
ระเบยีบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการใหเงนิกูแกสมาชกิสหกรณ พ.ศ. 2561 

-------------------------------- 
           อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (9) และขอ 106 (3) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด    
ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดท่ี 41 คร้ังท่ี 11 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ไดกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก สหกรณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  ขอ 1   ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด วาดวยการให เงินกูแก
สมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2561”   
  ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป 
  ขอ 3 ใหยกเลกิระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 
พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําส่ัง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดแยงกับ
ระเบียบน้ี และใหใชระเบียบน้ีแทน 

 
หมวด 1 

ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ 4 ในระเบียบน้ี สหกรณใหเงินกู  3 ประเภท คือ 
          (1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
          (2) เงินกูสามญั 
          (3) เงินกูพิเศษ 
 ขอ 5 สหกรณจะใหเงินกูไดเฉพาะสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 ขอ 6 การใหเงินกูแกสมาชิกจะใหไดเฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามท่ี
คณะกรรมการดําเนนิการเห็นสมควร 
 

หมวด 2 
เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 ขอ 7   สมาชิกผูประสงคขอกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินตองสงเงินคาหุนมาแลว 6 งวดเดือน  
 กรณีบุคคลท่ีเคยเปนสมาชิกสมทบมากอนซ่ึง ไดสงเงินคาหุนรายเดือนตอเนื่องและ ตอมาไดเปน
สมาชิก ใหนับรวมระยะเวลาท่ีสงเงินคาหุนรายเดือนในชวงระยะเวลาท่ีเปนสมาชิกสมทบดวย  ท้ังน้ี การนับรวม
ระยะเวลาการสงเงินคาหุนในกรณีน้ีใหใชเฉพาะสทิธิในการกูเงินตามระเบียบน้ีเทาน้ัน 
 ขอ 8   เมื่อสมาชิกมเีหตุฉุกเฉินและประสงคจะขอกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินก็ใหย่ืนคําขอกูตามแบบท่ี
สหกรณกําหนดไว เพ่ือใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณาอนุมติั 
 ขอ 9   เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึง  ๆน้ัน ใหมีจํานวนไมเกินรอยละ 90 ของเงิน
คาหุนที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ  และไมเกิน  2 เทาของเงินไดรายเดือนของสมาชิกนั้น  สําหรับสมาชิกท่ี
เกษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการ ใหถือวาเงินไดรายเดือนเดือนสุดทายเปนเงินไดรายเดือนของสมาชิกผูนั้น 
 ในกรณีที่สมาชิกน้ันยังมีเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินคางชําระอยู หากประสงคจะกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินใหม  
จํานวนเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินคร้ังใหมและเงินกูท่ีคางชําระอยูรวมกันจะมีจํานวนตนเงินกูเกินกวาจํานวนท่ีกลาวใน
วรรคกอนไมได   



หมวด 3 
เงนิกูสามัญ 

 ขอ 10  เงินกูสามัญแบงเปน 8 ประเภท ดังนี ้
 (1) เงินกูสามญัท่ัวไป    
 (2) เงินกูสามญัเพ่ือการศึกษา   
 (3) เงินกูสามญัเพ่ือประกอบอาชีพเสริม    
 (4) เงินกูสามญัเพ่ือสงเสริมการประหยัดพลงังาน 
 (5) เงินกูสามญัเพ่ือคุมครองชีวิตและทรัพยสนิ 
 (6) เงินกูสามัญเพ่ือสงเคราะหผูประสบภัย  
 (7) เงินกูสามัญเพ่ือการทองเท่ียว 
 (8) เงินกูสามัญเพ่ือความมั่นคง ของครอบครัว 
 ขอ 11 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินสามญัตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว 
 ขอ 12 คําขอกูเงินสามญัของสมาชิกน้ัน ตองเสนอผานขาราชการตั้งแตระดับชํานาญการ หรือชํานาญงาน 
หรือเทียบเทาข้ึนไป หรือผานหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง ยกเวนกรณีจํานวนเงินกูไมเกินกวา
รอยละ 90 ของเงินคาหุนหรือเงินฝากท่ีสมาชิกมีอยูกับสหกรณ 
 ขอ 13 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินกูสามัญ ตองสงเงินคาหุนมาแลว 6 งวดเดือน  
 กรณีบุคคลที่เคยเปนสมาชิกสมทบมากอนซ่ึงไดสงเงินคาหุนรายเดือนตอเน่ืองและตอมาไดเปนสมาชิก 
ใหนบัรวมระยะเวลาท่ีสงเงินคาหุนรายเดือนในชวงระยะเวลาท่ีเปนสมาชิกสมทบดวย ท้ังน้ี การนับรวมระยะเวลา
การสงเงินคาหุนในกรณีน้ีใหใชเฉพาะสิทธิในการกูเงินตามระเบียบนี้เทาน้ัน 
     กรณีสมาชิกที่เคยออกจากการเปนสมาชิกมาแลว หากประสงคขอกูเงินสามญัจะตองสงเงินคาหุน
มาแลวไมนอยกวา 24 งวดเดือน เวนแตการกูน้ันเปนการกูเพ่ือชําระหนี้ใหกับผูคํ้าประกันท่ีเคยชําระหน้ีใหแกสหกรณ
แทนตน ใหขอกูไดเม่ือสงเงินคาหุนมาแลว 1 งวดเดือน 
 ขอ 14 สมาชิกผูกูเงินกูสามญัจะตองมหุีนอยูกับสหกรณไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนเงินกู 
 ขอ 15 จํานวนเงินกูสามัญท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึง  ๆนั้น ยอมสดุแตคณะกรรมการเงินกูพิจารณา
เห็นสมควร ท้ังน้ี จํานวนเงินกูสามัญทุกประเภท รวมกันตองอยูภายในวงเงินท่ีกําหนดตามเงินไดรายเดือนของผูกู 
ดังนี ้
                         (1)  เงินไดรายเดือนไมเกิน 13,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสดุไมเกิน 750,000 บาท 
     (2)  เงินไดรายเดือน 13,001 – 14,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกนิ 850,000 บาท 
      (3)  เงินไดรายเดือน 14,001 – 15,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 900,000 บาท 
     (4)  เงินไดรายเดือน 15,001 – 17,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 950,000 บาท 
     (5)  เงินไดรายเดือน 17,001 – 19,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท 
      (6)  เงินไดรายเดือน 19,001 – 21,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 1,100,000 บาท 
     (7)  เงินไดรายเดือน 21,001 – 23,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 1,200,000 บาท 
    (8)  เงินไดรายเดือน 23,001 – 25,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกนิ 1,300,000 บาท 
    (9)  เงินไดรายเดือน 25,001 – 27,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 1,400,000 บาท 
    (10) เงินไดรายเดือน 27,001 – 29,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 1,500,000 บาท 
    (11) เงินไดรายเดือน 29,001 – 32,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสดุไมเกิน 1,600,000 บาท 
     (12) เงินไดรายเดือน 32,001 – 35,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 1,700,000 บาท   



