9.2 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการให้เงิ นกู้แก่สมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2562
--------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 42 ครังที 4
เมือวันที 26 เมษายน พ.ศ. 2562 จึงได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้
เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 ดังนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ย กเลิก ระเบีย บสหกรณ์ ออมทรัพ ย์กรมป่า ไม้ จํากัด ว่า ด้ว ยการให้เ งินกู้แ ก่
สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที 22 มกราคม พ.ศ. 2559 และบรรดาประกาศ มติทประชุ
ี มคณะกรรมการ
ดําเนินการอืนใด ทีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี ซึงมีขอ้ ความขัดหรือแย้งกับระเบียบนีเสียทังสิน และให้ใช้
ระเบียบนีแทน
หมวด 1
ข้อกําหนดทัวไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี สหกรณ์ให้เงินกู้ 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ
ข้อ 5 สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะสมาชิกสมทบทีเป็ นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ข้อ 6 การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบจะให้ได้เฉพาะกรณีเพือการอันจําเป็ นหรือมีประโยชน์
ตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ข้อ 7 สมาชิกสมทบทีมีความประสงค์จะขอกูเ้ งินตามระเบียบนี ให้ยนคํ
ื าขอกูต้ ามแบบและ
วิธกี าร ทีสหกรณ์กาํ หนด
หมวด 2
เงิ นกู้เพือเหตุฉุกเฉิ น
ข้อ 8 เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินทีให้แก่สมาชิกสมทบผูก้ คู้ นหนึง ๆ ให้มจี าํ นวนไม่เกินร้อยละ 90
ของทุนเรือนหุน้ ของสมาชิกสมทบผูก้ ทู้ มีี อยูใ่ นสหกรณ์ ทังนี ไม่เกิน 40,000 บาท
หมวด 3
เงิ นกู้สามัญ
ข้อ 9 สมาชิกสมทบสามารถกูเ้ งินกูส้ ามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ ของสมาชิก
สมทบผูก้ ทู้ มีี อยูใ่ นสหกรณ์
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หมวด 4
เงิ นกู้พิเศษ
ข้อ 10 เงินกูพ้ เิ ศษแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี
(1) เงินกู้พเิ ศษหุน้ ซึงเป็ นการกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ ของสมาชิก
สมทบผูก้ ทู้ มีี อยูใ่ นสหกรณ์
(2) เงินกูพ้ เิ ศษเงินฝาก ซึงเป็ นการกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากของสมาชิก
สมทบผูก้ ทู้ มีี อยูใ่ นสหกรณ์
หมวด 5
เงิ นงวดชําระหนี สําหรับเงิ นกู้
ข้อ 11 เงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกูท้ ุกประเภทนัน ให้ชาํ ระได้ไม่เกินจํานวนงวด ดังนี
(1) เงินกู้เพือเหตุ ฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบียเป็ นงวดรายเดือน
เท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 งวด
(2) เงินกูส้ ามัญ จํานวนเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ ของสมาชิกสมทบ
ผู้กู้ทีมีอยู่ใ นสหกรณ์ ให้ผู้กู้ส่งคืน เงินกู้พร้อมดอกเบียเป็ น งวดรายเดือนเท่ากันทุ ก งวด (เว้นแต่ งวด
สุดท้าย) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ จํานวนเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ หรือเงินฝากของ
สมาชิกสมทบผูก้ ทู้ มีี อยูใ่ นสหกรณ์ ให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบียเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่
งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 360 งวด
ข้อ 12 การชําระหนีเงินกูท้ ุกประเภทของสมาชิกสมทบ ให้หกั จากเงินได้รายเดือนและ
หรือบัญชีเงินฝากของสมาชิกสมทบผูก้ ทู้ มีี อยูก่ บั สหกรณ์
กรณีผูก้ ู้มเี งินได้รายเดือน การชําระหนีเงินกู้ทุกประเภทให้หกั จากเงินได้ราย
เดือนก่อน หากเงินได้รายเดือนไม่เพียงพอต่อการหักชําระหนีรายเดือน จึงให้หกั จากบัญชีเงินฝากของผูก้ ู้
สําหรับการหักจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้ต้องมีเงินฝากไว้ในบัญชีไม่น้อยกว่า
เงินงวดชําระหนี หากผูก้ ูม้ เี งินฝากไว้ในบัญชีไม่เพียงพอในวันทีครบกําหนดชําระหนี สหกรณ์ถอื ว่าผูก้ ู้
ผิดนัดชําระหนี
ข้อ 13 หากผู้กู้ผดิ นัดไม่ชําระหนี ตามสัญญาเงินกู้ ผู้กู้ยนิ ยอมให้สหกรณ์ ใช้สทิ ธิเบิก
ถอนเงินฝากของผูก้ ู้ทได้
ี จํานํ าไว้กบั สหกรณ์เพือชําระหนีเงินกู้ดงั กล่าวตามจํานวนทีค้างชําระได้โดยมิต้อง
บอกกล่าว
ข้อ 14 หากผูก้ ผู้ ดิ นัดไม่ชาํ ระหนีตามสัญญาเงินกู้ เมือผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ
ผู้กู้ต้องยินยอมให้สหกรณ์ นําเงินหรือสิท ธิประโยชน์ ทีสมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ มาชําระหนี ตาม
จํานวนทีค้างชําระต่อสหกรณ์
หมวด 6
ดอกเบียเงิ นกู้
