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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 

-------------------------------- 

           อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (3)  แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี42 ครงัท ี7 เมอืวนัท ี26 กรกฎาคม   
พ.ศ. 2562 ได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์    
พ.ศ. 2562 ดงันี 
  ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่
สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562”   
  ขอ้ 2 ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี2 กนัยายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วยการใหเ้งนิกู้แก่สมาชกิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2561 ลงวนัท ี29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบยีบ ประกาศ คําสงั มต ิหรอืขอ้ตกลงอนืใด
ซงึขดัแยง้กบัระเบยีบนี และใหใ้ชร้ะเบยีบนีแทน 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทวัไป 

 ขอ้ 4 ในระเบยีบนี สหกรณ์ใหเ้งนิกู ้ 3 ประเภท คอื 
          (1) เงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน 
          (2) เงนิกูส้ามญั 
          (3) เงนิกูพ้เิศษ 
 ขอ้ 5 สหกรณ์จะใหเ้งนิกูไ้ดเ้ฉพาะสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 ขอ้ 6 การให้เงนิกู้แก่สมาชิกจะให้ได้เฉพาะกรณีเพอืการอนัจําเป็นหรอืมปีระโยชน์ตามที
คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 

หมวด 2 
เงินกู้เพือเหตฉุุกเฉิน 

 ขอ้ 7  สมาชกิผูป้ระสงคข์อกูเ้งนิเพอืเหตุฉุกเฉินตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ 6 งวดเดอืน  
  กรณีบุคคลทีเคยเป็นสมาชิกสมทบมาก่อนซึงได้ส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือนต่อเนืองและ
ต่อมาไดเ้ป็นสมาชกิ ใหน้ับรวมระยะเวลาทสี่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนในช่วงระยะเวลาทเีป็นสมาชกิสมทบดว้ย 
ทงันี การนบัรวมระยะเวลาการสง่เงนิคา่หุน้ในกรณนีีใหใ้ชเ้ฉพาะสทิธใินการกูเ้งนิตามระเบยีบนีเทา่นนั 
 ขอ้ 8  เมอืสมาชกิมเีหตุฉุกเฉินและประสงคจ์ะขอกูเ้งนิเพอืเหตุฉุกเฉินกใ็หย้นืคาํขอกูต้ามแบบ  
ทสีหกรณ์กาํหนดไว ้เพอืใหค้ณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณาอนุมตั ิ
 ขอ้ 9  เงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉินทใีหแ้ก่สมาชกิผูกู้ค้นหนึง ๆ นนั ใหม้จีาํนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของเงนิ
ค่าหุ้น ทีสมาชิกนันมีอยู่ในสหกรณ์ และไม่เกิน 2 เท่าของรายได้รายเดือนของสมาชิกนัน สําหรับสมาชิก                
ทเีกษียณอายุราชการ หรอืออกจากราชการ ใหถ้อืว่ารายได้รายเดอืนเดอืนสุดท้ายเป็นรายได้รายเดอืนของ
สมาชกิผูน้นั 
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  ในกรณีทสีมาชกินันยงัมเีงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉินคา้งชําระอยู่ หากประสงคจ์ะกูเ้งนิเพอื
เหตุฉุกเฉินใหม่ จํานวนเงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉินครงัใหม่และเงนิกูท้คีา้งชําระอยู่รวมกนัจะมจีํานวนตน้เงนิกูเ้กนิ
กวา่จาํนวนทกีล่าวในวรรคก่อนไมไ่ด ้  