     (13) เงินไดรายเดือน 35,001 – 38,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 1,800,000 บาท 
     (14) เงินไดรายเดือน 38,001 – 41,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 1,900,000 บาท 
     (15) เงินไดรายเดือน 41,001 – 44,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาท 
      (16) เงินไดรายเดือน 44,001 – 47,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 2,100,000 บาท 
     (17) เงินไดรายเดือน 47,001 – 50,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 2,200,000 บาท 
    (18) เงินไดรายเดือน 50,001 – 53,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 2,300,000 บาท 
    (19) เงินไดรายเดือน 53,001 – 56,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 2,400,000 บาท 
    (20) เงินไดรายเดือน 56,001 – 60,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 2,500,000 บาท 
    (21) เงินไดรายเดือน 60,001 – 64,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 2,600,000 บาท 
    (22) เงินไดรายเดือน 64,001 – 68,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 2,700,000 บาท 
             (23) เงินไดรายเดือน 68,001 บาทข้ึนไป จํานวนเงินกูสงูสุดไมเกิน 3,000,000 บาท  
     ผูที่เปนสมาชิกไมครบ 1 ป ใหมีสทิธ์ิกูไดก่ึงหน่ึงของจํานวนเงินกู ตาม (1) ถึง (23) สําหรับสมาชิกที่กู
เงินกูสามญัไมเกินกวารอยละ 90 ของหุนที่ตนมอียูในสหกรณ คณะกรรมการเงินกูอาจพิจารณาใหเงินกูสามญัแกผูนั้น
ไดโดยมติองมผูีค้ําประกันและไมจํากัดจํานวนเงินกูตาม (1) ถึง (23) 
     ท้ังน้ี สหกรณอาจใหเงินกูสามัญแกสมาชิก ซ่ึงเมื่อรวมกับเงินกูสามัญทุกประเภทแลวมี จํานวนเงินกู
สงูสดุเกินกวาที่กําหนดไวใน (1) ถึง (23) ได โดยหลักเกณฑการใหเงินกูสามญัดังกลาวใหเปนไปตามประกาศสหกรณ
โดยความเห็นชอบคณะกรรมการดําเนนิการ    
              ขอ 16  เงินกูสามญัใหกูไดเพ่ือวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหน่ึงหรือหลายวัตถุประสงค ดังน้ี 
  (1) เงินกูสามัญทั่วไป เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับครอบครัวหรือคาใชจายอื่น ๆ ของสมาชิก 
     (2) เงินกูสามญัเพ่ือการศึกษา เพ่ือเปนคาใชจายในการศึกษาของสมาชิกและหรือคูสมรส และ
หรือบุตร และหรือบุตรบุญธรรมของสมาชิก ในระดับการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลถึงปริญญาเอก ดังตอไปน้ี 
  1) เพ่ือเปนคาบํารุงการศึกษา คาอุปกรณการศึกษา ซ้ือคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตามท่ี
สถานศึกษากําหนด และคาใชจายอ่ืน  ๆตามประกาศของสถานศึกษาเทาที่จายจริง  
               2) เพ่ือเปนคาใชจายอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของกับการศึกษาอีกไมเกิน 10,000 บาท ของขอ 1) ตอ
รายตอภาคการศึกษา 
          (3) เงินกูสามญัเพ่ือประกอบอาชีพเสริม เพ่ือเปนคาใชจายในการประกอบอาชีพเสริม 
ของสมาชิก ดังตอไปน้ี 
 1) เพ่ือการลงทุนประกอบ อาชีพเสริมของสมาชิก 
  2) เพ่ือขยายกิจการหรือเสริมสภาพคลองในกิจการเดิมของสมาชิก 
           (4) เงินกูสามัญเพ่ือสงเสริมการประหยัดพลงังาน  เพ่ือเปนคาใชจายในการปรับปรุง
ยานพาหนะเพ่ือติดตั้งระบบการใชกาซ โดยใหกูไดในวงเงินกูไมเกินจํานวนเงินท่ีเปนคาใชจายจริง  ทั้งนี้ จํานวน
เงินกูสูงสุดไมเกิน 120,000 บาท  
           (5) เงินกูสามัญเพ่ือคุมครองชีวิตและทรัพยสิน  เพ่ือเปนคาใชจายในการซ้ืออาวุธปน  และ
หรือเคร่ืองกระสุนปน  โดยใหกูไดในวงเงินกูไมเกิน  จํานวนเงินที่เปนคาใชจายจริง  ทั้งน้ี จํานวนเงินกูไมเกิน  
120,000 บาท 

           (6) เงินกูสามญัเพ่ือสงเคราะหผูประสบภัย เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเคราะหสมาชิก 
ผูประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ดังน้ี 



  1) จํานวนเงินกูไมเกินมูลคาความเสยีหายท่ีเกิดข้ึนจริง และมูลคาความเสยีหาย 
ไมนอยกวา 80,000 บาท  
 2) ผูกูจะตองแนบเอกสารหลกัฐาน ดังน้ี 
                     - สําเนาทะเบียนบานท่ีประสบภัยซ่ึงสมาชิกมช่ืีออยู 
                     - ภาพถายท่ีอยูอาศัยที่แสดงถึงความเสยีหายของทรัพยสนิ 
                    - หนงัสอืรับรองความเสียหายและประเมินมลูคาความเสียหาย 
                    - ความเห็นของผูบังคับบัญชา หรือประธานกลุม หรือผูแทนสมาชิก หรือหนงัสอื
รับรองจากหนวยราชการแหงทองท่ี  
          กรณีเอกสารหลกัฐานไมครบถวนใหสมาชิกแสดงเอกสารหลักฐานอ่ืนอันเช่ือไดวาเกิด
ความเสยีหายดังกลาวจริงและใหคณะกรรมการเงินกูนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณา เปนกรณี ๆ  ไป 
        (7) เงินกูสามัญเพ่ือการทองเท่ียว เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหสมาชิกไดมโีอกาสไป
ทองเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศ สําหรับหลกัเกณฑการใหเงินกูสามัญเพ่ือการทองเท่ียวใหเปนไปตาม
ประกาศสหกรณ 
                 (8) เงินกูสามัญเพ่ือความมั่นคงของครอบครัว เพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกเพ่ิม
หลกัประกันความม่ันคงของชีวิตและครอบครัวในอนาคต สําหรับหลักเกณฑการใหเงินกูสามัญเพ่ือความมั่นคงของ
ครอบครัว ใหเปนไปตามประกาศสหกรณ 
                ขอ 17   สมาชิกท่ีกูเงินสามัญทุกประเภท  หากกูเกินกวารอยละ  90 ของหุนท่ีตนมีอยูในสหกรณ
จะตองทําประกันชีวิตกลุมและหรือประกันชีวิตเพ่ือคุมครองหนี้รายบุคคลท่ีสหกรณจัดใหมข้ึี นตามทุนประกันท่ี
สหกรณกําหนด ในกรณีสมาชิกถึงแกกรรมสหกรณจะนาํเงินสินไหมทดแทนไปชําระหน้ีท่ีคางชําระกับสหกรณหรือ
ชําระคืนใหผูคํ้าประกันท่ีไดชําระหน้ีแทนผูกูกอนสวนท่ีเหลือจึงมอบใหแกทายาท ในกรณีท่ีบริษัทปฏิเสธการรับทํา
ประกันชีวิตกลุมการใหเงินกูใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู 
    ขอ 18 สมาชิกตองสงเงินกูสามัญคืนสหกรณแลวเปนเวลาไมนอยกวา  3 งวดเดือน จึงมีสิทธิยื่นกู
สามญัใหมได เวนแตจํานวนเงินกูสามญัของสมาชิกผูกูยังกูไมเต็มสิทธ์ิตามวงเงินท่ีกําหนดไวในขอ 15 
 ขอ 19 ในการใหเงินกูสามัญ น้ัน ถาปรากฏวาสหกรณมเีงินทุนท่ีจะใหกูไดไมพอแกการขอกู อันมี
ลกัษณะพึงใหกูนั้นทุกรายใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงินกู ดังตอไปน้ี 
  (1) เงินกูซ่ึงไมเกินรอยละ 90 ของคาหุนหรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ พึงใหในลาํดับ
กอนเงินกูประเภทอื่น  
  (2) ในระหวางเงินกูซ่ึงอยูในลําดับเดียวกันตามที่กลาวในขอ 19(1) น้ัน ใหถือลําดับกอนหลัง
ตามท่ีเสนอคําขอกูตอสหกรณ 
      ท้ังน้ี เวนแตในกรณีท่ีคณะกรรมการเงินกูเห็นวามีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนก็ได 
 

