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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 

--------------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (9) และขอ 106 (10) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 38 ครั้งที ่
16 เม่ือวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 จึงไดกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการ
ใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 ดังน้ี 
 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใหเงินกูแก
สมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2559 ”   
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบยีบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
สมทบ พ.ศ. 2555 ฉบบัลงวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ.2555 และบรรดาประกาศ มติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการอื่นใด ที่อยูกอนวนัใชระเบียบนี ้ซ่ึงมีขอความขัดหรือแยงกับระเบียบนีเ้สยีทั้งสิ้น และใหใช
ระเบียบนี้แทน 

หมวด 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ 4  ในระเบียบนี้ สหกรณใหเงินกู  3 ประเภท คือ 
 (1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
 (2) เงินกูสามัญ 
 (3) เงินกูพิเศษ 

 ขอ 5  สหกรณจะใหเงินกูเฉพาะสมาชิกสมทบ ดังน้ี 
  (1) ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา  6 เดือน 
       (2) สมาชิกสมทบซึ่งบรรลนิุติภาวะแลวและเปนบุคคลในครอบครวัของสมาชิก 
       (3) สมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการ                                              
                         (4) สมาชิกสมทบที่เปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน หรือลูกจางชั่วคราวรายวันหรือ
พนักงานจางเหมาบริการ หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่ปฏิบตัิงานในทํานองเดยีวกันในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ขอ 6  การใหเงินกูแกสมาชิกสมทบจะใหไดเฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเปนหรือมีประโยชน
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 ขอ 7  สมาชิกสมทบที่มีความประสงคจะขอกูเงินตามระเบียบนี้ ใหยื่นคําขอกูตามแบบและ
วิธีการที่สหกรณกําหนด และยินยอมใหสหกรณตรวจสอบขอมูลเครดิตและสงมอบขอมูลเครดิตใหกับ
องคกรเกี่ยวกบัขอมูลเครดิตแหงชาต ิ
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หมวด 2 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 ขอ 8 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินทีใ่หแกสมาชิกสมทบผูกูคนหนึ่งๆ ใหมีจํานวนไมเกินรอยละ 90 
ของเงินคาหุนที่สมาชิกสมทบผูกูมีอยูกบัสหกรณ ทัง้นี้ ไมเกิน 40,000 บาท  
 

หมวด 3 
เงินกูสามญั 

 ขอ  9  สมาชิกสมทบสามารถกูเงินกูสามญัไมเกินรอยละ 90 ของเงินคาหุนหรือเงินฝากที่
สมาชิกสมทบผูกูมีอยูกับสหกรณ  
                        สําหรับสมาชกิสมทบที่เปนพนักงานราชการผูประสงคจะกูเงินกูสามัญเกินกวารอย
ละ 90 ของเงินคาหุนหรือเงินฝากที่สมาชกิสมทบมีอยูในสหกรณ ตองมีคุณสมบัต ิดังน้ี 
          (1) สงคาหุนรายเดือน เดือนละไมนอยกวา 600 บาท โดยหัก ณ ที่จายติดตอกัน
เปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน  
          (2) มีอายุสัญญาจางเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 
 ขอ 10  จํานวนเงินกูสามัญที่ใหแกสมาชกิสมทบที่เปนพนักงานราชการ ตองอยูภายในวงเงิน
ที่กําหนดตามอายุการเปนสมาชิกสมทบ ดังนี้  
  (1) อายุการเปนสมาชิกสมทบตั้งแต 6 เดือน แตไมเกิน 2 ป จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 
3 เทา ของเงินไดรายเดือน  

  (2) อายุการเปนสมาชิกสมทบเกิน 2 ป แตไมเกิน 3 ป จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน   
5 เทา ของเงินไดรายเดือน  

  (3) อายุการเปนสมาชิกสมทบเกิน 3 ป แตไมเกิน 4 ป จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน   
7 เทา ของเงินไดรายเดือน  
  (4) อายุการเปนสมาชิกสมทบเกิน 4 ป แตไมเกิน 6 ป จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน   
9 เทา ของเงินไดรายเดือน  