หมวด 3 
เงินกู้สามญั 

 ขอ้ 10  เงนิกูส้ามญัแบ่งเป็น 9 ประเภท ดงันี 
 (1) เงนิกูส้ามญัทวัไป    
 (2) เงนิกูส้ามญัเพอืการศกึษา   
 (3) เงนิกูส้ามญัเพอืประกอบอาชพีเสรมิ    
 (4) เงนิกูส้ามญัเพอืสง่เสรมิการประหยดัพลงังาน 
 (5) เงนิกูส้ามญัเพอืคุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ 
 (6) เงนิกูส้ามญัเพอืสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั  
 (7) เงนิกูส้ามญัเพอืการทอ่งเทยีว 
 (8) เงนิกูส้ามญัเพอืความมนัคงของครอบครวั 
 (9) เงนิกูส้ามญัทางดจิทิลั 
 ขอ้ 11 สมาชกิผูป้ระสงคข์อกูเ้งนิสามญัตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบทกีาํหนดไว ้
 ขอ้ 12 คําขอกู้เงนิสามญัของสมาชิกนัน ต้องเสนอผ่านขา้ราชการตงัแต่ระดบัชํานาญการ หรอื
ชํานาญงาน หรอืเทยีบเท่าขึนไป หรอืผ่านหวัหน้าหน่วยงานซึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ยกเวน้กรณี
จาํนวนเงนิกูไ้ม่เกนิกว่ารอ้ยละ 90 ของเงนิคา่หุน้หรอืเงนิฝากทสีมาชกิมอียูก่บัสหกรณ์ 
 ขอ้ 13 สมาชกิผูป้ระสงคข์อกูเ้งนิกูส้ามญั ตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ 6 งวดเดอืน  
    กรณีบุคคลทเีคยเป็นสมาชกิสมทบมาก่อนซงึไดส้่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนต่อเนืองและ
ต่อมาไดเ้ป็นสมาชกิ ใหน้ับรวมระยะเวลาทสี่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนในช่วงระยะเวลาทเีป็นสมาชกิสมทบดว้ย 
ทงันี การนบัรวมระยะเวลาการสง่เงนิคา่หุน้ในกรณนีีใหใ้ชเ้ฉพาะสทิธใินการกูเ้งนิตามระเบยีบนีเทา่นนั 
      กรณีสมาชกิทเีคยออกจากการเป็นสมาชกิมาแลว้ หากประสงคข์อกูเ้งนิสามญัจะตอ้ง
สง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกว่า 24 งวดเดอืน เวน้แต่การกูน้นัเป็นการกูเ้พอืชาํระหนีใหก้บัผูค้าํประกนัทเีคยชาํระ
หนีใหแ้ก่สหกรณ์แทนตน ใหข้อกูไ้ดเ้มอืสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ 1 งวดเดอืน 
 ขอ้ 14 สมาชกิผูกู้เ้งนิกูส้ามญัจะตอ้งมหีุน้อยูก่บัสหกรณ์ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 20 ของจาํนวนเงนิกู ้
 ขอ้ 15 จํานวนเงนิกูส้ามญัทใีหแ้ก่สมาชกิผูกู้ค้นหนึง ๆ นัน ย่อมสุดแต่คณะกรรมการเงนิกู้
พิจารณาเห็นสมควร ทังนี จํานวนเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันต้องไม่เกิน 3 ล้านบาทและอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑร์ายไดร้ายเดอืนคงเหลอืของผูกู้ต้ามขอ้ 44  
              ขอ้ 16  เงนิกูส้ามญัใหกู้ไ้ดเ้พอืวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์นึงหรอืหลายวตัถุประสงค ์ดงันี 
 (1)  เงนิกูส้ามญัทวัไป เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัครอบครวัหรอืคา่ใชจ้า่ยอนื ๆ  ของสมาชกิ 
      (2)  เงนิกู้สามญัเพอืการศกึษา เพอืเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของสมาชกิและหรอื      
คู่สมรส และหรอืบุตร และหรอืบุตรบุญธรรมของสมาชกิ ในระดบัการศกึษาตงัแต่ระดบัอนุบาลถงึปรญิญาเอก 
ดงัต่อไปนี 
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 1) เพือเป็นค่าบํารุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษา ซือคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ตามทสีถานศกึษากาํหนด และคา่ใชจ้า่ยอนื ๆ ตามประกาศของสถานศกึษาเทา่ทจีา่ยจรงิ  
                  2) เพอืเป็นค่าใชจ้่ายอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการศกึษาอกีไม่เกนิ 10,000 บาท ของ
ขอ้ 1) ต่อรายต่อภาคการศกึษา 
           (3)  เงนิกูส้ามญัเพอืประกอบอาชพีเสรมิ เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการประกอบอาชพีเสรมิ 
ของสมาชกิ ดงัต่อไปนี 
  1) เพอืการลงทุนประกอบอาชพีเสรมิของสมาชกิ 
   2) เพอืขยายกจิการหรอืเสรมิสภาพคล่องในกจิการเดมิของสมาชกิ 
 (4)  เงนิกูส้ามญัเพอืส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน เพอืเป็นค่าใชจ้่ายในการประหยดั
พลงังาน หรอืสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทน โดยใหกู้ไ้ดใ้นวงเงนิกูไ้มเ่กนิจํานวนเงนิทเีป็นค่าใชจ้่ายจรงิ ทงันี 
จาํนวนเงนิกูส้งูสดุใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
          (5)  เงนิกูส้ามญัเพอืคุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ เพอืเป็นค่าใชจ้่ายในการคุม้ครองชวีติ
และทรพัยส์นิ โดยใหกู้้ไดใ้นวงเงนิกู้ไม่เกนิจํานวนเงนิทเีป็นค่าใชจ้่ายจรงิ ทงันี จํานวนเงนิกู้สูงสุดใหเ้ป็นไป
ตามประกาศของสหกรณ์            
 (6)  เงนิกูส้ามญัเพอืสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสงเคราะหส์มาชกิ 
ผูป้ระสบอุทกภยั วาตภยั และอคัคภียั ดงันี 
   1) จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิมลูค่าความเสยีหายทเีกดิขนึจรงิ และมลูค่าความเสยีหาย
ไมน้่อยกวา่ 80,000 บาท  
  2) ผูกู้จ้ะตอ้งแนบเอกสารหลกัฐาน ดงันี 
                      - สาํเนาทะเบยีนบา้นทปีระสบภยัซงึสมาชกิมชีอือยู ่
                      - ภาพถ่ายทอียูอ่าศยัทแีสดงถงึความเสยีหายของทรพัยส์นิ 
                     - หนงัสอืรบัรองความเสยีหายและประเมนิมลูคา่ความเสยีหาย 
                     - ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา หรอืประธานกลุ่ม หรอืผูแ้ทนสมาชกิ หรอื
หนงัสอืรบัรองจากหน่วยราชการแหง่ทอ้งท ี 
           กรณเีอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นใหส้มาชกิแสดงเอกสารหลกัฐานอนือนัเชอืไดว้่า
เกดิความเสยีหายดงักล่าวจรงิและใหค้ณะกรรมการเงนิกูนํ้าเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืพจิารณา เป็นกรณ ีๆ  ไป 
         (7)  เงนิกูส้ามญัเพอืการท่องเทยีว เพอืเป็นการสนับสนุนและส่งเสรมิใหส้มาชกิไดม้ี
โอกาสไปท่องเทยีวทงัในประเทศและต่างประเทศ สําหรบัหลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืการท่องเทยีวให้
เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
                 (8)  เงนิกู้สามญัเพอืความมนัคงของครอบครวั เพอืเป็นการส่งเสรมิ สนับสนุนให้
สมาชกิเพมิหลกัประกนัความมนัคงของชวีติและครอบครวัในอนาคต สาํหรบัหลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูส้ามญั
เพอืความมนัคงของครอบครวั ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
  (9)  เงนิกูส้ามญัทางดจิทิลั เพอืสนับสนุนใหส้มาชกิไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ในการกู ้
ทงันี จํานวนเงนิกู้เมอืรวมกบัเงนิกูฉุ้กเฉินต้องไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของมูลค่าหุน้ทผีูกู้้มอียู่กบัสหกรณ์ สําหรบั
หลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูส้ามญัทางดจิทิลั ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์  
  (ขอ้ 16 (4) และ (5) แก้ไขเพมิเติมโดยระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั    
วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2563 ลงวนัท ี2 มนีาคม พ.ศ. 2563) 
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                ขอ้ 17   สมาชิกทีกู้เงินสามญัทุกประเภท หากกู้เกินกว่าร้อยละ 90 ของหุ้นทีตนมีอยู่ใน
สหกรณ์จะต้องทําประกนัชวีติกลุ่มและหรอืประกนัชวีติเพอืคุ้มครองหนีรายบุคคลทสีหกรณ์จดัใหม้ขีนึตาม   
ทุนประกันทีสหกรณ์กําหนด ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรมสหกรณ์จะนําเงินสินไหมทดแทนไปชําระหนีท ี      
คา้งชําระกบัสหกรณ์หรอืชําระคนืใหผู้ค้ําประกนัทไีดช้ําระหนีแทนผูกู้้ก่อนส่วนทเีหลอืจงึมอบใหแ้ก่ทายาท    
ในกรณทีบีรษิทัปฏเิสธการรบัทาํประกนัชวีติกลุ่มการใหเ้งนิกูใ้หอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการเงนิกู ้
    ขอ้ 18 สมาชกิตอ้งสง่เงนิกูส้ามญัคนืสหกรณ์แลว้เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 3 งวดเดอืน จงึมสีทิธิ
ยนืกูส้ามญัใหมไ่ด ้เวน้แต่จาํนวนเงนิกูส้ามญัของสมาชกิผูกู้ย้งักูไ้มเ่ตม็สทิธติามวงเงนิทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 15 
 ขอ้ 19 ในการใหเ้งนิกู้สามญันัน ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มเีงนิทุนทจีะใหกู้้ไดไ้ม่พอแก่การขอกู้
อนัมลีกัษณะพงึใหกู้น้นัทุกรายใหถ้อืลาํดบัในการพจิารณาใหเ้งนิกู ้ดงัต่อไปนี 
  (1) เงนิกูซ้งึไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของค่าหุน้หรอืเงนิฝากทสีมาชกิมอียู่ในสหกรณ์ พงึให้
ในลาํดบัก่อนเงนิกูป้ระเภทอนื  
  (2) ในระหว่างเงนิกูซ้งึอยู่ในลําดบัเดยีวกนัตามทกีล่าวในขอ้ 19 (1) นัน ใหถ้อืลําดบั
ก่อนหลงัตามทเีสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ 
     ทงันี เวน้แต่ในกรณทีคีณะกรรมการเงนิกูเ้หน็วา่มเีหตุผลพเิศษ จะวนิิจฉยัเป็นอยา่งอนืกไ็ด ้