หมวด 4 
เงินกูพเิศษ 

   ขอ 20 เงินกูพิเศษแบงเปน 5 ประเภท ดังน้ี 
           (1) เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ 
           (2) เงินกูพิเศษซ่ึงไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณ 
           (3) เงินกูพิเศษซ่ึงไมเกินรอยละ 90 ของเงินฝากท่ีสมาชิกมอียูในสหกรณ 
           (4) เงินกูพิเศษเพ่ือประกอบกิจการ 



  (5) เงินกูพิเศษเพ่ือการอ่ืน      
           การพิจารณาเงินกูใหถือวาเงินกูพิเศษซ่ึงไมเกินรอยละ 90 ของมลูคาหุนหรือเงินฝากท่ีสมาชิกมี
อยูในสหกรณอยูในลาํดับกอนเงินกูเพ่ือการเคหะ เงินกูเพ่ือการประกอบกิจการ เงินกูพิเศษเพ่ือการอ่ืนอยูในลาํดับ
สดุทาย สาํหรับเงินกูพิเศษซ่ึงอยูในลําดับเดียวกันนั้น ใหถือลาํดับกอนหลงัตามท่ีเสนอคําขอกูตอสหกรณ 
    ขอ 21  สมาชิกซ่ึงอาจไดรับเงินกูพิเศษไดตองสงเงินคาหุนมาแลว 6 งวดเดือน และมมูีลคาหุนไมนอย
กวารอยละ 5 ของจํานวนเงินกูยกเวนเงินกูพิเศษซ่ึงไมเกินรอยละ  90 ของเงินฝากท่ีสมาชิกมอียูในสหกรณ ท้ังน้ี
จํานวนเงินกูพิเศษที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึง ๆ น้ัน ยอมสุดแตคณะกรรมการเงินกูพิจารณาเห็นสมควร 
 กรณีบุคคลท่ีเคยเปนสมาชิกสมทบมากอนซ่ึง ไดสงเงินคาหุนรายเดือนตอเนื่องและ ตอมาไดเปน
สมาชิก ใหนับรวมระยะเวลาท่ีสงเงินคาหุนรายเดือนในชวงระยะเวลาท่ีเปนสมาชิกสมทบดวย  ท้ังน้ี การนับรวม
ระยะเวลาการสงเงินคาหุนในกรณีน้ีใหใชเฉพาะสทิธิในการกูเงินตามระเบียบน้ีเทาน้ัน 
    ขอ 22  สมาชิกซ่ึงมหีน้ีเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินและหรือหน้ีเงินกูสามัญ คณะกรรมการเงินกูอาจพิจารณา
ใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกผูนั้นอีกก็ได  ทั้งนี้ ตองสามารถหักการชําระหน้ีไดจากเงินไดรายเดือนของผูกู  ณ ที่จาย
เทานั้น 
   ขอ 23  ตราบใดที่สมาชิกยังสงเงินชําระหน้ีเงินกูพิเศษไมครบ สมาชิกผูน้ันจะตองยินยอมและอํานวย
ความสะดวกใหคณะกรรมการเงินกู หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรับมอบหมายจากสหกรณเขาตรวจทรัพยสนิหรือกิจการท่ี
ใชเงินกูนั้น ในเวลาอันสมควรไดเสมอ และตองช้ีแจงขอความเกี่ยวกับเร่ืองท่ีตรวจใหทราบตามความประสงค 
 

เงินกูพเิศษเพื่อการเคหะ 

    ขอ 24  เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ  ใหกูไดเพ่ือวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง  หรือหลาย
วัตถุประสงค ดังน้ี 
           (1) เพ่ือซ้ือหองชุด หรือบาน พรอมท่ีดิน ท้ังนี ้เพ่ือเปนกรรมสทิธ์ิของผูกูตามควรแกฐานะ  
          (2) เพ่ือปลกูสรางบานในที่ดินกรรมสิทธ์ิของผูกู และหรือคูสมรส และหรือบุตร 
          (3) เพ่ือซ้ือท่ีดินพรอมปลูกสรางบาน  
          (4) เพ่ือซ้ือหองชุดขางเคียงหรือที่ดินขางเคียงกับท่ีดินพรอมบานซ่ึงสมาชิกผูกูเปน 
เจาของกรรมสิทธ์ิเพ่ือขยายบริเวณ 
          (5) เพ่ือไถถอนจํานองบานพรอมท่ีดินหรือหองชุด โดยชําระหน้ีเงินกูเพ่ือการเคหะของ 
สถาบันการเงินอื่น ๆ 

          (6) เพ่ือไถถอนจํานองท่ีดินซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของผูกูและหรือคูสมรส และหรือบุตร โดยชําระ
หนี้เงินกูเพ่ือการเคหะของสถาบันการเงินอ่ืน ๆ พรอมปลูกสรางบานพักอาศัย 
           (7) เพ่ือตอเติมหรือปรับปรุงบานหรือที่อยูอาศัย  
    ขอ 25  สมาชิกผูประสงคกูเงินดังกลาวในขอ 24 ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
รวมท้ังรายละเอียดและหลกัฐานตาง ๆ  ที่เก่ียวของ เชน รายการทรัพยสินและหนี้สิน รายไดและคาใชจาย แบบรูป
และรายการกอสราง หรือตอเติม หรือปรับปรุงบาน หรือหองชุด  รายละเอียดและหลกัฐานแหงท่ีดิน  หรือ บาน 
หรือหองชุด ท่ีจะซ้ือหรือเชาซ้ือ กําหนดเวลา และราคาสัญญาท่ีทําไวหรือรางสญัญาที่จะทํา รายละเอียดแหงความ
ตองการเงินกู กําหนดการใชจายเงินกู รายละเอียดและหลักฐานแหงทรัพยสนิท่ีเสนอเปนประกัน 