  (5) อายุการเปนสมาชิกสมทบเกิน 6 ป แตไมเกิน 8 ป จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 
11 เทา ของเงินไดรายเดือน  
  (6) อายุการเปนสมาชิกสมทบเกิน 8 ป แตไมเกิน 10 ป จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 
15 เทา ของเงินไดรายเดือน  
   (7) อายุการเปนสมาชิกสมทบเกนิ 10 ป จํานวนเงินกูสูงสดุไมเกิน 20 เทา ของเงินได
รายเดือน  
 เม่ือไดรับอนุมัติเงินกูจากสหกรณแลว สําหรับผูกูที่มีทนุเรือนหุนไมถึงรอยละ 20         
ของจํานวนเงนิกู จะตองระดมหุนใหครบตามที่กําหนด 
  คณะกรรมการเงินกูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติเงินกูไดตามที่
เห็นสมควร ทัง้น้ี สามารถพิจารณาอนุมัติใหกูเพ่ิมเกินกวาที่กําหนดนีไ้ดเฉพาะคาเบี้ยประกันเทานั้น 
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 ขอ 11 สมาชกิสมทบทีเ่ปนพนักงานราชการ ที่ไดรับอนุมัตเิงินกูสามัญแลว ตองชาํระคาหุนราย
เดือน เดือนละไมนอยกวาทีก่ําหนดตามตาราง ดังตอไปน้ี 

เงินไดรายเดอืน (บาท) ถือหุนรายเดือน (หุน) 
ไมเกิน 9,000 60 

เกินกวา  9,000  ถึง  11,000 70 
เกินกวา  11,000  ถึง  13,000 80 
เกินกวา  13,000  ถึง  14,000 90 
เกินกวา  14,000  ถึง  15,000 100 
เกินกวา  15,000  ถึง  16,000 110 

เกินกวา  16,000  ถึง  18,000 120 
เกินกวา  18,000  ถึง  20,000 130 

เกินกวา  20,000  ถึง  22,000 140 
เกินกวา  22,000  ถึง  24,000 150 

เกินกวา  24,000  ถึง  26,000 160 
เกินกวา  26,000  ถึง  28,000 170 

เกินกวา  28,000  ถึง  30,000 180 
เกินกวา  30,000  ถึง  32,000 190 
เกินกวา  32,000  ถึง  34,000 200 
เกินกวา  34,000  ถึง  36,000 210 
เกินกวา  36,000  ถึง  38,000 230 
เกินกวา  38,000  ถึง  40,000 240 
เกินกวา  40,000  ถึง  42,000 250 
เกินกวา  42,000  ถึง  44,000 260 

เกินกวา  44,000  ถึง  46,000 270 
เกินกวา  46,000  ถึง  48,000 280 
เกินกวา  48,000  ถึง  50,000 290 
เกินกวา 50,000 ขึ้นไป 300 

            
  สมาชิกสมทบที่ชําระหนี้เงินกูครบตามสญัญาแลว สามารถแจงความประสงคขอลด
หรือหยุดชําระคาหุนได 
           ตลอดระยะเวลาที่ยังมีหน้ีเงินกูสามัญ ตองมีเงินฝากคงไวในบัญชีออมทรัพยสิน
มัธยัสถของสหกรณไมนอยกวา 2,000 บาท หรือตามที่สหกรณกําหนด  
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            กรณียื่นกูสามัญใหมตองชําระหนี้เงินกูมาแลวไมนอยกวา 6  งวดเดอืน ทั้งน้ี มิให
ใชบังคบักับกรณีทําสัญญาเงินกูสามัญฉบบัใหมเพ่ือปรบัปรุงสัญญาเงินกูสามัญฉบบัเดิม โดยจํานวน
เงินกูเทากับจํานวนเงินกูทีค่างชําระรวมดอกเบี้ย ณ วนัที่ทําสัญญา แตในกรณีน้ีหากผูกูไดยื่นกูสามัญ
ใหมหลังจากปรับปรุงสัญญาเงินกูแลว การนับระยะเวลา 6 งวดเดือนน้ัน ใหนับจากสัญญาฉบับเดิม 
 (ขอ 11 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการ
ใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560” ลงวันที ่1 พฤษภาคม    
พ.ศ.2560) 
 ขอ 12 การค้ําประกัน 
            (1) จํานวนเงินกูสามัญไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน ไมตองมีหลกัประกัน 
               (2) จํานวนเงนิกูสามัญเกินกวารอยละ 90 ของทุนเรือนหุนที่ผูกูมีอยูกับสหกรณผูกู
ตองมีสมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการค้ําประกันตามที่สหกรณกําหนด ดังน้ี 
                            1) จํานวนเงินกูไมเกิน   100,000 บาท ตองมีผูค้ําประกันไมนอยกวา 3 คน   
                   2) จํานวนเงินกูเกินกวา 100,000 บาท แตไมเกิน 200,000 บาท ตองมีผูค้ํา
ประกันไมนอยกวา 6 คน 
                   3) จํานวนเงินกูเกินกวา 200,000 บาท แตไมเกิน 300,000 บาท ตองมีผูค้ําประกันไม
นอยกวา 7 คน 
                                 4) จํานวนเงินกูเกินกวา 300,000 บาท ขึน้ไป ตองมีผูค้ําประกันไมนอยกวา 8 คน 
                     (3) ผูค้ําประกนัคนหนึง่จะค้าํประกันสาํหรบัผูกูมากกวา 8 คน ในเวลาเดียวกนัไมได 
โดยผูค้ําประกนัตองรบัผิดตอสหกรณตามจํานวนเงินกูทีต่นไดค้ําประกันไวทั้งหมด 
  ขอ 13  สมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการที่กูเงินกูสามัญเกินกวารอยละ 90 ของหุนที่ตนมี
อยูในสหกรณตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 14  เม่ือผูค้ําประกนัคนใดขาดจากสมาชิกภาพ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการเงินกูเห็นวาไม
สมควรหรือไมอาจที่จะเปนผูค้ําประกันตอไปได ผูกูตองจัดใหสมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการเงินกู
เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดมิใหแลวเสร็จภายในกาํหนดระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่
ไดรับแจงจากสหกรณ หากไมดําเนินการอาจถูกระงับเงินกูทุกประเภท และอาจถกูหักเงินไดรายเดือน
มาชําระหนี้สวนที่เกินกวารอยละ 90 ของมูลคาหุน ตามทีค่ณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร 
 ขอ 15 การชําระหนี้เงินกู ใหชําระ ดังน้ี 
                          (1) สมาชิกสมทบที่เปนบุคคลในครอบครัวของสมาชิก หรือลูกจางชั่วคราวราย
เดือน หรือลูกจางชั่วคราวรายวันหรือพนักงานจางเหมาบริการ หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่
ปฏิบตัิงานในทํานองเดียวกนัในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหชําระหนี้โดยการ
หักจากบัญชีเงินฝากที่มีกับสหกรณ ทั้งน้ี ตองมีเงินฝากคงไวในบัญชีน้ัน ๆ ไมนอยกวา 3 เทา ของ
เงินงวดชําระหนี้ 
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                          (2) สมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการใหชําระหนี้โดยการหักเงินจากเงินไดราย
เดือน ณ ที่จาย กรณีที่สวนราชการไมสามารถหักเงินไดรายเดือน ณ ที่จายได ดวยเหตุใดเหตุหน่ึงเปน
หนาที่ของผูกูที่จะตองนําเงนิมาชําระที่สหกรณภายในวันสิ้นเดือนของเดือนที่ตองชําระเงินกูน้ัน 