หมวด 4 
เงินกู้พิเศษ 

   ขอ้ 20 เงนิกูพ้เิศษแบ่งเป็น 5 ประเภท ดงันี 
           (1)  เงนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะ 
           (2)  เงนิกูพ้เิศษซงึไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูคา่หุน้ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ 
           (3)  เงนิกูพ้เิศษซงึไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของเงนิฝากทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ 
           (4)  เงนิกูพ้เิศษเพอืประกอบกจิการ 
  (5)  เงนิกูพ้เิศษเพอืการอนื      
           การพจิารณาเงนิกูใ้หถ้อืว่าเงนิกูพ้เิศษซงึไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของมลูค่าหุน้หรอืเงนิฝากที
สมาชกิมอียู่ในสหกรณ์อยู่ในลําดบัก่อนเงนิกูเ้พอืการเคหะ เงนิกูเ้พอืการประกอบกจิการ เงนิกูพ้เิศษเพอืการ
อนือยู่ในลําดบัสุดทา้ย สาํหรบัเงนิกูพ้เิศษซงึอยู่ในลําดบัเดยีวกนันัน ใหถ้อืลําดบัก่อนหลงัตามทเีสนอคําขอกู้
ต่อสหกรณ์ 
    ขอ้ 21 สมาชกิซงึอาจไดร้บัเงนิกูพ้เิศษไดต้้องส่งเงนิค่าหุน้มาแลว้ 6 งวดเดอืน และมมีูลค่าหุน้
ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนเงนิกูย้กเวน้เงนิกูพ้เิศษซงึไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของเงนิฝากทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ 
ทงันีจาํนวนเงนิกูพ้เิศษทใีหแ้ก่สมาชกิผูกู้ค้นหนึง ๆ นนั ยอ่มสดุแต่คณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณาเหน็สมควร 
   กรณีบุคคลทเีคยเป็นสมาชกิสมทบมาก่อนซงึไดส้่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนต่อเนืองและ
ต่อมาไดเ้ป็นสมาชกิ ใหน้ับรวมระยะเวลาทสี่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนในช่วงระยะเวลาทเีป็นสมาชกิสมทบดว้ย 
ทงันี การนบัรวมระยะเวลาการสง่เงนิคา่หุน้ในกรณนีีใหใ้ชเ้ฉพาะสทิธใินการกูเ้งนิตามระเบยีบนีเทา่นนั 
    ขอ้ 22  สมาชกิซงึมหีนีเงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉินและหรอืหนีเงนิกูส้ามญั คณะกรรมการเงนิกูอ้าจ
พจิารณาใหเ้งนิกูพ้เิศษแก่สมาชกิผูน้ันอกีกไ็ด ้ทงันี ต้องสามารถหกัการชําระหนีไดจ้ากรายไดร้ายเดอืนของ   
ผูกู้ ้ณ ทจีา่ยเทา่นนั 



   3.1 ระเบยีบการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

 59                       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

   ขอ้ 23  ตราบใดทสีมาชกิยงัสง่เงนิชาํระหนีเงนิกูพ้เิศษไมค่รบ สมาชกิผูน้นัจะตอ้งยนิยอมและ
อํานวยความสะดวกใหค้ณะกรรมการเงนิกู ้หรอืบุคคลอนืซงึไดร้บัมอบหมายจากสหกรณ์เขา้ตรวจทรพัยส์นิ
หรอืกจิการทใีชเ้งนิกูน้ัน ในเวลาอนัสมควรไดเ้สมอ และตอ้งชแีจงขอ้ความเกยีวกบัเรอืงทตีรวจใหท้ราบตาม
ความประสงค ์

เงินกู้พิเศษเพือการเคหะ 
    ขอ้ 24  เงนิกู้พเิศษเพอืการเคหะ ให้กู้ได้เพอืวตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หนึง หรอืหลาย
วตัถุประสงค ์ดงันี 
           (1)  เพอืซอืหอ้งชุด หรอืบา้น พรอ้มทดีนิ ทงันี เพอืเป็นกรรมสทิธขิองผูกู้ต้ามควรแก่ฐานะ  
          (2)  เพอืปลกูสรา้งบา้นในทดีนิกรรมสทิธขิองผูกู้ ้และหรอืคูส่มรส และหรอืบุตร 
          (3)  เพอืซอืทดีนิพรอ้มปลกูสรา้งบา้น  
          (4)  เพอืซอืหอ้งชุดขา้งเคยีงหรอืทดีนิขา้งเคยีงกบัทดีนิพรอ้มบา้นซงึสมาชกิผูกู้เ้ป็น 
เจา้ของกรรมสทิธเิพอืขยายบรเิวณ 
          (5)  เพอืไถ่ถอนจาํนองบา้นพรอ้มทดีนิหรอืหอ้งชุด โดยชาํระหนีเงนิกูเ้พอืการเคหะของ 
สถาบนัการเงนิอนื ๆ 
          (6)  เพอืไถ่ถอนจํานองทดีนิซงึเป็นกรรมสทิธขิองผูกู้้และหรอืคู่สมรส และหรอืบุตร 
โดยชาํระหนีเงนิกูเ้พอืการเคหะของสถาบนัการเงนิอนื ๆ พรอ้มปลกูสรา้งบา้นพกัอาศยั 
            (7)  เพอืต่อเตมิหรอืปรบัปรงุบา้นหรอืทอียูอ่าศยั  
    ขอ้ 25 สมาชกิผูป้ระสงคก์ูเ้งนิดงักล่าวในขอ้ 24 ตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบทกีําหนด
ไวร้วมทงัรายละเอยีดและหลกัฐานต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง เช่น รายการทรพัยส์นิและหนีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
แบบรูปและรายการก่อสรา้ง หรอืต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงบ้าน หรอืหอ้งชุด รายละเอยีดและหลกัฐานแห่งทดีนิ 
หรอื บา้น หรอืหอ้งชุด ทีจะซือหรอืเช่าซือ กําหนดเวลา และราคาสญัญาทีทําไวห้รอืร่างสญัญาทีจะทํา 
รายละเอยีดแห่งความต้องการเงนิกู ้กําหนดการใชจ้่ายเงนิกู ้รายละเอยีดและหลกัฐานแห่งทรพัยส์นิทเีสนอ
เป็นประกนั 
       กรณีสมาชิกซึงได้ซือหรือชําระราคาบ้านพร้อมทีดิน และโอนกรรมสิทธิเป็นของ
ตนเองและหรือคู่สมรส และหรือบุตรแล้ว สามารถยืนขอกู้เงนิพิเศษสินเชือเพือการเคหะได้ ทงันี การยืน          
ขอกูเ้งนินนัจะตอ้งมรีะยะเวลาไมเ่กนิ 180 วนั นบัจากวนัทสีมาชกิและหรอืคู่สมรส และหรอืบุตรไดถ้อืกรรมสทิธิ
บา้นพรอ้มทดีนินนั 
     ขอ้ 26   แบบรปูและรายการก่อสรา้งหรอืต่อเตมิหรอืปรบัปรงุบา้นหรอืหอ้งชุด นนั ตอ้งปฏบิตั ิ
ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของคณะกรรมการเงนิกูด้ว้ย 
      การแก้ไขเปลียนแปลงแบบรูป หรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสิงทีเป็น
สาระสําคญัต้องไดร้บัความเหน็ชอบของบุคคลซงึได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการเงนิกู้เพอืการนี และต้อง
รายงานคณะกรรมการดาํเนินการทราบ 
    ขอ้ 27 จํานวนเงนิกู้พเิศษเพอืการเคหะซึงอนุมตัิให้แก่สมาชกิผู้กู้คนหนึง ๆ นัน ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรทงันีไมเ่กนิ 8,000,000 บาท การพจิารณาจาํนวนเงนิกูจ้ะคาํนึงถงึลกัษณะของ
ทีอยู่อาศยั คุณสมบตัิของผู้กู้ การลงทุนร่วมของผู้กู้ ความสามารถในการชําระหนีของผู้กู้และมูลค่าของ
หลกัประกนั ดงันี 