     กรณีสมาชิกซ่ึงไดซ้ือหรือชําระราคาบานพรอมท่ีดิน  และโอนกรรมสทิธ์ิเปนของตนเองและหรือคู
สมรส และหรือบุตรแลว สามารถยื่นขอกูเงินพิเศษสินเช่ือเพ่ือการเคหะได  ท้ังนี้ การยื่นขอกูเงินน้ันจะตองมี
ระยะเวลาไมเกิน 180 วัน นับจากวันท่ีสมาชิกและหรือคูสมรส และหรือบุตรไดถือกรรมสทิธ์ิบานพรอมท่ีดินน้ัน 
     ขอ 26  แบบรูปและรายการกอสรางหรือตอเติมหรือปรับปรุงบานหรือหองชุด น้ัน ตองปฏิบัติ 
ใหถูกตองตามกฎหมายและตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกูดวย 
     การแกไขเปล่ียนแปลงแบบรูป หรือรายการดังกลาวในวรรคกอนในสิ่งท่ีเปนสาระสาํคัญตองไดรับ
ความเห็นชอบของบุคคลซ่ึงไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเงินกูเพ่ือการนี้  และตองรายงานคณะกรรมการ
ดําเนนิการทราบ 
    ขอ 27 จํานวนเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะซ่ึงอนมุติัใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึง  ๆ น้ัน  ยอมสุดแต
คณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรท้ังนี้ไมเกิน 8,000,000 บาท การพิจารณาจํานวนเงินกูจะคํานงึถึงลักษณะของท่ีอยู
อาศัย คุณสมบัติของผูกู การลงทุนรวมของผูกู ความสามารถในการชําระหน้ีของผูกูและมูลคาของหลกัประกัน  
ดังนี ้
     (1) หลักประกันซ่ึงเปนกรรมสทิธ์ิหองชุด   
   - จํานวนเงินกูไมเกิน 2,500,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 100 ของราคาประเมิน
หลกัประกัน 
             - จํานวนเงินกูเกิน 2,500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 
95 ของราคาประเมนิหลกัประกัน 
   - จํานวนเงินกูเกิน 5,000,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของราคาประเมนิหลกั 
ประกัน 
       (2) หลกัประกันซ่ึงเปนบานพรอมท่ีดิน   
   - จํานวนเงินกูไมเกิน 4,000,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 100 ของราคาประเมิน
หลกัประกัน 
             - จํานวนเงินกูเกิน 4,000,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 95 ของราคาประเมิน
หลกัประกัน 
  เม่ือคณะกรรมการเงินกูพิจารณาใหผูกูรายใดทําประกันชีวิตเพ่ือคุมครองหน้ี ใหผูกูสามารถกู
เงินเกินมลูคาแหงคาอสงัหาริมทรัพยนั้นได ทั้งน้ี สวนที่เกินน้ันใหกูไดเฉพาะคาเบ้ียประกันชีวิตเทาน้ัน 
    ขอ 28  เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะท่ีไดรับอนุมติัแลว จะตองดําเนนิการทํานิติกรรมจํานองใหแลวเสร็จ
ภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีไดรับอนุมติั หากเกินกําหนดจะตองนําเสนอคณะกรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณาใหม  
    ขอ 29  การกูเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ ตามขอ 24 (2) ขอ 24 (3) ขอ 24 (6) และขอ 24 (7) ผูกู
จะตองดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 18 เดือน นับจากวันทําสญัญาเงินกู  หากพนกําหนดดังกลาว ผูกู
จะตองรายงานพรอมเหตุผลความจําเปนเพ่ือขอขยายระยะเวลาตอคณะกรรมการเงินกู ภายใน 30 วัน นับแตวัน
ครบกําหนด 

    ขอ 30  สําหรับสมาชิกท่ีสงคืนเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะยังไมครบตามสญัญา และมีความประสงคท่ี
จะขอกูเงินพิเศษ เพ่ือซ้ือหองชุดหรือบานเพ่ิมข้ึน หรือตามวัตถุประสงคขอ 24 คณะกรรมการเงินกูอาจพิจารณาให
เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะแกสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกก็ได  โดยใหพิจารณาจํานวนเงินกู งวดการชําระหน้ี จํานวนเงินไดราย
เดือนคงเหลอื และหลกัประกันเปนราย  ๆไป     
     ขอ 31  ตราบใดท่ีสมาชิกยังสงคืนเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะไมครบผูกูจะขายหรือโอนทรัพยสิน 



ท่ีเปนหลกัประกันเงินกู นั้น ไมวาบางสวนหรือท้ังหมดแกผูอื่นไมได เวนแตในกรณีท่ีจําเปนตองไดรับอนุญาตเปน
หนงัสอืจากคณะกรรมการดําเนนิการกอน  
 

        เงนิกูพเิศษซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของมลูคาหุน 
ที่สมาชกิมอียูในสหกรณ 

    ขอ 32   เงินกูพิเศษซ่ึงไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่สมาชิกมอียูในสหกรณ ใหกูไดไมเกิน  
รอยละ 90 ของมูลคาหุนที่สมาชิกผูกูมีอยูในสหกรณ ณ วันท่ียื่นคําขอกู 
     ขอ 33 เงินกูพิเศษซ่ึงไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่สมาชิกมอียูในสหกรณ หากผูกูผิดนัด 
ไมชําระหนี้ตามสญัญาเงินกู เม่ือผูกูออกจากสหกรณตามขอบังคับ ผูกูตองยินยอมใหสหกรณนาํเงินหรือ 
สทิธิประโยชนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณมาชําระหนี้ตามจํานวนท่ีคางชําระตอสหกรณ 
 

เงนิกูพิเศษซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของเงินฝาก 
ที่สมาชกิ มีอยูในสหกรณ 

     ขอ 34  เงินกูพิเศษซ่ึงไมเกินรอยละ 90 ของเงินฝากท่ีมอียูในสหกรณ ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของ
จํานวนเงินฝากท่ีสมาชิกผูกูหรือผูจํานาํมอียูในสหกรณ ณ วันท่ีย่ืนคําขอกู 
     ขอ 35 เงินกูพิเศษท่ีใชเงินฝากเปนหลักประกัน  ผูกูหรือผูจํานําตองนาํเงินฝากท่ีมีอยูกับสหกรณ
จํานาํกับสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด  
 ขอ 36 เงินกูพิเศษท่ีใชเงินฝากเปนหลกัประกัน หากผูกูผิดนัดไมชําระหน้ีตามสัญญาเงินกู ผูกูหรือผู
จํานาํยินยอมใหสหกรณใชสิทธิเบิกถอนเงินฝากของผูกูหรือผูจํานําท่ีไดจํานาํไวกับสหกรณชําระหนี้เงินกูดังกลาว
ตามจํานวนท่ีคางชําระไดโดยมติองบอกกลาว 
 

เงนิกูพเิศษเพื่อประกอบกิจการ 

      ขอ 37  เงินกูพิเศษเพ่ือประกอบกิจการนั้น เปนเงินกูพิเศษที่สหกรณกําหนดข้ึนเพ่ือเปนการสงเสริม
ฐานะ เพ่ิมรายได และสรางความม่ันคงใหแกสมาชิกและครอบครัว 

  การกําหนดหลกัเกณฑ หลกัประกันสาํหรับเงินกู  เงินงวดชําระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ของ
เงินกูพิเศษเพ่ือประกอบกิจการตามวรรคกอน ใหเปนไปตามประกาศสหกรณ ทั้งนี้ ประกาศดังกลาวตองไดรับ
คะแนนเสยีงเห็นชอบไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการดําเนนิการผูเขารวมประชุม 

เงินกูพเิศษเพื่อการอื่น 

     ขอ 38  เงินกูพิเศษเพ่ือการอ่ืน เปนเงินกูพิเศษท่ีสหกรณกําหนดใหมีข้ึนเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในเร่ือง
ตาง  ๆเปนการเฉพาะ โดยมกํีาหนดระยะเวลาการดําเนนิการ 

      การกําหนดหลักเกณฑ หลกัประกันสาํหรับเงินกู  เงินงวดชําระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ของ
เงินกูพิเศษเพ่ือการอื่นตามวรรคกอน ใหเปนไปตามประกาศสหกรณ ทั้งนี ้ประกาศดังกลาวตองไดรับคะแนนเสียง
เห็นชอบไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการดําเนนิการผูเขารวมประชุม 
 