หมวด 4 
เงินกูพเิศษ 

 ขอ 16  เงินกูพิเศษแบงเปน 5 ประเภท ดังน้ี 
                    (1)  เงินกูพิเศษซ่ึงไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ  
                         (2)  เงินกูพิเศษซ่ึงไมเกินรอยละ 90 ของเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ 
                         (3)  เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะกรณีรับโอนหนี้ 
                         (4)  เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะ 
          (5)  เงินกูพิเศษเพื่อการอื่น   
                            กรณีมีความจําเปน ใหอนุมัติเงินกูเรียงลําดับตาม (1) ถงึ (5) 
 ขอ 17 สมาชิกสมทบซึ่งมีหน้ีเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉนิและหรือหน้ีเงินกูสามัญ คณะกรรมการ
เงินกูอาจพิจารณาใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกสมทบผูน้ันอีกก็ได ทั้งน้ี ตองสามารถหักการชําระหนี้ไดจาก
เงินไดรายเดือนของผูกู ณ ที่จายเทานั้น 
 ขอ 18 สมาชิกสมทบที่ยังสงเงินชําระหนีเ้งินกูพิเศษไมครบ สมาชิกสมทบผูน้ันจะตอง
ยินยอมและอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการเงินกู หรือบุคคลอื่นซ่ึงไดรับมอบหมายจากสหกรณ
เขาตรวจทรัพยสินหรือกิจการทีใ่ชเงินกูน้ัน ในเวลาอนัสมควรไดเสมอ และตองชี้แจงขอความเกีย่วกับเรื่อง
ที่ตรวจใหทราบตามความประสงค 
 

เงินกูพเิศษซึง่ไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุน 
ที่สมาชิกสมทบมีอยูกับสหกรณ 

 ขอ 19 สมาชกิสมทบกูไดไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่มีอยูกับสหกรณ ณ วันที่ยื่นคํา
ขอกู 
 ขอ 20 หากผูกูผิดนัดไมชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู เม่ือผูกูออกจากสหกรณตามขอบังคับผูกู
ตองยนิยอมใหสหกรณนําเงินหรือสิทธิประโยชนที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณมาชําระหนี้ตามจํานวน
ที่คางชําระตอสหกรณ 
 

เงินกูพเิศษซึง่ไมเกินรอยละ 90 ของเงนิฝาก 
ที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ 

