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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดท ี 42 ครงัท ี 4 
เมอืวนัท ี26 เมษายน พ.ศ. 2562 จงึไดก้ําหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการให้
เงนิกูแ้ก่สมาชกิสมทบ พ.ศ. 2562 ดงันี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใหเ้งนิกู้
แก่สมาชกิสมทบ พ.ศ. 2562”   
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชกิสมทบ พ.ศ. 2559 ฉบบัลงวนัท ี22 มกราคม พ.ศ. 2559 และบรรดาประกาศ มตทิปีระชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการอนืใด ทอียู่ก่อนวนัใช้ระเบยีบนี ซงึมขีอ้ความขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนีเสยีทงัสนิ และใหใ้ช้
ระเบยีบนีแทน 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทวัไป 

 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี สหกรณ์ใหเ้งนิกู ้ 3 ประเภท คอื 
 (1)  เงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน 
 (2)  เงนิกูส้ามญั 
 (3)  เงนิกูพ้เิศษ 

 ขอ้ 5  สหกรณ์จะใหเ้งนิกูเ้ฉพาะสมาชกิสมทบทเีป็นสมาชกิสมทบมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน 
 ขอ้ 6  การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสมทบจะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณเีพอืการอนัจาํเป็นหรอืมปีระโยชน์
ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 
 ขอ้ 7  สมาชกิสมทบทมีคีวามประสงคจ์ะขอกูเ้งนิตามระเบยีบนี ใหย้นืคาํขอกูต้ามแบบและ
วธิกีาร ทสีหกรณ์กาํหนด  

หมวด 2 
เงินกู้เพือเหตฉุุกเฉิน 

 ขอ้ 8  เงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉินทใีหแ้ก่สมาชกิสมทบผูกู้ค้นหนึง ๆ ใหม้จีาํนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 90 
ของทุนเรอืนหุน้ของสมาชกิสมทบผูกู้ท้มีอียูใ่นสหกรณ์ ทงันี ไมเ่กนิ 40,000 บาท 

หมวด 3 
เงินกู้สามญั 

 ขอ้ 9  สมาชกิสมทบสามารถกูเ้งนิกูส้ามญัไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้ของสมาชกิ
สมทบผูกู้ท้มีอียูใ่นสหกรณ์  
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หมวด 4 
เงินกู้พิเศษ 

 ขอ้ 10  เงนิกูพ้เิศษแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี 
                    (1)  เงนิกู้พเิศษหุน้ ซงึเป็นการกู้ไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้ของสมาชกิ
สมทบผูกู้ท้มีอียูใ่นสหกรณ์  
                         (2)  เงนิกูพ้เิศษเงนิฝาก ซงึเป็นการกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของเงนิฝากของสมาชกิ
สมทบผูกู้ท้มีอียูใ่นสหกรณ์ 

หมวด 5 
เงินงวดชาํระหนีสาํหรบัเงินกู้ 

 ขอ้ 11 เงนิงวดชาํระหนีสาํหรบัเงนิกูทุ้กประเภทนนั ใหช้าํระไดไ้มเ่กนิจาํนวนงวด ดงันี 
       (1)  เงนิกู้เพือเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงนิกู้พร้อมดอกเบียเป็นงวดรายเดือน
เทา่กนัทุกงวด (เว้นแต่งวดสดุทา้ย) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 12 งวด  
  (2)  เงนิกูส้ามญั จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้ของสมาชกิสมทบ
ผู้กู้ทีมีอยู่ในสหกรณ์ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงนิกู้พร้อมดอกเบียเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวด
สดุทา้ย) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 120 งวด  
  (3)  เงนิกูพ้เิศษ จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้หรอืเงนิฝากของ
สมาชกิสมทบผูกู้ท้มีอียูใ่นสหกรณ์ ใหผู้กู้ส้ง่คนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบยีเป็นงวดรายเดอืนเทา่กนัทุกงวด (เวน้แต่
งวดสดุทา้ย) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 360 งวด  
 ขอ้ 12  การชําระหนีเงนิกูทุ้กประเภทของสมาชกิสมทบ ใหห้กัจากเงนิไดร้ายเดอืนและ
หรอืบญัชเีงนิฝากของสมาชกิสมทบผูกู้ท้มีอียูก่บัสหกรณ์  
  กรณีผูกู้้มเีงนิได้รายเดอืน การชําระหนีเงนิกู้ทุกประเภทใหห้กัจากเงนิได้ราย
เดอืนก่อน หากเงนิไดร้ายเดอืนไมเ่พยีงพอต่อการหกัชาํระหนีรายเดอืน จงึใหห้กัจากบญัชเีงนิฝากของผูกู้ ้ 
  สําหรบัการหกัจากบญัชเีงนิฝากของผู้กู้ต้องมเีงนิฝากไว้ในบญัชไีม่น้อยกว่า
เงนิงวดชาํระหนี หากผูกู้ม้เีงนิฝากไวใ้นบญัชไีม่เพยีงพอในวนัทคีรบกําหนดชาํระหนี สหกรณ์ถอืว่าผูกู้้
ผดินดัชาํระหนี 
 ขอ้ 13 หากผู้กู้ผดินัดไม่ชําระหนีตามสญัญาเงนิกู้ ผู้กู้ยนิยอมให้สหกรณ์ใช้สทิธิเบิก  
ถอนเงนิฝากของผูกู้้ทไีดจ้ํานําไวก้บัสหกรณ์เพอืชําระหนีเงนิกู้ดงักล่าวตามจํานวนทคีา้งชําระไดโ้ดยมติ้อง
บอกกล่าว  
 ขอ้ 14 หากผูกู้ผ้ดินดัไมช่าํระหนีตามสญัญาเงนิกู ้เมอืผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั
ผู้กู้ต้องยนิยอมให้สหกรณ์นําเงนิหรอืสิทธิประโยชน์ทีสมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์มาชําระหนีตาม
จาํนวนทคีา้งชาํระต่อสหกรณ์ 