หมวด 5 
หลกัประกันสาํหรับเงนิกู 

    ขอ 39  การใหเงินกูทุกประเภทน้ัน ตองทําสญัญากูและสญัญาค้ําประกันตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 
    ขอ 40  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ตองมีจํานวนไมเกินรอยละ 90 ของมลูคาหุนท่ีผูกูมีอยูในสหกรณ ใหใช
เงินและสิทธิประโยชนท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณเปนหลกัประกัน 
    ขอ 41  เงินกูสามัญ ใหมีหลกัประกันดังน้ี 
 (1) เงินและสิทธิประโยชนท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณ หรือ 
  (2) อสงัหาริมทรัพย มาจํานองเปนหลักประกันเต็มจํานวนเงินกู ตองไมเกินรอยละ 80 แหง
มูลคาอสังหาริมทรัพยน้ัน สําหรับเง่ือนไขและรายละเอียดการใหเงินกูใหเปนไปตามประกาศสหกรณโดยความ
เห็นชอบคณะกรรมการดําเนนิการ หรือ      
  (3) บุคคลเปนผูคํ้าประกัน     
  กรณียอดรวมเงินกูสามญัท้ังหมดมีจํานวนเกินกวามูลคาหุน นอกจากใชเงินและ 
สทิธิประโยชนที่สมาชิกมอียูในสหกรณเปนหลักประกันแลวตองมสีมาชิกเปนผูคํ้าประกัน ดังนี ้
            1) จํานวนเงินกูสามญัและจํานวนผูค้ําประกัน 
                        - จํานวนเงินกูสามัญไมเกิน 300,000 บาท  ตองมีผูคํ้าประกันไมนอยกวา 2 คน  
                                - จํานวนเงินกูสามัญเกิน 300,000 บาท แตไมเกิน 600,000 บาท ตองมผูีค้ําประกันไม
นอยกวา 4 คน  
                        - จํานวนเงินกูสามญัเกิน  600,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท ตองมีผูค้ํา
ประกันไมนอยกวา 5 คน   
 - จํานวนเงินกูสามญัเกิน 1,000,000 บาท แตไมเกิน 1,500,000 บาท ตองมี 
ผูคํ้าประกันไมนอยกวา 6 คน   
   - จํานวนเงินกูสามัญเกิน 1,500,000 บาท ข้ึนไป ตองมผูีคํ้าประกันไมนอยกวา 8 คน   
            2) ผูค้ําประกันตองมิใชสมาชิกท่ีเปนคูสมรสของผูกู 
 3) ผูค้ําประกันตองสงเงินคาหุนมาแลว 6 งวดเดือน 
        4) สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูคํ้าประกันสําหรับผูกูมากกวา  10 คน ในเวลาเดียวกันไมได 
โดยผูค้ําประกันตองรับผิดตอสหกรณตามจํานวนเงินกูท่ีตนไดคํ้าประกันไวทั้งหมด 
              5) ผูค้ําประกันคนใดขาดจากสมาชิกสภาพ หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการเงินกูเห็นวา 
ไมสมควรหรือไมอาจท่ีจะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองจัดใหสมาชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขาเปนผู
คํ้าประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลา  90 วัน นับจากวันที่สหกรณมีหนงัสอืแจงไป  หากไมสามารถ
ดําเนนิการไดอาจถูกระงับเงินกูทุกประเภท  และอาจถูกหักเงินกูสามัญสวนที่เกินกวารอ ยละ 90 ของมูลคาหุน
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร 
               6) การท่ีสมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ไมเปนเหตุใหผูน้ันหลุดพน
จากการคํ้าประกันจนกวาผูกูไดจัดใหสมาชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน 
               7) เม่ือคณะกรรมการเงินกูพิจารณาใหเงินกูสามัญแกผูกูรายใดและกําหนดใหผูกูทํา
ประกันชีวิตเพ่ือคุมครองหน้ีเพ่ิมเติม คณะกรรมการเงินกูอาจพิจารณาอนมัุติใหผูกูสามารถกูเงินเกินกวาท่ีกําหนดไว
ในขอ 15 ได ท้ังนี ้ใหสามารถกูเพ่ิมไดเฉพาะคาเบี้ยประกันชีวิตเทาน้ัน และเงินกูสวนท่ีเพ่ิมน้ีใหถือเปนรายการหัก
ของสหกรณ 
    ขอ 42  เงินกูพิเศษ ใหมหีลักประกันอยางใดอยางหน่ึง ดังนี ้



                         (1) กรณีท่ีเงินกูพิเศษรวมกับเงินกูฉุกเฉิน  และเงินกูสามัญแลวมีจํานวนไมเกินรอยล ะ 90 ของ
มูลคาหุนท่ีผูกูมีกับสหกรณ ใหใชสทิธิประโยชนท่ีสมาชิกมอียูในสหกรณเปนหลักประกัน 
        (2) เงินฝากของสมาชิกผูนั้น หรือเงินฝากของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบรายอ่ืนในสหกรณ ซ่ึง
คณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเปนหลกัประกัน โดยเงินฝากที่ใชเปนหลักประกันดังกลาวใหลดลงตามสัดสวนของ
จํานวนหน้ีที่คงเหลอื 
   (3) อสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองเปนหลกัประกันเต็มจํานวนเงินกูรายน้ัน 
          ในกรณีท่ีเปนหลกัประกันอื่นนอกเหนือจากที่กลาวมาแลวขางตน หลกัประกันน้ันตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนนิการ 
 