3.1 ระเบยีบการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 60 

     (1)  หลกัประกนัซงึเป็นกรรมสทิธหิอ้งชุด   
 - จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ 2,500,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 100 ของราคาประเมนิ
หลกัประกนั 
           - จาํนวนเงนิกูเ้กนิ 2,500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกนิ
รอ้ยละ 95 ของราคาประเมนิหลกัประกนั 
 - จํานวนเงนิกู้เกนิ 5,000,000 บาท ใหกู้้ได้ไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของราคาประเมนิ
หลกัประกนั 
       (2)  หลกัประกนัซงึเป็นบา้นพรอ้มทดีนิ   
 - จํานวนเงนิกูไ้ม่เกนิ 4,000,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 100 ของราคาประเมนิ
หลกัประกนั 
           - จํานวนเงนิกู้เกิน 4,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมนิ
หลกัประกนั 
  เมอืคณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณาใหผู้กู้้รายใดทําประกนัชวีติเพอืคุม้ครองหนี ใหผู้กู้้
สามารถกู้เงนิเกนิมูลค่าแห่งค่าอสงัหารมิทรพัย์นันได ้ทงันี ส่วนทเีกนินันใหกู้้ได้เฉพาะค่าเบยีประกนัชวีติ
เทา่นนั 
    ขอ้ 28  เงนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะทไีดร้บัอนุมตัแิลว้ จะตอ้งดาํเนินการทาํนิตกิรรมจาํนองใหแ้ลว้
เสรจ็ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัทไีดร้บัอนุมตั ิหากเกนิกาํหนดจะตอ้งนําเสนอคณะกรรมการเงนิกูเ้พอืพจิารณาใหม ่ 
    ขอ้ 29  การกูเ้งนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะ ตามขอ้ 24 (2) ขอ้ 24 (3) ขอ้ 24 (6) และขอ้ 24 (7) 
ผูกู้จ้ะตอ้งดาํเนินการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 18 เดอืน นบัจากวนัทาํสญัญาเงนิกู ้หากพน้กําหนดดงักล่าว 
ผูกู้จ้ะตอ้งรายงานพรอ้มเหตุผลความจาํเป็นเพอืขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการเงนิกู ้ภายใน 30 วนั นบั
แต่วนัครบกาํหนด 
    ขอ้ 30  สําหรบัสมาชกิทสี่งคนืเงนิกู้พเิศษเพอืการเคหะยงัไม่ครบตามสญัญา และมคีวาม
ประสงคท์จีะขอกูเ้งนิพเิศษ เพอืซอืหอ้งชุดหรอืบา้นเพมิขนึ หรอืตามวตัถุประสงคข์อ้ 24 คณะกรรมการเงนิกู้
อาจพจิารณาใหเ้งนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะแก่สมาชกิเพมิขนึอกีกไ็ด ้โดยใหพ้จิารณาจาํนวนเงนิกู ้งวดการชาํระหนี 
จาํนวนรายไดร้ายเดอืนคงเหลอื และหลกัประกนัเป็นราย ๆ ไป     
     ขอ้ 31  ตราบใดทสีมาชกิยงัสง่คนืเงนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะไมค่รบผูกู้จ้ะขายหรอืโอน
ทรพัยส์นิทเีป็นหลกัประกนัเงนิกู ้นนั ไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมดแก่ผูอ้นืไมไ่ด ้เวน้แต่ในกรณทีจีาํเป็นตอ้ง
ไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากคณะกรรมการดาํเนินการก่อน  

        เงินกู้พิเศษซึงไม่เกินร้อยละ 90 ของมลูค่าหุ้น 
ทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ 

    ขอ้ 32   เงนิกูพ้เิศษซงึไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูค่าหุน้ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิ
รอ้ยละ 90 ของมูลค่าหุน้ทสีมาชกิผูกู้ม้อียู่ในสหกรณ์ ผูกู้ส้ามารถยนืคําขอกูไ้ดท้งัทางเอกสารหรอืทางดจิทิลั       
ทงันี ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
     ขอ้ 33 เงนิกู้พเิศษซงึไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของมูลค่าหุน้ทสีมาชกิมอียู่ในสหกรณ์ หากผูกู้้ผดินัด   
ไม่ชําระหนีตามสญัญาเงนิกู ้เมอืผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั ผูกู้ต้อ้งยนิยอมใหส้หกรณ์นําเงนิหรอืสทิธิ
ประโยชน์ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์มาชาํระหนีตามจาํนวนทคีา้งชาํระต่อสหกรณ์ 
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เงินกู้พิเศษซึงไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก 
ทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ 

     ขอ้ 34  เงนิกูพ้เิศษซงึไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของเงนิฝากทมีอียูใ่นสหกรณ์ ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 
ของจํานวนเงนิฝากทสีมาชกิผูกู้ห้รอืผูจ้ํานํามอียู่ในสหกรณ์ ผูกู้ส้ามารถยนืคําขอกูไ้ดท้งัทางเอกสารหรอืทาง
ดจิทิลั ทงันี ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
     ขอ้ 35 เงนิกู้พเิศษทีใช้เงนิฝากเป็นหลกัประกนั ผู้กู้หรือผู้จํานําต้องนําเงนิฝากทีมอียู่กบั
สหกรณ์จาํนํากบัสหกรณ์ตามแบบทสีหกรณ์กาํหนด  
 ขอ้ 36 เงนิกู้พเิศษทใีชเ้งนิฝากเป็นหลกัประกนั หากผูกู้้ผดินัดไม่ชําระหนีตามสญัญาเงนิกู ้   
ผูกู้ห้รอืผูจ้ํานํายนิยอมใหส้หกรณ์ใชส้ทิธเิบกิถอนเงนิฝากของผูกู้ห้รอืผูจ้ํานําทไีดจ้ํานําไวก้บัสหกรณ์ชําระหนี
เงนิกูด้งักล่าวตามจาํนวนทคีา้งชาํระไดโ้ดยมติอ้งบอกกล่าว 

เงินกู้พิเศษเพือประกอบกิจการ 
      ขอ้ 37  เงนิกูพ้เิศษเพอืประกอบกจิการนนั เป็นเงนิกูพ้เิศษทสีหกรณ์กาํหนดขนึเพอืเป็นการ
สง่เสรมิฐานะ เพมิรายได ้และสรา้งความมนัคงใหแ้ก่สมาชกิและครอบครวั 
   การกาํหนดหลกัเกณฑ ์หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกู ้เงนิงวดชาํระหนี และเงอืนไขอนื ๆ 
ของเงนิกูพ้เิศษเพอืประกอบกจิการตามวรรคก่อน ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ ทงันี ประกาศดงักล่าวตอ้ง
ไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบไมต่ํากวา่สามในสขีองจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้รว่มประชุม 