             ขอ 21 สมาชกิสมทบกูไดไมเกินรอยละ 90 ของจํานวนเงินฝากที่สมาชิกสมทบผูกูมีอยูใน
สหกรณ ณ วันที่ยื่นคําขอกู 
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  ขอ 22 หากผูกูผิดนัดไมชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู  ผูกูยินยอมใหสหกรณใชสิทธิเบิกถอน
เงินฝากของผูกูที่ไดจํานําไวกับสหกรณเพ่ือชําระหนี้เงินกูดังกลาวตามจํานวนที่คางชําระไดโดยมิตอง
บอกกลาว 
 
 

เงินกูพเิศษเพื่อการเคหะกรณีรับโอนหนี้ 
             ขอ 23  กรณีที่สมาชิกเสียชีวติ หรือขาดจากสมาชิกภาพ หรือเปนบุคคลทีศ่าลมคีาํสั่งให
เปนบุคคลไรความสามารถ หรือกรณีอ่ืนใด ใหสมาชิกสมทบผูซ่ึงเปนบิดามารดา คูสมรส หรือบุตร 
สามารถรับโอนหนี้เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะจากสมาชิกได  ทั้งน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการ 
 ขอ 24  สมาชิกสมทบที่ยังสงคืนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะกรณีรับโอนหนี้จากสมาชิกไมครบ 
สมาชิกสมทบผูน้ันจะขายหรือโอนทรัพยสินที่เปนหลักประกันเงินกู ไมวาบางสวนหรือทั้งหมดแกผูอ่ืน
ไมได 
 

เงินกูพเิศษเพื่อการเคหะ 
                 ขอ 25  สมาชิกสมทบที่ประสงคจะขอกูเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
                          (1) สงคาหุนรายเดือน เดือนละไมนอยกวา 600 บาท โดยหัก ณ ที่จายติดตอกัน
เปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน   
                          (2) มีอายุการเปนสมาชิกสมทบและอายุงาน ดังน้ี 
                              1) เปนสมาชิกสมทบไมนอยกวา 5 ปและเปนพนักงานราชการตอเน่ืองมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
                              2) เปนสมาชกิสมทบไมนอยกวา 1 ป และเปนพนักงานราชการตอเน่ืองมาแลว
ไมนอยกวา 4 ป หรือ 
                              3) เปนสมาชิกสมทบไมนอยกวา 1 ป และเปนพนักงานราชการ และหรือ
ลูกจางชั่วคราวรายเดือน และหรือลูกจางชั่วคราวรายวนั และหรือพนักงานจางเหมาบริการ และหรือ
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่ปฏิบตัิงานในทํานองเดียวกันในสวนราชการสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกนัไมนอยกวา 5 ป ทั้งน้ี ตองเปนพนักงานราชการตอเน่ือง
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 ขอ 26 สําหรับสมาชิกสมทบที่เปนผูกูรวมเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะกับสมาชิก มิใหนําขอ 
25 มาใชบังคบั 
 ขอ 27 สมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการกูเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะไดตาม
วัตถุประสงคใดวัตถปุระสงคหน่ึง หรือหลายวตัถปุระสงค ดังน้ี 