ข้อ 15 ให้สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบียเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน เงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ เิ ศษได้
ตามประกาศสหกรณ์โดยมติคณะกรรมการดําเนินการ
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การกําหนดอัตราดอกเบียเงินกูใ้ ห้ออกเป็ นประกาศสหกรณ์และให้มผี ลใช้บงั คับ
ตังแต่วนั แรกของเดือนถัดจากเดือนทีมีการออกประกาศเป็ นต้นไป สําหรับสมาชิกทีอยู่ในระหว่างการ
ผ่อนชําระหนีเงินกู้ สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบียให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์ดงั กล่าวและอาจปรับ
จํานวนเงินทีต้องผ่อนชําระของผูก้ ซู้ งยั
ึ งค้างชําระอยูเ่ ป็ นอัตราใหม่กไ็ ด้
ข้อ 16 ดอกเบียเงินกูใ้ ห้คดิ เป็ นรายวันตามจํานวนเงินต้นคงเหลือ
หมวด 7
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงิ นกู้
ข้อ 17 ให้คณะกรรมการเงินกูต้ รวจตราควบคุมการให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที
กําหนดไว้ในระเบียบนี และเมือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่อง ผูก้ ู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คนื ดีภายในระยะเวลาตามทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 18 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนีให้ถอื ว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่งคืน
โดยสินเชิงพร้อมทังดอกเบียในทันที โดยมิต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาทีให้ไว้ และให้คณะกรรมการเงินกู้
จัดการเรียกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมือผูก้ พู้ น้ จากการเป็ นสมาชิกสมทบไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือปรากฏต่อคณะกรรมการเงินกูว้ า่ ผูก้ นู้ ําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายทีให้
เงินกูน้ นั
(3) เมือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่อง และผูก้ ู้
มิได้แก้ไขให้คนื ดีภายในระยะเวลาทีสหกรณ์กาํ หนด
(4) เมือค้างส่งเงินงวดชําระหนีเป็ นเวลาสองงวดเดือนติดต่อกัน หรือผิดนัดการ
ส่งเงินงวดชําระหนีถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึง ๆ
ข้อ 19 กรณีผกู้ ูเ้ งินกู้ได้โอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา แต่ยงั มีหนี
ค้างชําระหรือภาระผูกพันต่อสหกรณ์ ให้ผูน้ ันแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบภายในกําหนด 7 วัน นับแต่
วันทีโอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา
หมวด 8
การรับโอนหนี จากสมาชิ ก
ข้อ 20 กรณีทสมาชิ
ี
กเสียชีวติ หรือขาดจากสมาชิกภาพ หรือเป็ นบุคคลทีศาลมีคําสังให้
เป็ นบุคคลไร้ความสามารถ หรือกรณีอนใด
ื ให้สมาชิกสมทบผูซ้ งเป็
ึ นบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร สามารถ
รับโอนหนีเงินกู้พเิ ศษเพือการเคหะจากสมาชิกได้ ทังนี ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ข้อ 21 สมาชิกสมทบทียังส่งคืนเงินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะกรณีรบั โอนหนีจากสมาชิกไม่ครบ
สมาชิกสมทบผูน้ นจะขายหรื
ั
อโอนทรัพย์สนิ ทีเป็ นหลักประกันเงินกู้ ไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดแก่ผอู้ นไม่
ื ได้
หมวด 9
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 22 การให้เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน เงินกูส้ ามัญ เงินกูพ้ เิ ศษ ให้สมาชิกสมทบผูก้ ูย้ นคํ
ื าขอกู้
เป็ นเอกสารหรือกูผ้ า่ นทางระบบดิจทิ ลั ตามทีสหกรณ์กาํ หนด
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ข้อ 23 การกําหนดหลักเกณฑ์หรือเงือนไขเพิมเติมหรือนอกเหนือทีกําหนดไว้ในระเบียบนี
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดโดยออกเป็ นประกาศสหกรณ์
ข้อ 24 การใดทีมิได้เป็ นไปตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณา
และวินิจฉัยการให้เงินกูเ้ ป็ นกรณีพเิ ศษเฉพาะเรืองนัน ๆ ได้ ทังนี ต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบไม่ตํากว่า
สามในสีของจํานวนคณะกรรมการดําเนินการผูเ้ ข้าร่วมประชุมเพือการนัน
ข้อ 25 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
มีอาํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 26 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
หมวด 10
บทเฉพาะกาล
ข้อ 27 การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบทีมีมาก่อนระเบียบนีใช้บงั คับ ให้มผี ลบังคับใช้
จนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญาและหมดภาระผูกพันทีมีอยูก่ บั สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที 26 เมษายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
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