เงินกู้พิเศษเพือการอืน 
     ขอ้ 38  เงนิกูพ้เิศษเพอืการอนื เป็นเงนิกูพ้เิศษทสีหกรณ์กาํหนดใหม้ขีนึเพอืช่วยเหลอืสมาชกิ
ในเรอืงต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ โดยมกีาํหนดระยะเวลาการดาํเนินการ 
       การกําหนดหลกัเกณฑ ์หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกู ้เงนิงวดชําระหนี และเงอืนไขอนื ๆ 
ของเงนิกู้พเิศษเพอืการอนืตามวรรคก่อน ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ ทงันี ประกาศดงักล่าวต้องไดร้บั
คะแนนเสยีงเหน็ชอบไมต่ํากวา่สามในสขีองจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้รว่มประชุม 

หมวด 5 
หลกัประกนัสาํหรบัเงินกู้ 

    ขอ้ 39  การใหเ้งนิกูทุ้กประเภทนัน ตอ้งทําสญัญากูแ้ละสญัญาคาํประกนัตามแบบทสีหกรณ์
กาํหนด 
    ขอ้ 40  เงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน ตอ้งมจีาํนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูค่าหุน้ทผีูกู้ม้อียูใ่นสหกรณ์ 
ใหใ้ชเ้งนิและสทิธปิระโยชน์ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์เป็นหลกัประกนั 
    ขอ้ 41  เงนิกูส้ามญั ใหม้หีลกัประกนัดงันี 
  (1) เงนิและสทิธปิระโยชน์ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ หรอื 
  (2) อสงัหารมิทรพัย ์มาจํานองเป็นหลกัประกนัเตม็จํานวนเงนิกู ้ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 80 
แห่งมลูค่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน สาํหรบัเงอืนไขและรายละเอยีดการใหเ้งนิกูใ้หเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์โดย
ความเหน็ชอบคณะกรรมการดาํเนินการ หรอื      
  (3) บุคคลเป็นผูค้าํประกนั     
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   กรณียอดรวมเงนิกู้สามญัทงัหมดมจีํานวนเกินกว่ามูลค่าหุน้ นอกจากใช้เงนิและสทิธิ
ประโยชน์ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์เป็นหลกัประกนัแลว้ตอ้งมสีมาชกิเป็นผูค้าํประกนั ดงันี 
            1) จาํนวนเงนิกูส้ามญัและจาํนวนผูค้าํประกนั 
                        - จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท  ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  
                                - จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 600,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนั
ไมน้่อยกวา่ 4 คน  
                        - จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 600,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนั  
ไมน้่อยกวา่ 5 คน   
 - จํานวนเงนิกู้สามญัเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้องม ี    
ผูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 6 คน   
 - จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,500,000 บาท ขนึไป ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 8 คน   
            2) ผูค้าํประกนัตอ้งมใิชส่มาชกิทเีป็นคูส่มรสของผูกู้ ้
 3) ผูค้าํประกนัตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ 6 งวดเดอืน 
        4) สมาชกิคนหนึงจะเป็นผูค้ําประกนัสําหรบัผูกู้ม้ากกว่า 10 คน ในเวลาเดยีวกนั
ไม่ได ้โดยผูค้าํประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ตีนไดค้าํประกนัไวท้งัหมด 
              5) ผูค้ําประกนัคนใดขาดจากสมาชกิสภาพ หรอืมเีหตุทคีณะกรรมการเงนิกู้เหน็ว่า  
ไมส่มควรหรอืไมอ่าจทจีะเป็นผูค้าํประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชกิอนืซงึคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรเขา้
เป็นผู้คําประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลา 90 วนั นับจากวนัทีสหกรณ์มีหนังสือแจ้งไป หาก        
ไม่สามารถดําเนินการไดอ้าจถูกระงบัเงนิกู้ทุกประเภท และอาจถูกหกัเงนิกู้สามญัส่วนทเีกนิกว่ารอ้ยละ 90 
ของมลูคา่หุน้ภายในเวลาทคีณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควร 
              6) การทสีมาชกิผูค้ําประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ัน
หลุดพน้จากการคาํประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชกิอนืซงึคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรเขา้เป็นผูค้าํประกนัแทน 
              7) เมอืคณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณาใหเ้งนิกูส้ามญัแก่ผูกู้ร้ายใดและกําหนดใหผู้กู้ท้ําประกนั
ชวีติเพอืคุม้ครองหนีเพมิเตมิ คณะกรรมการเงนิกูอ้าจพจิารณาอนุมตัใิหผู้กู้ส้ามารถกูเ้งนิเกนิกว่าทกีําหนดไว้
ในข้อ 15 ได้ ทงันี  ให้สามารถกู้เพิมได้เฉพาะค่าเบียประกนัชีวิตเท่านัน และเงนิกู้ส่วนทีเพิมนีให้ถือเป็น
รายการหกัของสหกรณ์ 
    ขอ้ 42  เงนิกูพ้เิศษ ใหม้หีลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหนึง ดงันี 
                          (1) กรณทีเีงนิกูพ้เิศษรวมกบัเงนิกูฉุ้กเฉิน และเงนิกูส้ามญัแลว้มจีาํนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 90 
ของมลูคา่หุน้ทผีูกู้ม้กีบัสหกรณ์ ใหใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์เป็นหลกัประกนั 
        (2) เงนิฝากของสมาชกิผูน้ัน หรอืเงนิฝากของสมาชกิหรอืสมาชกิสมทบรายอนืใน
สหกรณ์ ซงึคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรเป็นหลกัประกนั โดยเงนิฝากทใีชเ้ป็นหลกัประกนัดงักล่าวใหล้ดลง
ตามสดัสว่นของจาํนวนหนีทคีงเหลอื 
   (3) อสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองเป็นหลกัประกนัเตม็จาํนวนเงนิกูร้ายนนั 
          ในกรณทีเีป็นหลกัประกนัอนืนอกเหนือจากทกีล่าวมาแลว้ขา้งตน้ หลกัประกนันนัตอ้ง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ 
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หมวด 6 
เงินงวดชาํระหนีสาํหรบัเงินกู้ 