หมวด 6 
เงนิงวดชาํระหนี้สําหรับเงนิกู 

    ขอ 43  เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูน้ัน กําหนดไวดังน้ี 
 (1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ใหผูกูสงคืนเงินกูพรอมดอกเบ้ียเปนงวดรายเดือนเทากันทุกงวด 
(เวนแตงวดสดุทาย) ภายในระยะเวลาไมเกิน 12 งวด  
 (2) เงินกูสามัญ ใหผูกูสงคืนเงินกูพรอมดอกเบ้ียเปนงวดรายเดือน เทากันทุกงวด (เวนแตงวด
สดุทาย) ภายในระยะเวลาไมเกิน 144 งวด เวนแตเงินกูสามัญที่มีจํานวนเงินกูไมเกินรอยละ 90 ของมลูคาหุนใหผอน
ชําระไดไมเกิน 360 งวด และเงินกูสามัญบางประเภทท่ีสหกรณมีประกาศกําหนดจํานวนงวดไว   
                              เงินงวดชําระหน้ีสาํหรับเงินกูสามญัของสมาชิกคนหน่ึง  ๆ น้ัน ใหสงชําระหน้ีไดไมเกิน
เกษียณอายุราชการ หากงวดชําระหน้ีเกินกวาเกษียณอายุราชการแลวตองมีหนี้เหลอือยูไมเกินกวารอยละ 90 ของ
เงินคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณ    
   สาํหรับสมาชิกผูกูท่ีไดรับบํานาญ หรือบําเหนจ็รายเดือน และมหีน้ีตอสหกรณเหลืออยู
เกินกวารอยละ 90 ของเงินคาหุนท่ีสมาชิกมอียูในสหกรณ แตเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนท่ีไดรับไมเพียงพอ
ตอเงินงวดชําระหน้ีรายเดือน และหรือไมเพียงพอตอการดํารงชีพ  ใหสามารถยื่นขอขยายงวดการชําระหน้ีได ท้ังน้ี 
ใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณาขยายงวดการผอนชําระหน้ีไดตามท่ีเห็นสมควร และมใิหนําเงินไดรายเดือนคงเหลอื
ตามขอ 44 มาใชบังคับในกรณีนี ้
           ในกรณีมีเหตุจําเปนและผูกูไดขอผอนผันการชําระหน้ีเงินกูสามัญ ผูกูจะตองยื่นหนงัสอืขอ
ผอนผันพรอมกับหนังสือของผูคํ้าประกันทุกคนท่ียินยอมใหผอนผันการชําระหนี้ดังกลาว หรือกรณีท่ีคณะกรรมการ
เงินกูเห็นวามีเหตุอันสมควรผอนผันเปนกรณีพิเศษ คณะกรรมการเงินกูจะผอนผันการสงเงินงวดชําระหน้ีสําหรับ
เงินกูสามัญที่กําหนดไวขางตนใหแกผูกูคราวละหน่ึงหรือหลายเดือนก็ได แตการผอนผันการชําระหน้ีเชนน้ีรวมกัน
ท้ังหมดตองไมเกินหกเดือนในแตละเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  
           (3) เงินกูพิเศษ คณะกรรมการเงินกูจะพิจารณาใหผูกูสงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดราย
เดือนเทากันทุกงวด (เวนแตงวดสุดทาย) ตามท่ีเห็นสมควร โดยใหชําระภายในระยะเวลาไมเกิน 360 งวด โดยให
คณะกรรมการเงินกูพิจารณาเงินไดรายเดือนคงเหลือของผูกูท้ังกอนและหลงัเกษียณอายุราชการเปนเกณฑ 
 สาํหรับระยะเวลาการผอนชําระของผูกูใหผอนชําระไดไมเกินอาย ุ70 ป เวนแตกรณี
ดังตอไปนี ้
 1) เงินกูพิเศษซ่ึงไมเกินรอยละ 90 ของมลูคาหุนหรือเงินฝากที่สมาชิกมอียูในสหกรณ 
 2) กรณีผูกูนําเงินฝากมาเปนหลักประกันรวมกับอสงัหาริมทรัพยและเงินฝากน้ัน 
มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 60 ของวงเงินกู ใหผูกูสามารถสงงวดชําระหน้ีไดถึงอาย ุ75 ป 



 3) กรณีกูไมเกินรอยละ 40 ของราคาประเมินหลักประกัน ใหผูกูสามารถสงงวดชําระหน้ี
ไดถึงอายุ 75 ป 
 4) กรณีมีผูกูรวม การกําหนดงวดสงูสดุในการชําระหนี ้ใหผูกูมีสทิธ์ิเลือกนับอายุของผูกู
หรือผูกูรวมก็ได โดยหากเลือกใชอายุของผูกูรวมเปนเกณฑแลว ใหกําหนดงวดชําระหนี้ไดไมเกิน อายุ 60 ป 
 

หมวด 7 
เงนิไดรายเดือนคงเหลือ 

       ขอ 44 สมาชิกผูกูเงินกับสหกรณเม่ือหักเงินท่ีตองชําระตอสหกรณและรายการหักประจําเดือนของ
ทางราชการแลว ผูกูจะตองมเีงินไดรายเดือนคงเหลือ ดังน้ี                  
  (1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ผูกูจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวา 2,500 บาท 
  (2) เงินกูสามัญทุกประเภท ยกเวนเงินกูสามญัท่ีมีจํานวนเงินกูไมเกินรอยละ 90 ของมูลคา
หุน ผูกูจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ ดังน้ี 
                  1) จํานวนหน้ีรวมไมเกิน 550,000 บาท จะตองมีเงินไดรายเดือนของผูกูคงเหลือไมนอย
กวา 2,500 บาท 
              2) จํานวนหน้ีรวมเกิน 550,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท จะตองมีเงินไดราย
เดือนของผูกูคงเหลือไมนอยกวา 3,500 บาท 
              3) จํานวนหน้ีรวมเกิน 1,000,000 บาท แตไมเกิน 1,250,000 บาท จะตองมีเงินไดราย
เดือนของผูกูคงเหลือไมนอยกวา 4,500 บาท 
              4) จํานวนหน้ีรวมเกิน 1,250,000 บาท แตไมเกิน 1,500,000 บาท จะตองมีเงินไดราย
เดือนของผูกูคงเหลือไมนอยกวา 5,500 บาท 
              5) จํานวนหน้ีรวมเกิน 1,500,000 บาท แตไมเกิน 1,750,000 บาท จะตองมีเงินไดราย
เดือนของผูกูคงเหลือไมนอยกวา 6,500 บาท   
                6) จํานวนหน้ีรวมเกิน 1,750,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท จะตองมีเงินไดราย
เดือนของผูกูคงเหลือไมนอยกวา 8,000 บาท 
                7) จํานวนหน้ีรวมเกิน 2,000,000 บาท แตไมเกิน 3,000,000 บาท จะตองมีเงินไดราย
เดือนของผูกูคงเหลือไมนอยกวา 10,000 บาท 
                8) จํานวนหน้ีรวมเกิน 3,000,000 บาท จะตองมีเงินไดรายเดือนของผูกูคงเหลือไมนอย
กวา 14,000 บาท 
                      ท้ังน้ี กรณีใดที่สหกรณอาจกําหนดใหผูกูมเีงินไดรายเดือนคงเหลอืไมนอยกวา  2,500 
บาท โดยใหเปนไปตามประกาศสหกรณ 
       (3) เงินกูพิเศษทุกประเภท ผูกูจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวา 2,500 บาท   
       สาํหรับเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะผูกูจะตองมเีงินไดรายเดอืนรวมคงเหลือ ดังน้ี 
          1) จํานวนหน้ีรวมไมเกิน 750,000 บาท จะตองมีเงินไดรายเดือนของผูกูคงเหลือไมนอย
กวา 2,500 บาท    
          2) จํานวนหน้ีรวมเกิน 750,000 บาท แตไมเกิน1,000,000 บาท จะตองมีเงินไดรายเดือน
ของผูกูคงเหลอืไมนอยกวา 3,500 บาท  
          3) จํานวนหน้ีรวมเกิน 1,000,000 บาท แตไมเกิน 1,500,000 บาท จะตองมีเงินไดราย
เดือนของผูกูคงเหลือไมนอยกวา 4,500 บาท  