(1) เพ่ือซ้ือหองชุด หรือบานพรอมที่ดิน ทั้งน้ี เพ่ือเปนกรรมสิทธิ์ของผูกูตามควร
แกฐานะ  
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           (2) เพ่ือปลูกสรางบานในที่ดินกรรมสิทธิข์อง ผูกู และหรือคูสมรส และหรือบุตร 
           (3) เพ่ือซ้ือที่ดินพรอมปลูกสรางบาน  
           (4) เพ่ือซ้ือหองชุดขางเคียงหรือที่ดินขางเคียงกับที่ดินพรอมบานซึ่งสมาชิกสมทบ
ผูกูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เพ่ือขยายบริเวณ 
           (5) เพ่ือไถถอนจํานองบานพรอมที่ดินหรือหองชุด โดยชําระหนี้เงินกูเพ่ือการเคหะ
ของสถาบันการเงินอ่ืนๆ 
           (6)  เพ่ือไถถอนจํานองที่ดินซึ่งเปนกรรมสทิธิ์ของผูกูและหรือคูสมรส และหรือบตุร 
โดยชําระหนี้เงินกูเพ่ือการเคหะของสถาบันการเงินอ่ืน ๆ พรอมปลูกสรางบานพักอาศัย 
           (7) เพ่ือตอเตมิหรือปรับปรุงบานหรือที่อยูอาศัย 
 ขอ 28  เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะเมื่อไดรับอนุมัติเงินกูจากสหกรณแลว สําหรบัผูกูที่มีทุน
เรือนหุนไมถึงรอยละ 5 ของจํานวนเงินกูจะตองระดมหุนใหครบตามที่กําหนด 
 ขอ 29  สมาชิกสมทบผูประสงคกูเงินตามขอ 27 ตองเสนอคําขอกูตามแบบที่สหกรณ
กําหนดไวรวมทั้งรายละเอยีดและหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายการทรัพยสินและหนี้สนิ รายได
และคาใชจาย แบบรูปและรายการกอสราง หรือตอเติม หรือปรับปรุงบาน หรือหองชุด รายละเอียดและ
หลักฐานแหงที่ดิน หรือบาน หรือหองชุด ที่จะซื้อหรือเชาซื้อ กําหนดเวลา และราคาสัญญาที่ทาํไวหรือ
รางสัญญาที่จะทํา รายละเอียดแหงความตองการเงินกู กําหนดการใชจายเงินกู รายละเอียดและ
หลักฐานแหงทรัพยสินที่เสนอเปนประกนั 
      กรณีสมาชิกสมทบซึ่งไดซ้ือหรือชําระราคาบานพรอมที่ดิน และโอนกรรมสิทธิ์เปน
ของตนเองและหรือคูสมรส และหรือบตุรแลว สามารถยื่นขอกูเงินพิเศษสินเชื่อเพ่ือการเคหะได ทั้งน้ี 
การยื่นขอกูเงินน้ันจะตองมีระยะเวลาไมเกิน 180 วัน นับจากวันทีส่มาชิกและหรอืคูสมรสและหรือบุตร
ไดถือกรรมสิทธิ์บานพรอมที่ดินน้ัน 
 ขอ 30  แบบรูปและรายการกอสรางหรือตอเติมหรือปรับปรุงบานหรอืหองชุด น้ัน ตอง
ปฏิบตัิใหถูกตองตามกฎหมายและตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกูดวย 
      การแกไขเปลีย่นแปลงแบบรูป หรือรายการดังกลาวในวรรคกอนในสิง่ที่เปน
สาระสําคัญตองไดรับความเห็นชอบของบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเงินกูเพ่ือการนี้ 
และตองรายงานคณะกรรมการดําเนินการทราบ 
 ขอ 31 จํานวนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะซึ่งอนุมัติใหแกสมาชิกสมทบผูกูคนหนึ่งๆ น้ัน 
ยอมสุดแตคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร ทั้งน้ี ไมเกนิ 2,000,000 บาท การพิจารณาจํานวนเงนิกูจะ
คํานึงถึงลักษณะของที่อยูอาศัย คุณสมบตัิของผูกูการลงทุนรวมของผูกู ความสามารถในการชาํระหนี้
ของผูกูและมูลคาของหลักประกัน ดังน้ี 
       (1) หลักประกนัซึ่งเปนกรรมสิทธิ์หองชุด   
     - จํานวนเงินกูไมเกิน  1,000,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของราคา
ประเมินหลักประกัน 
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               - จํานวนเงินกูเกิน  1,000,000 บาท   แตไมเกิน 2,000,000 บาท ใหกูไดไม
เกินรอยละ 85 ของราคาประเมินหลักประกัน 
         (2) หลักประกนัซึ่งเปนบานพรอมที่ดิน    
     - จํานวนเงินกูไมเกิน 1,000,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 95 ของราคา
ประเมินหลักประกัน 
               - จํานวนเงินกูเกิน 1,000,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท ใหกูไดไมเกิน  
รอยละ 90 ของราคาประเมินหลักประกัน 
        เม่ือคณะกรรมการเงินกูพิจารณาใหผูกูรายใดทําประกนัชีวติเพ่ือคุมครองหนี้ ใหผู
กูสามารถกูเงินเกินมูลคาแหงคาอสังหาริมทรัพยน้ันได ทั้งน้ี สวนที่เกินน้ันใหกูไดเฉพาะคาเบี้ยประกัน
ชีวติเทานั้น 
 ขอ 32 เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะที่ไดรับอนุมัติแลว จะตองดําเนินการทํานิติกรรมจาํนอง
ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรับอนุมัติ หากเกินกําหนดจะตองนําเสนอคณะกรรมการเงินกูเพ่ือ
พิจารณาใหม 
 ขอ 33 การกูเงินกูพิเศษเพือ่การเคหะ ตามขอ 27(2) 27(3) 27(6) และ27(7)  ผูกูจะตอง
ดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 18 เดือน นับจากวันทําสัญญาเงินกู  หากพนกําหนดดังกลาว   
ผูกูจะตองรายงานพรอมเหตุผลความจําเปนเพ่ือขอขยายระยะเวลาตอคณะกรรมการเงินกู ภายใน 30 
วัน นับแตวนัครบกําหนด 
 ขอ 34 ตราบใดที่สมาชกิสมทบยังสงคืนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะไมครบ ผูกูจะขายหรือ
โอนทรัพยสินที่เปนหลักประกันเงินกูน้ันไมวาบางสวนหรือทั้งหมดแกผูอ่ืนไมได เวนแตเงินกูพิเศษน้ัน
เหลือนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาหุนที่สมาชิกสมทบผูกูมีอยูในสหกรณ ทั้งน้ี ตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการดําเนินการ 
 

