

 สหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี จํากัด 
 
 
 
 
 

  


	ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
	ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564