    ขอ้ 43  เงนิงวดชาํระหนีสาํหรบัเงนิกูน้นั กาํหนดไวด้งันี 
 (1) เงนิกู้เพอืเหตุฉุกเฉิน ใหผู้กู้้ส่งคนืเงนิกู้พรอ้มดอกเบยีเป็นงวดรายเดอืนเท่ากนั  
ทุกงวด (เวน้แต่งวดสดุทา้ย) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 12 งวด  
 (2) เงนิกูส้ามญั ใหผู้กู้ส้่งคนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบยีเป็นงวดรายเดอืน เท่ากนัทุกงวด 
(เวน้แต่งวดสุดทา้ย) ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 144 งวด เวน้แต่เงนิกูส้ามญัทมีจีาํนวนเงนิกูไ้ม่เกนิรอ้ยละ 90 
ของมลูคา่หุน้ใหผ้อ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 360 งวด และเงนิกูส้ามญับางประเภททสีหกรณ์มปีระกาศกาํหนดจาํนวน
งวดไว ้  
                              เงินงวดชําระหนีสําหรบัเงินกู้สามญัของสมาชิกคนหนึง ๆ นัน ให้ส่งชําระหนีได ้      
ไม่เกนิเกษียณอายุราชการ หากงวดชําระหนีเกนิกว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องมหีนีเหลอือยู่ไม่เกนิกว่า
รอ้ยละ 90 ของเงนิคา่หุน้ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์    
  สําหรับสมาชิกผู้กู้ทีได้ร ับบํานาญ หรือบําเหน็จรายเดือน และมีหนีต่อสหกรณ์
เหลอือยู่เกนิกว่ารอ้ยละ 90 ของเงนิค่าหุน้ทสีมาชกิมอียู่ในสหกรณ์ แต่เงนิบํานาญหรอืบําเหน็จรายเดอืนที
ไดร้บัไม่เพยีงพอต่อเงนิงวดชําระหนีรายเดอืน และหรอืไม่เพยีงพอต่อการดํารงชพี  ใหส้ามารถยนืขอขยาย
งวดการชาํระหนีได ้ทงันี ใหค้ณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณาขยายงวดการผอ่นชาํระหนีไดต้ามทเีหน็สมควร และ
มใิหนํ้ารายไดร้ายเดอืนคงเหลอืตามขอ้ 44 มาใชบ้งัคบัในกรณนีี 
           ในกรณมีเีหตุจาํเป็นและผูกู้ไ้ดข้อผอ่นผนัการชาํระหนีเงนิกูส้ามญั ผูกู้จ้ะตอ้งยนืหนงัสอื
ขอผ่อนผนัพร้อมกบัหนังสอืของผู้คําประกนัทุกคนทียินยอมให้ผ่อนผนัการชําระหนีดงักล่าว หรือกรณีที
คณะกรรมการเงนิกู้เหน็ว่ามเีหตุอนัสมควรผ่อนผนัเป็นกรณีพเิศษ คณะกรรมการเงนิกู้จะผ่อนผนัการส่ง
เงนิงวดชําระหนีสาํหรบัเงนิกูส้ามญัทกีําหนดไวข้า้งตน้ใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหนึงหรอืหลายเดอืนกไ็ด ้แต่การผ่อน
ผนัการชาํระหนีเชน่นีรวมกนัทงัหมดตอ้งไมเ่กนิหกเดอืนในแต่ละเหตุการณ์ทเีกดิขนึ  
           (3)  เงนิกูพ้เิศษ คณะกรรมการเงนิกูจ้ะพจิารณาใหผู้กู้ส้ง่คนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบยีเป็นงวด
รายเดอืนเทา่กนัทุกงวด (เวน้แต่งวดสดุทา้ย) ตามทเีหน็สมควร โดยใหช้าํระภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 360 งวด 
โดยให้คณะกรรมการเงนิกู้พจิารณารายได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้ทงัก่อนและหลงัเกษียณอายุราชการ    
เป็นเกณฑ ์
  สาํหรบัระยะเวลาการผอ่นชาํระของผูกู้ใ้หผ้อ่นชาํระไดไ้มเ่กนิอาย ุ70 ปี เวน้แต่กรณี
ดงัต่อไปนี 
  1) เงนิกู้พเิศษซึงไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นหรอืเงนิฝากทีสมาชกิมอียู่ใน
สหกรณ์ 
  2) กรณผีูกู้นํ้าเงนิฝากมาเป็นหลกัประกนัรว่มกบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละเงนิฝากนนั 
มจีาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 60 ของวงเงนิกู ้ใหผู้กู้ส้ามารถสง่งวดชาํระหนีไดถ้งึอาย ุ75 ปี 
  3) กรณีกูไ้ม่เกนิรอ้ยละ 40 ของราคาประเมนิหลกัประกนั ใหผู้กู้ส้ามารถส่งงวด
ชาํระหนีไดถ้งึอาย ุ75 ปี    
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   หมวด 7 
รายได้รายเดือนคงเหลือ 

       ขอ้ 44 สมาชกิผูกู้เ้งนิกบัสหกรณ์เมอืหกัเงนิทตีอ้งชําระหนีเงนิกูทุ้กประเภท ไดแ้ก่ เงนิกูฉุ้กเฉิน 
เงนิกู้สามญั และเงนิกู้พเิศษทสีมาชกิมอียู่กบัสหกรณ์แล้ว ต้องมสีดัส่วนของจํานวนเงนิชําระหนีรายเดอืนต่อ
รายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา  
   ความในวรรคก่อนมใิหใ้ช้บงัคบักบักรณีทสีมาชกิมหีนีเงนิกู้ทุกประเภทรวมกนัแล้ว  
ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นและหรือเงนิฝากทีผู้กู้มีอยู่กบัสหกรณ์ ทงันี ผู้กู้จะต้องมรีายได้รายเดือน
คงเหลอื เมอืหกัเงนิทตี้องชําระรายเดอืน (หนีเงนิกู้ ค่าหุน้ ประกนัชวีติ และอนื ๆ) กบัสหกรณ์ทงัหมดแล้ว    
ไมน้่อยกวา่ 2,500 บาท  
    สาํหรบัการกูเ้งนิพเิศษเพอืการเคหะ รายไดร้ายเดอืนของผูกู้ห้มายถงึ เงนิเดอืนของผูกู้้
รวมเงินรายได้รายเดือนของบุตรและหรือคู่สมรสและหรือบิดามารดาของผู้กู้ และรายได้อืน ๆ ของผู้กู ้          
ทสีามารถแสดงหลกัฐานได ้  
   หลกัฐานซงึแสดงรายไดร้ายเดอืนประกอบคาํขอกูเ้งนิกูเ้พอืการเคหะของผูกู้ ้ของบุตร
และหรอืคู่สมรสและหรอืบดิามารดา ไดแ้ก่ หลกัฐานการรบัเงนิเดอืนสุทธ ิสําเนาสมุดบญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงนิ
ยอ้นหลงั 6 เดอืน หรอืหลกัฐานอนืใดทคีณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควร 
 ขอ้ 45  การส่งเงนิงวดชําระหนีเงนิกูทุ้กประเภท ผูกู้ต้้องส่งต่อสหกรณ์โดยวธิหีกัจากรายได้
รายเดอืนของผูกู้ ้ณ ทจีา่ย  
   การสง่เงนิงวดชาํระหนีเงนิกูท้มีไิดเ้ป็นไปตามวรรคหนึง ใหผู้กู้ส้ง่ชาํระหนีโดยหกัจาก
บญัชเีงนิฝากของผูกู้ ้เฉพาะกรณดีงัต่อไปนี 
   (1) ผูกู้ไ้มม่รีายไดร้ายเดอืนทรีบัจากหน่วยราชการตน้สงักดั  
   (2) ผูกู้โ้อนยา้ยไปหน่วยงานอนืทสีหกรณ์ไมส่ามารถเรยีกหกั ณ ทจีา่ย  
                           (3) การกูเ้งนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะทผีูกู้ม้รีายไดร้ายเดอืนไมเ่พยีงพอในการหกัหนี
เงนิงวดจาํนวนเงนิงวดทหีกัจากบญัชเีงนิฝากจะตอ้งไมเ่กนิกงึหนึงของจาํนวนเงนิงวดทตีอ้งชาํระต่อสหกรณ์ 
   (4) กรณอีนื ๆ ใหนํ้าเสนอคณะกรรมการเงนิกูเ้พอืพจิารณา 
  การส่งชําระหนีโดยการหกัจากบญัชเีงนิฝากนี ผูกู้้ต้องมเีงนิฝากไว้ในบญัชจีํานวนไม่
น้อยกวา่เงนิงวดชาํระหนี หากผูกู้ม้เีงนิฝากไวใ้นบญัชไีมเ่พยีงพอในวนัทคีรบกําหนดชาํระหนี สหกรณ์ถอืว่าผูกู้้
ผดินดัชาํระหนี          