          4) จํานวนหน้ีรวมเกิน 1,500,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท จะตองมีเงินไดราย
เดือนของผูกูคงเหลือไมนอยกวา 6,000 บาท 
          5) จํานวนหนี้รวมเกิน 2,000,000 บาท แตไมเกิน 3,000,000 บาท จะตองมเีงินไดราย
เดือนของผูกูคงเหลือไมนอยกวา 8,000 บาท   
         6) จํานวนหน้ีรวมเกิน 3,000,000 บาท แตไมเกิน 4,000,000 บาท จะตองมีเงินไดราย
เดือนของผูกูคงเหลือไมนอยกวา 12,000 บาท  
          7) จํานวนหน้ีรวมเกิน 4,000,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท จะตองมีเงินไดราย
เดือนของผูกูคงเหลือไมนอยกวา 16,000 บาท  
         8) จํานวนหน้ีรวมเกิน 5,000,000 บาท จะตองมีเงินไดรายเดือนของผูกูคงเหลอืไมนอย
กวา 20,000 บาท  
                        กรณีการกูเงินพิเศษเพ่ือการเคหะ ผูกูสามารถนําหลกัฐานเงินไดรายเดือนคงเหลือของสมาชิก
สมทบซ่ึงเปนบุตรและหรือคูสมรสและหรือบิดามารดาของผูกู มารวมกับเงินไดรายเดือนคงเหลอืของผูกูได แตผูกู
ตองมีเงินไดคงเหลอืไมนอยกวา 2,500 บาท 
                     ท้ังน้ี มิใหนําความในขอ 1) ถึง 8) มาบังคับใชกับการกูเงินกูพิเศษท่ีผูกูใชเงินฝากและหรือ
สทิธิประโยชนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณเปนหลกัประกัน และการกูเงินพิเศษเพ่ือการเคหะตามขอ 45 (3) จะตองมี
เงินคงเหลือไมนอยกวา 2,500 บาท    
  หลักฐานซ่ึงแสดงเงินไดรายเดือนประกอบคําขอกูเงินกูเพ่ือการเคหะของผูกู  ของบุตรและ
หรือคูสมรสและหรือบิดามารดา ไดแก หลกัฐานการรับเงินเดือนสทุธิ สาํเนาสมุดบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน
ยอนหลัง 6 เดือน หรือหลักฐานอื่นใดที่คณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร 
 ขอ 45  การสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูทุกประเภท ผูกูตองสงตอสหกรณโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน
ของผูกู ณ ท่ีจาย  
  การสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูท่ีมิไดเปนไปตามวรรคหน่ึง  ใหผูกูสงชําระหน้ีโดยหักจากบัญชี
เงินฝากของผูกู เฉพาะกรณีดังตอไปน้ี 
  (1) ผูกูไมมีเงินไดรายเดือนท่ีรับจากหนวยราชการตนสังกัด  
  (2) ผูกูโอนยายไปหนวยงานอื่นท่ีสหกรณไมสามารถเรียกหัก ณ ท่ีจาย  
                          (3) การกูเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะท่ีผูกูมเีงินไดรายเดือนไมเพียงพอในการหักหน้ีเงินงวด และ
ตองเปนไปตามเง่ือนไขดังน้ี 
 1) กรณีไมมีผูกูรวม  จํานวนเงินงวดท่ีหักจากบัญชีเงินฝากจะตองไมเกินก่ึงหน่ึงของ
จํานวนเงินท่ีหักได ณ ที่จาย 
 2) กรณีมีผูกูรวม ตองใหผูกูรวมเปนผูรวมชําระหน้ีเงินงวด โดยหักจากบัญชีเงินฝากท่ีผูกู
รวมมีอยูกับสหกรณ และกรณีนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินกูเปนราย  ๆไป  
  (4) กรณีอื่น  ๆใหนําเสนอคณะกรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณา 
  การสงชําระหน้ีโดยการหักจากบัญชีเงินฝากน้ี ผูกูตองมีเงินฝากไวในบัญชีจํานวนไมนอยกวา
เงินงวดชําระหน้ี หากผูกูมีเงินฝากไวในบัญชีไมเพียงพอในวันท่ีครบกําหนดชําระหน้ี สหกรณถือวาผูกูผิดนัดชําระหน้ี          
 
 
 
 



หมวด 8 
ดอกเบี้ยเงนิกู 

   ขอ 46  ใหสหกรณเรียกเก็บดอกเบ้ียเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  เงินกูสามญัทุกประเภทและเงินกูพิเศษทุก
ประเภทไดตามประกาศสหกรณโดยความเห็นชอบ คณะกรรมการดําเนนิการ แตท้ังนี้ตองไมเกินรอยละ 15 ตอป  
      การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูใหออกเปนประกาศสหกรณ  และใหมีผลใชบังคับตั้งแตวัน
แรกของเดือนถัดจากเดือนท่ีมีการออกประกาศเปนตนไป สาํหรับสมาชิกที่อยูในระหวางการผอนชําระหนี้เงินกู  
สหกรณจะปรับอัตราดอกเบ้ียใหเปนไปตามประกาศสหกรณดังกลาวและอาจปรับจํานวนเงินที่ตองผอนชําระของผู
กูซ่ึงยังคางชําระอยูเปนอัตราใหมก็ได  
                          สําหรับการกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูท่ีสมาชิกรับชําระหน้ีในฐานะผูคํ้าประกันใหเปนไป
ตามประกาศสหกรณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนนิการ ท้ังน้ี ตองไมเกินอัตรารอยละ 4 ตอป 
     ขอ 47   ดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลอื 
 

หมวด 9 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงนิกู 

    ขอ 48   ใหคณะกรรมการเงินกูตรวจตราควบคุมการใหเงินกูทุกรายมีหลกัประกันตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบน้ี และเม่ือคณะกรรมการเงินกูเห็นวาหลักประกันสาํหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไข
ใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี 
    ขอ 49 ในกรณีใด  ๆดังตอไปน้ีใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด  ๆเปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยส้ินเชิง
พรอมท้ังดอกเบ้ียในทันที โดยมติองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว และใหคณะกรรมการเงินกูจัดการเรียกคืนโดยมชัิกชา 
         (1) เม่ือผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด  ๆ
        (2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการเงินกูวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูน้ัน 
        (3) เม่ือคณะกรรมการเงินกูเห็นวาหลักประกันสาํหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกูมิไดแกไขให
คืนดีภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบยีบนี ้ 
        (4) เม่ือคางสงเงินงวดชําระหน้ีเปนเวลาสองงวดเดือนติดตอกัน  หรือผิดนัดการสงเงินงวด
ชําระหน้ีถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง  ๆ
    ขอ 50 ในกรณีท่ีผูกูตองสงเงินกูคืนโดยสิ้นเชิงตามท่ีกลาวแลวในขอ 49 ถาผูค้ําประกันซ่ึงตองรับผิด
ชําระหน้ีแทนผูกูไมสามารถชําระหน้ีน้ันใหเสร็จส้ินในคราวเดียวได คณะกรรมการเงินกูอาจผอนผันใหเรียกเก็บเงิน
จากผูค้ําประกันเปนงวดรายเดือนจนครบถวนตามหน้ีท่ีคางชําระตอสหกรณก็ได  สําหรับจํานวนงวดรายเดือนท่ี
ผอนชําระของผูคํ้าประกันนั้น ใหคณะกรรมการเงินกูมอํีานาจกําหนดจํานวนงวดผอนชําระตามท่ีเห็นสมควร ท้ังน้ี 
ไมเกิน 144 งวดเดือน 
    ขอ 51  กรณีผูกูหรือผูคํ้าประกันเงินกูไดโอนหรือยายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา แตยังมีหน้ี
คางชําระหรือภาระผูกพันในฐานะผูคํ้าประกันตอสหกรณ ใหผูน้ันแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบภายในกําหนด  
30 วัน นบัแตวันท่ีโอนหรือยายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา  
    ขอ 52 สมาชิกท่ีไดทําหนังสอืยินยอม และหรือบันทึกขอตกลงยินยอมใหหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่น
ใดท่ีไดรับจากทางราชการเพ่ือชําระหน้ีใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นเปนลําดับแรกกอนสหกรณ  
และสมาชิกที่ถูกหมายบังคับคดีหรือหนงัสอืจากกรมบังคับคดีหรือหนวยราชการยึดหรืออายัดเงินปนผล  เงินเฉล่ียคืน 