เงินกูพเิศษเพื่อการอ่ืน 
     ขอ 35 เงินกูพิเศษเพื่อการอื่น เปนเงินกูพิเศษที่สหกรณกําหนดใหมีขึ้นเพ่ือชวยเหลือ
สมาชิกสมทบในเรื่องตางๆ เปนการเฉพาะ โดยมีกําหนดระยะเวลาการดําเนินการ 
      การกําหนดหลักเกณฑการใหเงินกูพิเศษเพื่อการอื่นตามวรรคกอน ใหออกเปน
ประกาศสหกรณ ซ่ึงจะตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการ
ดําเนินการผูเขารวมประชุมเพ่ือการนั้น 
 

หมวด 5 
เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงนิกู 

 ขอ 36 เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูทุกประเภทนั้น ใหชําระไดไมเกินจํานวนงวด ดังน้ี 
        (1)  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ใหผูกูสงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทากันทุก
งวด (เวนแตงวดสุดทาย) ภายในระยะเวลาไมเกิน 12 งวด  
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   (2)  เงินกูสามัญ จํานวนเงินกูไมเกินรอยละ 90 ของเงินคาหุนหรือเงินฝากใหผูกู
สงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทากันทุกงวด (เวนแตงวดสุดทาย) ภายในระยะเวลาไมเกิน 
360 งวด  
   สําหรับสมาชกิสมทบที่เปนพนักงานราชการ ระยะเวลาผอนชําระหนี้เงินกูตองไม
เกินอายุสัญญาจาง โดยผอนชําระเงินตนและดอกเบี้ยในอัตราคงที่เทากันทุกเดือน (เวนแตงวดสดุทาย) 
กรณีการผอนชําระเกินกวาระยะเวลาตามสัญญาจาง ตองมีหน้ีคงเหลือไมเกินกวารอยละ 90 ของเงินคา
หุนที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ 
       (3) เงินกูพิเศษ ใหผูกูสงคนืเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทากันทุกงวด 
(เวนแตงวดสดุทาย) ภายในระยะเวลาไมเกิน 360 งวด” 
 ขอ 37 สมาชิกสมทบผูกูเงินกับสหกรณเม่ือหักเงินที่ตองชําระตอสหกรณแลว ผูกูจะตองมี
เงินไดรายเดือนคงเหลือจากรายการหักประจําเดือนของทางราชการ ดังน้ี 
            (1)  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ผูกูจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวา 3,500 
บาท หรือกรณีสมาชิกสมทบที่ไมมีเงินไดรายเดือนจะตองมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพยไมนอยกวาสาม
เทาของเงินงวดในการชําระหนี้ 
                   (2)  เงินกูสามัญ ที่มีจํานวนเงินกูเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนและเงินฝาก ผูกู
จะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือเม่ือรวมยอดเงินที่ตองชําระตอสหกรณทุกประเภทแลว (ตามสลปิ
เงินเดือน) ดังน้ี 
                          1) จํานวนเงินกูไมเกิน 100,000 บาท จะตองมีเงินไดรายเดือนของผูกูคงเหลือ        
ไมนอยกวา 3,500 บาท  
          2) จํานวนเงินกูเกิน 100,001 บาท แตไมเกิน 150,000 บาท จะตองมีเงินไดราย
เดือนของผูกูคงเหลือไมนอยกวา 4,000 บาท  
            3)  จํานวนเงนิกูเกิน 150,001 บาท แตไมเกิน 200,000 บาท จะตองมีเงินไดราย
เดือนของผูกูคงเหลือไมนอยกวา 4,500 บาท 
            4)  จํานวนเงนิกูเกิน 200,001 บาท แตไมเกิน 300,000 บาท จะตองมีเงินไดราย
เดือนของผูกูคงเหลือไมนอยกวา 5,000 บาท          
     5)  จํานวนเงนิกูเกิน 300,001 บาท แตไมเกิน 400,000 บาท จะตองมีเงินไดราย