หมวด 8 
ดอกเบียเงินกู้ 

   ขอ้ 46  ใหส้หกรณ์เรยีกเกบ็ดอกเบยีเงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน เงนิกูส้ามญัทุกประเภทและเงนิกูพ้เิศษ
ทุกประเภทไดต้ามประกาศสหกรณ์โดยความเหน็ชอบคณะกรรมการดาํเนินการ แต่ทงันีตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ต่อปี  
       การกําหนดอตัราดอกเบียเงนิกู้ให้ออกเป็นประกาศสหกรณ์ และให้มผีลใช้บงัคบั
ตงัแต่วนัแรกของเดอืนถดัจากเดอืนทมีกีารออกประกาศเป็นต้นไป สําหรบัสมาชกิทอียู่ในระหว่างการผ่อน
ชาํระหนีเงนิกู ้สหกรณ์จะปรบัอตัราดอกเบยีใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ดงักล่าวและอาจปรบัจํานวนเงนิที
ตอ้งผอ่นชาํระของผูกู้ซ้งึยงัคา้งชาํระอยูเ่ป็นอตัราใหมก่ไ็ด ้  
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                          สาํหรบัการกาํหนดอตัราดอกเบยีเงนิกูท้สีมาชกิรบัชาํระหนีในฐานะผูค้าํประกนัให้
เป็นไปตามประกาศสหกรณ์โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ ทงันี ตอ้งไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ 4 ต่อปี 
     ขอ้ 47   ดอกเบยีเงนิกูใ้หค้ดิเป็นรายวนัตามจาํนวนตน้เงนิคงเหลอื 

หมวด 9 
การควบคมุหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

    ขอ้ 48  ใหค้ณะกรรมการเงนิกูต้รวจตราควบคุมการใหเ้งนิกูทุ้กรายมหีลกัประกนัตามทกีําหนดไว้
ในระเบยีบนี และเมอืคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็ว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพรอ่ง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการ
แกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบนี 
    ขอ้ 49 ในกรณใีด ๆ  ดงัต่อไปนีใหถ้อืวา่เงนิกูไ้มว่า่ประเภทใด ๆ  เป็นอนัถงึกาํหนดสง่คนืโดยสนิเชงิ
พรอ้มทงัดอกเบยีในทนัท ีโดยมติอ้งคาํนึงถงึกาํหนดเวลาทใีหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการเงนิกูจ้ดัการเรยีกคนืโดยมชิกัชา้ 
        (1) เมอืผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด ๆ 
        (2) เมอืปรากฏต่อคณะกรรมการเงนิกูว้า่ผูกู้นํ้าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทใีหเ้งนิกูน้นั 
        (3)  เมอืคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็วา่หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูเ้กดิบกพรอ่ง และผูกู้ม้ไิด้
แกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบนี  
        (4)  เมอืคา้งส่งเงนิงวดชําระหนีเป็นเวลาสองงวดเดอืนตดิต่อกนั หรอืผดินัดการส่ง
เงนิงวดชาํระหนีถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหนึง ๆ 
     ขอ้ 50 ในกรณีทผีูกู้้ต้องส่งเงนิกู้คนืโดยสนิเชงิตามทกีล่าวแล้วในขอ้ 49 ถ้าผูค้ําประกนัซงึ
ตอ้งรบัผดิชาํระหนีแทนผูกู้ไ้มส่ามารถชาํระหนีนนัใหเ้สรจ็สนิในคราวเดยีวได ้คณะกรรมการเงนิกูอ้าจผอ่นผนั
ให้เรยีกเก็บเงนิจากผู้คําประกนัเป็นงวดรายเดอืนจนครบถ้วนตามหนีทคี้างชําระต่อสหกรณ์ก็ได้ สําหรบั
จํานวนงวดรายเดอืนทผี่อนชําระของผูค้ําประกนันัน ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อีํานาจกําหนดจํานวนงวดผ่อน
ชาํระตามทเีหน็สมควร ทงันี ไมเ่กนิ 144 งวดเดอืน 
    ขอ้ 51   กรณีผู้กู้หรอืผู้คําประกนัเงนิกู้ได้โอนหรอืย้ายหรอืลาออกจากราชการหรอืงานประจํา     
แต่ยงัมหีนีค้างชําระหรอืภาระผูกพนัในฐานะผูค้ําประกนัต่อสหกรณ์ ใหผู้น้ันแจ้งเป็นหนังสอืใหส้หกรณ์ทราบ
ภายในกาํหนด 30 วนั นับแต่วนัทโีอนหรอืยา้ยหรอืลาออกจากราชการหรอืงานประจาํ  
     ขอ้ 52 สมาชกิทไีดท้ําหนังสอืยนิยอม และหรอืบนัทกึขอ้ตกลงยนิยอมใหห้กัเงนิเดอืนหรอื
เงนิไดอ้นืใดทไีดร้บัจากทางราชการเพอืชําระหนีใหแ้ก่ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ หรอืบุคคลอนืเป็นลําดบั
แรกก่อนสหกรณ์  และสมาชกิทถีูกหมายบงัคบัคดหีรอืหนังสอืจากกรมบงัคบัคดหีรอืหน่วยราชการยดึหรอือายดั
เงินปนัผล เงินเฉลียคืน เงินฝาก ทุนเรือนหุ้น หรือเงินอืนใดทีสมาชิกมีอยู่หรือพึงได้ร ับจากสหกรณ์ 
คณะกรรมการเงนิกู้มีอํานาจระงบัสิทธิในการกู้เงนิ ทุกประเภทของสมาชิกผู้นัน รวมทงัมีอํานาจยกเลิก      
การระงบัสทิธใินการกูเ้งนิดงักล่าว 
    ขอ้ 53 กรณีต้องนํามูลค่าหุน้ทสีมาชกิมอียู่ในสหกรณ์มาหกักลบลบหนีทสีมาชกิผูกพนัต้อง
ชาํระหนีแก่สหกรณ์ ซงึสหกรณ์ในฐานะเจา้หนีบุรมิสทิธพิเิศษเหนือค่าหุน้นนั สหกรณ์สามารถจดัลําดบัในการ
หกัหนีเงนิกูฉุ้กเฉิน หรอืหนีเงนิกูส้ามญั หรอืหนีเงนิกูพ้เิศษ หรอืหนีอนืใดทสีมาชกิมอียูก่บัสหกรณ์ก่อนกไ็ด ้
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หมวด 10 
การลงโทษ 