เงินฝาก ทุนเรือนหุน หรือเงินอ่ืนใดท่ีสมาชิกมอียูหรือพึงไดรับจากสหกรณ  คณะกรรมการเงินกูมีอํานาจระงับสิทธ์ิใน
การกูเงินทุกประเภทของสมาชิกผูนั้น รวมท้ังมีอํานาจยกเลกิการระงับสทิธ์ิในการกูเงินดังกลาว 
   ขอ 53 กรณีตองนาํมลูคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณมาหักกลบลบหน้ีท่ีสมาชิกผูกพันตองชําระหน้ี
แกสหกรณ ซ่ึงสหกรณในฐานะเจาหนาท่ีบุริมสทิธ์ิพิเศษเหนอืคาหุนน้ัน  สหกรณสามารถ จัดลําดับในการหักหน้ี
เงินกูฉุกเฉิน หรือหนี้เงินกูสามัญ หรือหน้ีเงินกูพิเศษ หรือหนี้อ่ืนใดท่ีสมาชิกมีอยูกับสหกรณกอนก็ได 
 

หมวด 10 
การลงโทษ 

   ขอ 54  สมาชิกผูไดรับเงินกูสามญัทุกประเภท จะตองนาํเงินกูไปใชตามวัตถุประสงคแหงการขอกู
ตามประเภทเงินกูน้ัน ๆ หากผูกูไมนําเงินไปใชตามวัตถุประสงค หรือกรณีมกํีาหนดระยะเวลาใหรายงานผลการใช
เงินกูแลวไมรายงานผลภายในกําหนดจะตองถูกลงโทษ ดังน้ี 
        (1) ปรับอัตราดอกเบ้ียจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูประเภทนั้น ๆ เปนรอยละ 15 ตอป 
เปนระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการเงินกูกําหนด และ 
        (2) ระงับสิทธ์ิการกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป เงินกูสามญัทุกประเภทและ
เงินกูพิเศษเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป  
       กรณีผูกูซ่ึงถูกลงโทษตาม (1) และ (2) ไดนําตนเงินและดอกเบ้ียท่ีคางชําระมาชําระตอสหกรณ
ครบถวนแลว หรือไดรายงานผลการใชเงินกูแลว  หรือผูกูไดถูกลงโทษมาเปนระยะเวลาพอสมควรแลว  ให
คณะกรรมการเงินกูมีอํานาจพิจารณาผอนผันการลงโทษดังกลาวก็ได 
  ขอ 55  สมาชิกผูไดรับเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะหรือเพ่ือประกอบกิจการ จะตองนําเงินกูไปใชตาม
วัตถุประสงคแหงการขอกู หากผูกูไมนําเงินไปใชตามวัตถุประสงคแหงการกู  หรือไมดําเนนิการใหแลวเสร็จตาม
กําหนดระยะเวลาตามขอ 29 หรือตามประกาศสหกรณ หรือตามเง่ือนไขในสัญญาจะถูกลงโทษ ดังน้ี 
        (1) ปรับอัตราดอกเบ้ียจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูประเภทนั้น  ๆเปนรอยละ 15  
ตอป เปนระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการเงินกูกําหนด และ 
         (2) ระงับสิทธ์ิการกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป เงินกูสามญัทุกประเภทและ
เงินกูพิเศษเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป 
         กรณีผูกูซ่ึงถูกลงโทษตาม  (1)  และ (2) ไดนาํตนเงินและดอกเบี้ยท่ีคางชําระ  มาชําระตอ
สหกรณครบถวนแลว หรือไดรายงานผลการใชเงินกูแลว หรือผูกูไดถูกลงโทษมาเปนระยะเวลาพอสมควรแลวให
คณะกรรมการเงินกูมีอํานาจพิจารณาผอนผันการลงโทษดังกลาวก็ได 
   ขอ 56  สมาชิกที่ใชเอกสารหลกัฐานอันเปนเท็จประกอบคําขอกูเงินกูทุกประเภท หรือรายงานผลการ
ใชเงินกูอันเปนเท็จจะถูกลงโทษ ดังน้ี 
       (1) ปรับอัตราดอกเบ้ียจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูประเภทนั้น ๆ เปนรอยละ 15 ตอป 
เปนระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการเงินกูกําหนด และ 
        (2) ระงับสิทธ์ิการกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป เงินกูสามญัทุกประเภทและ
เงินกูพิเศษเปนระยะเวลาไมเกิน 5 ป และหรือ 
        (3) ถูกเรียกคืนเงินกูท้ังหมดหรือถูกหักเงินกูสวนท่ีเกินกวารอยละ  90 ของมลูคาหุนภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรหรืออาจถูกดําเนนิคดีตามกฎหมาย 



        กรณีผูกูซ่ึงถูกลงโทษตาม  (1) และ (2) ไดนําตนเงินและดอกเบ้ียท่ีคางชําระมาชําระตอ
สหกรณครบถวนแลว หรือผูกูไดถูกลงโทษมาเปนระยะเวลาพอสมควรแลว  ใหคณะกรรมการเงินกูมอํีานาจ
พิจารณาผอนผันการลงโทษดังกลาวก็ได 
 ขอ 57  สมาชิกผูกูเงินกูพิเศษที่ตองชําระเงินงวดโดยวิธีหักจากบัญชีเงินฝากของผูกูท่ีมไีวกับสหกรณ ถา
จํานวนเงินฝากในบัญชีดังกลาวมีไมเพียงพอตอการหักชําระหนี้ในวันท่ีครบกําหนดการชําระหน้ี สหกรณถือวาผูกูผิดนดั
ชําระหน้ี และสหกรณสามารถพิจารณาปรับอัตราดอกเบ้ียเงินกูเพ่ิมจากประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินกูประเภทน้ัน  ๆข้ึน
ไมเกินรอยละ 2 ตอป และหรือพิจารณางดเงินเฉล่ียคืนได ท้ังน้ี ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  
               ขอ 58 สมาชิกที่กระทําความผิด หรือเปนตัวการ หรือผูสนบัสนนุ ใหมกีารกระทําความผิด ตามขอ 
54 หรือขอ 55 หรือขอ 56 หากการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายรายแรง ใหถือวาสมาชิก
ผูน้ันแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหสมาชิกผูน้ันออกจากสหกรณก็ได และ
หรืออาจดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 

หมวด 11 
ขอเบ็ดเสร็จ 

    ขอ 59 การกําหนดหลักเกณฑหรือ  เง่ือนไขเพ่ิมเติมหรือนอกเหนือที่กําหนดไวในระเบียบน้ี      
ใหคณะกรรมการดําเนินการมอํีานาจกําหนดโดยออกเปนประกาศสหกรณ    
 ขอ 60   สําหรับสมาชิกท่ีไดกูเงินสหกรณไปกอนท่ีระเบยีบฉบับนี้มีผลใชบังคับ การจะไดรับสิทธิตาม
ระเบียบฉบับน้ี ใหเปนไปตามประกาศสหกรณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 
               ขอ 61 การใดที่มิไดเปนไปตามระเบยีบนี ้ใหคณะกรรมการดําเนินการมอํีานาจพิจารณาและวินจิฉัย
การใหเงินกูเปนกรณีพิเศษเฉพาะเร่ืองน้ัน  ๆได ท้ังน้ี ตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมตํ่ากวาสามในสี่ของจํานวน
คณะกรรมการดําเนนิการผูเขารวมประชุมเพ่ือการน้ัน 
   ขอ 62   ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ใหคณะกรรมการดําเนินการมอํีานาจ
วินิจฉัยช้ีขาดและใหถือเปนท่ีสดุ 
   ขอ 63 ใหประธานกรรมการดําเนนิการเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 

   ประกาศ ณ วันที ่29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
  (นายจงเจริญ กิจสําราญกุล) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 