เดือนของผูกูคงเหลือไมนอยกวา 5,500 บาท  
               ทั้งน้ี เงินไดรายเดือน หมายถึง เงินเดือนรวมคาครองชพีที่ปรากฏตามสลิปเงินเดือน 
        (3) เงินกูพิเศษทุกประเภท ผูกูจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวา  2,500 บาท   
         สําหรับเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะผูกูจะตองมีเงินไดรายเดือนรวมคงเหลือ ดังน้ี 
          1) จํานวนหนีร้วมไมเกิน 750,000 บาท จะตองมีเงินไดรายเดือนของผูกูคงเหลือ
ไมนอยกวา 3,500 บาท    
          2) จํานวนหนีร้วมเกิน 750,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท จะตองมีเงินได
รายเดือนของผูกูคงเหลือไมนอยกวา 4,500 บาท  
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          3) จํานวนหนีร้วมเกิน 1,000,000 บาท แตไมเกิน 1,500,000 บาท จะตองมีเงิน
ไดรายเดือนของผูกูคงเหลือไมนอยกวา 5,500 บาท  
          4) จํานวนหนีร้วมเกิน 1,500,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท จะตองมีเงิน
ไดรายเดือนของผูกูคงเหลือไมนอยกวา 7,000 บาท 
         กรณีการกูเงินพิเศษเพื่อการเคหะ ซ่ึงผูขอกูมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมเขา
หลักเกณฑตาม 1)  ถึง 4 ) ใหผูกูนําหลักฐานเงินไดรายเดือนคงเหลอืของบุตรและหรือคูสมรสและหรือ
บิดามารดาของผูกู มารวมกับเงินไดรายเดือนคงเหลือของผูกูได โดยใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจใน
การพิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินไดรายเดือนของบุตรและหรือคูสมรสและหรือบดิามารดาของผูกูได
ตามที่เห็นสมควร  ทั้งน้ี เม่ือหักเงินงวดที่ตองชําระหนี้แลว ผูกูจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือจาก
รายการหักประจําเดือนของทางราชการไมนอยกวา 3,500 บาท  
          หลักฐานซึ่งแสดงเงินไดรายเดือนประกอบคําขอกูเงินกูเพ่ือการเคหะของผูกู ของ
บุตรและหรือคูสมรสและหรือบิดามารดา ไดแก หลักฐานการรับเงินเดือนสุทธิ สําเนาสมุดบัญชเีงินฝาก
สถาบันการเงนิยอนหลัง 6 เดือน หรือหลักฐานอื่นใดทีค่ณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร 
 ขอ 38  การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ซ่ึงผูกูตองสงตอสหกรณใหสงโดยวิธีหัก
จากเงินไดรายเดือนของผูกู  ณ ที่จาย เวนแตหลังจากไดรับอนุมัตเิงินกูแลว สมาชิกสมทบผูกูดังกลาว
ไดพนจากราชการ และไมมีเงินไดรายเดือนที่รับจากหนวยราชการตนสังกัดของผูกู ใหนําสงเงินงวดชําระ
หน้ีที่สํานักงานของสหกรณ หรือหักจากบัญชีเงินฝากของผูกูที่มีอยูกบัสหกรณ โดยผูกูตองมีเงินฝากไวใน
บัญชีจํานวนไมนอยกวา 3 เทาของจํานวนเงินที่ไมพอหัก ณ ที่จายในแตละงวด ตลอดอายุสัญญาเงินกู  
                      สําหรับสมาชกิสมทบผูกูทีใ่ชเงินคาหุนหรอืเงินฝากที่เปนหลักประกนั ใหนําสงเงิน
ชําระหนีใ้นสวนที่เกนิหลังหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู ณ ที่จาย ที่สาํนักงานของสหกรณหรือหักจาก
บัญชเีงินฝากของผูกูที่มีอยูกับสหกรณ  
                     สําหรับเงินงวดชําระหนี้เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะและเพื่อการอื่น ใหสงชําระหนี้ไดไม
เกินอายุ 60 ป 
 