   ขอ้ 54  สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกูส้ามญัทุกประเภท จะตอ้งนําเงนิกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงคแ์หง่การ
ขอกูต้ามประเภทเงนิกูน้นั ๆ หากผูกู้ไ้มนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์หรอืกรณีมกีําหนดระยะเวลาใหร้ายงาน
ผลการใชเ้งนิกูแ้ลว้ไมร่ายงานผลภายในกาํหนดจะตอ้งถูกลงโทษ ดงันี 
       (1)  ปรบัอตัราดอกเบยีจากประกาศอตัราดอกเบยีเงนิกูป้ระเภทนนั ๆ เป็นรอ้ยละ 15 ต่อปี 
เป็นระยะเวลาตามทคีณะกรรมการเงนิกูก้าํหนด และ 
       (2)  ระงบัสทิธกิารกูเ้งนิเพอืเหตุฉุกเฉินเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 1 ปี เงนิกูส้ามญั ทุกประเภท
และเงนิกูพ้เิศษเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 2 ปี  
       กรณีผูกู้ซ้งึถูกลงโทษตาม (1) และ (2) ไดนํ้าตน้เงนิและดอกเบยีทคีา้งชําระมาชําระต่อ
สหกรณ์ครบถ้วนแลว้ หรอืไดร้ายงานผลการใชเ้งนิกูแ้ลว้ หรอืผูกู้ไ้ดถู้กลงโทษมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแลว้             
ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อีาํนาจพจิารณาผอ่นผนัการลงโทษดงักล่าวกไ็ด ้
  ขอ้ 55  สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะหรอืเพอืประกอบกจิการ จะตอ้งนําเงนิกูไ้ปใช้
ตามวตัถุประสงคแ์หง่การขอกู ้หากผูกู้ไ้มนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงคแ์หง่การกู ้หรอืไมด่าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็
ตามกาํหนดระยะเวลาตามขอ้ 29 หรอืตามประกาศสหกรณ์ หรอืตามเงอืนไขในสญัญาจะถูกลงโทษ ดงันี 
        (1)  ปรบัอตัราดอกเบยีจากประกาศอตัราดอกเบยีเงนิกูป้ระเภทนนั ๆ เป็นรอ้ยละ 15 ต่อปี    
เป็นระยะเวลาตามทคีณะกรรมการเงนิกูก้าํหนด และ 
         (2)  ระงบัสิทธิการกู้เงินเพือเหตุฉุกเฉินเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เงินกู้สามัญ       
ทุกประเภทและเงนิกูพ้เิศษเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 2 ปี 
          กรณีผูกู้ซ้งึถูกลงโทษตาม (1) และ (2) ไดนํ้าตน้เงนิและดอกเบยีทคีา้งชําระ มาชาํระ
ต่อสหกรณ์ครบถว้นแลว้ หรอืไดร้ายงานผลการใชเ้งนิกูแ้ลว้ หรอืผูกู้ไ้ดถู้กลงโทษมาเป็นระยะเวลาพอสมควร
แลว้ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อีาํนาจพจิารณาผอ่นผนัการลงโทษดงักล่าวกไ็ด ้
   ขอ้ 56  สมาชกิทใีชเ้อกสารหลกัฐานอนัเป็นเทจ็ประกอบคาํขอกูเ้งนิกูทุ้กประเภท หรอืรายงาน
ผลการใชเ้งนิกูอ้นัเป็นเทจ็จะถูกลงโทษ ดงันี 
       (1)  ปรบัอตัราดอกเบยีจากประกาศอตัราดอกเบยีเงนิกูป้ระเภทนนั ๆ เป็นรอ้ยละ 15 ต่อปี 
เป็นระยะเวลาตามทคีณะกรรมการเงนิกูก้าํหนด และ 
        (2) ระงบัสิทธิการกู้เงินเพือเหตุฉุกเฉินเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เงินกู้สามัญ       
ทุกประเภทและเงนิกูพ้เิศษเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 5 ปี และหรอื 
        (3) ถูกเรยีกคนืเงนิกู้ทงัหมดหรอืถูกหกัเงนิกู้ส่วนทเีกินกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
ภายในระยะเวลาทคีณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรหรอือาจถูกดาํเนินคดตีามกฎหมาย 
        กรณีผูกู้ซ้งึถูกลงโทษตาม (1) และ (2) ไดนํ้าต้นเงนิและดอกเบยีทคีา้งชําระมาชําระ
ต่อสหกรณ์ครบถว้นแลว้ หรอืผูกู้ไ้ดถู้กลงโทษมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแลว้ ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อีาํนาจ
พจิารณาผอ่นผนัการลงโทษดงักล่าวกไ็ด ้
 ขอ้ 57  สมาชกิผูกู้เ้งนิกูพ้เิศษทตีอ้งชําระเงนิงวดโดยวธิหีกัจากบญัชเีงนิฝากของผูกู้ท้มีไีว้
กบัสหกรณ์ ถา้จํานวนเงนิฝากในบญัชดีงักล่าวมไีม่เพยีงพอต่อการหกัชําระหนีในวนัทคีรบกําหนดการชําระหนี 
สหกรณ์ถอืว่าผูกู้้ผดินัดชําระหนี และสหกรณ์สามารถพจิารณาปรบัอตัราดอกเบยีเงนิกู้เพมิจากประกาศอตัรา



   3.1 ระเบยีบการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
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ดอกเบยีเงนิกู้ประเภทนัน ๆ ขนึไม่เกนิรอ้ยละ 2 ต่อปี และหรอืพจิารณางดเงนิเฉลยีคนืได้ ทงันี ใหเ้ป็นไป
ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร  
                ขอ้ 58 สมาชกิทกีระทําความผดิ หรอืเป็นตวัการ หรอืผู้สนับสนุน ใหม้กีารกระทําความผดิ 
ตามขอ้ 54 หรอืขอ้ 55 หรอืขอ้ 56 หากการกระทําดงักล่าวเป็นเหตุใหส้หกรณ์ได้รบัความเสยีหายรา้ยแรง     
ใหถ้อืว่าสมาชกิผูน้ันแสดงตนเป็นปฏปิกัษ์ต่อสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจใหส้มาชกิผูน้ันออก
จากสหกรณ์กไ็ด ้และหรอือาจดาํเนินคดตีามกฎหมาย 

หมวด 11 
ข้อเบด็เสรจ็ 

    ขอ้ 59  การกําหนดหลกัเกณฑห์รอื เงอืนไขเพมิเตมิหรอืนอกเหนือทกีําหนดไวใ้นระเบยีบนี       
ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดโดยออกเป็นประกาศสหกรณ์    
 ขอ้ 60   สําหรบัสมาชกิทไีดกู้เ้งนิสหกรณ์ไปก่อนทรีะเบยีบฉบบันีมผีลใชบ้งัคบั การจะไดร้บั
สทิธติามระเบยีบฉบบันี ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ 
 ขอ้ 61 การใดทมีไิดเ้ป็นไปตามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณาและ
วนิิจฉยัการใหเ้งนิกูเ้ป็นกรณพีเิศษเฉพาะเรอืงนนั ๆ ได ้ทงันี ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบไม่ตํากว่าสามในสี
ของจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้รว่มประชุมเพอืการนนั 
   ขอ้ 62 ในกรณีทีมปีญัหาเกียวกบัการปฏิบตัิตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ      
มอีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
   ขอ้ 63 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 
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