หมวด 6 
ดอกเบี้ยเงินกู 

 ขอ 39 ใหสหกรณเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉนิ เงินกูสามัญและเงินกูพิเศษไดตาม
ประกาศสหกรณโดยมติคณะกรรมการดําเนินการ แตทั้งนี้ตองไมเกิน รอยละ 15 ตอป  
          การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหออกเปนประกาศสหกรณและใหมีผลใชบังคบั
ตั้งแตวันแรกของเดือนถัดจากเดือนที่มีการออกประกาศเปนตนไป สาํหรับสมาชิกที่อยูในระหวางการ
ผอนชําระหนี้เงินกู สหกรณจะปรับอัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามประกาศสหกรณดังกลาวและอาจปรับ
จํานวนเงินทีต่องผอนชําระของผูกูซ่ึงยังคางชําระอยูเปนอัตราใหมก็ได 
 ขอ 40 ดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวนัตามจํานวนตนเงินคงเหลือ 
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หมวด 7 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู 

 ขอ 41 ใหคณะกรรมการเงินกูตรวจตราควบคุมการใหเงินกูทุกรายมีหลักประกนัตามที่กําหนด
ไวในระเบยีบนี้ และเม่ือคณะกรรมการเงินกูเห็นวาหลกัประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกู
จะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาตามที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 42 ในกรณีใด ๆ ดังตอไปน้ีใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน
โดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิตองคํานึงถงึกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการเงินกู
จัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
      (1)  เม่ือผูกูพนจากการเปนสมาชิกสมทบไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
      (2)  เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการเงินกูวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกู
น้ัน 
      (3)  เม่ือคณะกรรมการเงินกูเห็นวาหลักประกันสําหรบัเงินกูเกิดบกพรอง และผูกู
มิไดแกไขใหคนืดีภายในระยะเวลาที่สหกรณกําหนด  
      (4)  เม่ือคางสงเงินงวดชําระหนี้เปนเวลาสองงวดเดือนติดตอกัน หรือผิดนัดการสง
เงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
 ขอ 43 ในกรณีที่ผูกูตองสงเงินกูคืนโดยสิน้เชิงตามที่กลาวแลวในขอ 42 ถาผูค้ําประกันซึ่ง
ตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูไมสามารถชําระหนี้น้ันใหเสร็จสิ้นในคราวเดียวได     
           คณะกรรมการเงินกูอาจผอนผันใหเรียกเก็บเงินจากผูค้าํประกันเปนงวดรายเดือนจน
ครบถวนตามหน้ีที่คางชําระตอสหกรณกไ็ด  สําหรับจํานวนงวดรายเดือนที่ผอนชําระของผูค้ําประกันนั้น
ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจกําหนดจํานวนงวดผอนชําระตามที่เห็นสมควร ทัง้น้ี ไมเกิน 144 งวด
เดือน 
 ขอ 44  กรณีผูกูหรือผูค้ําประกันเงินกูไดโอนหรือยายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา 
แตยังมีหน้ีคางชําระหรือภาระผูกพันในฐานะผูค้ําประกนัตอสหกรณ ใหผูน้ันแจงเปนหนังสือใหสหกรณ
ทราบภายในกําหนด 7 วัน นับแตวันที่โอนหรือยายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา  
 

หมวด 8 
การลงโทษ 

ขอ 45 สมาชิกสมทบทีใ่ชเอกสารหลักฐานอันเปนเท็จประกอบคําขอกูเงินกูทุกประเภท หรือ
รายงานผลการใชเงินกูอันเปนเท็จ หรือไมนําเงินไปใชตามวตัถุประสงคแหงการกู หรือไมดําเนินการให
แลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาตามขอ 27 หรือตามประกาศสหกรณ หรือตามเงื่อนไขในสัญญาจะถูก
ลงโทษ ดังน้ี  
                          (1) ปรับอัตราดอกเบีย้จากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูประเภทนั้น ๆ เปนรอยละ 15 
ตอป เปนระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเงินกูกําหนด และ 
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           (2) ระงับสิทธิ์การกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป เงินกูสามัญทุก
ประเภทและเงินกูพิเศษเปนระยะเวลาไมเกิน  5 ป และหรือ 
           (3) ถูกเรียกคนืเงินกูทั้งหมดหรือถูกหักเงินกูสวนที่เกนิกวารอยละ 90 ของมูลคา
หุนภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรหรืออาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
                     กรณีผูกูซ่ึงถูกลงโทษตามขอ 45 (1)  และขอ 45 (2)  ไดนําตนเงินและดอกเบี้ยที่คาง
ชําระมาชําระตอสหกรณครบถวนแลว หรือผูกูไดถูกลงโทษมาเปนระยะเวลาพอสมควรแลว ใหคณะกรรมการ
เงินกูมีอํานาจพิจารณาผอนผันการลงโทษดังกลาวกไ็ด 
  ขอ 46 สมาชกิสมทบที่กระทําความผิด หรือเปนตวัการ หรือผูสนบัสนนุ ใหมีการกระทํา
ความผิดตามขอ 45 หากการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายรายแรง ใหถือวาสมาชิก
สมทบผูน้ันแสดงตนเปนปฏปิกษตอสหกรณ   คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหสมาชิกสมทบผูน้ันออก
จากการเปนสมาชิกสมทบของสหกรณก็ไดและหรืออาจดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 

หมวด 9 
ขอเบ็ดเสร็จ 

                ขอ 47 การกําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติมหรือนอกเหนือที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดโดยออกเปนประกาศสหกรณ 
  ขอ 48 การใดที่มิไดเปนไปตามระเบียบนี ้ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณา
และวินิจฉัยการใหเงินกูเปนกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องนั้นๆ ได ทั้งน้ี ตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมต่ํา
กวาสามในสีข่องจํานวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเขารวมประชุมเพ่ือการนั้น  
 ขอ 49 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 50 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบ 

                ประกาศ ณ วันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2559 

 (ลงนาม)          สิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ 
 (นายสิทธชิัย  อ๊ึงภากรณ) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 