หมวด 6 
ดอกเบียเงินกู้ 

 ขอ้ 15  ใหส้หกรณ์เรยีกเกบ็ดอกเบยีเงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน เงนิกูส้ามญัและเงนิกูพ้เิศษได้
ตามประกาศสหกรณ์โดยมตคิณะกรรมการดาํเนินการ  
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           การกําหนดอตัราดอกเบยีเงนิกูใ้หอ้อกเป็นประกาศสหกรณ์และใหม้ผีลใชบ้งัคบั
ตงัแต่วนัแรกของเดอืนถดัจากเดอืนทมีกีารออกประกาศเป็นต้นไป สําหรบัสมาชกิทอียู่ในระหว่างการ
ผ่อนชําระหนีเงนิกู้ สหกรณ์จะปรบัอตัราดอกเบยีใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ดงักล่าวและอาจปรบั
จาํนวนเงนิทตีอ้งผอ่นชาํระของผูกู้ซ้งึยงัคา้งชาํระอยูเ่ป็นอตัราใหมก่ไ็ด ้
  ขอ้ 16  ดอกเบยีเงนิกูใ้หค้ดิเป็นรายวนัตามจาํนวนเงนิตน้คงเหลอื 

หมวด 7 
การควบคมุหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ขอ้ 17 ใหค้ณะกรรมการเงนิกูต้รวจตราควบคุมการใหเ้งนิกูทุ้กรายมหีลกัประกนัตามที
กําหนดไวใ้นระเบยีบนี และเมอืคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็ว่าหลกัประกนัสําหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพร่อง ผูกู้้
จะตอ้งจดัการแกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาตามทสีหกรณ์กาํหนด 
 ขอ้ 18 ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปนีใหถ้อืว่าเงนิกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถงึกําหนดส่งคนื
โดยสนิเชงิพรอ้มทงัดอกเบยีในทนัท ีโดยมติ้องคํานึงถงึกําหนดเวลาทใีหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการเงนิกู้
จดัการเรยีกคนืโดยมชิกัชา้ 
      (1)  เมอืผูกู้พ้น้จากการเป็นสมาชกิสมทบไมว่า่เพราะเหตุใด ๆ 
      (2)  เมอืปรากฏต่อคณะกรรมการเงนิกูว้า่ผูกู้นํ้าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทใีห้
เงนิกูน้นั 
      (3)  เมอืคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็ว่าหลกัประกนัสําหรบัเงนิกูเ้กดิบกพร่อง และผูกู้้
มไิดแ้กไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทสีหกรณ์กาํหนด  
      (4)  เมอืคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนีเป็นเวลาสองงวดเดอืนตดิต่อกนั หรอืผดินดัการ
สง่เงนิงวดชาํระหนีถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหนึง ๆ 
  ขอ้ 19  กรณีผูกู้เ้งนิกู้ไดโ้อนหรอืยา้ยหรอืลาออกจากราชการหรอืงานประจํา แต่ยงัมหีนี
คา้งชําระหรอืภาระผูกพนัต่อสหกรณ์ ใหผู้น้ันแจ้งเป็นหนังสอืใหส้หกรณ์ทราบภายในกําหนด 7 วนั นับแต่
วนัทโีอนหรอืยา้ยหรอืลาออกจากราชการหรอืงานประจาํ  

หมวด 8 
การรบัโอนหนีจากสมาชิก  

             ขอ้ 20  กรณีทสีมาชกิเสยีชวีติ หรอืขาดจากสมาชกิภาพ หรอืเป็นบุคคลทศีาลมคีําสงัให้
เป็นบุคคลไรค้วามสามารถ หรอืกรณีอนืใด ใหส้มาชกิสมทบผูซ้งึเป็นบดิามารดา คู่สมรส หรอืบุตร สามารถ
รบัโอนหนีเงนิกู้พเิศษเพอืการเคหะจากสมาชกิได้ ทงันี ต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดาํเนินการ 
 ขอ้ 21  สมาชกิสมทบทยีงัสง่คนืเงนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะกรณีรบัโอนหนีจากสมาชกิไมค่รบ       
สมาชกิสมทบผูน้นัจะขายหรอืโอนทรพัยส์นิทเีป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมดแก่ผูอ้นืไมไ่ด ้

หมวด 9 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ขอ้ 22  การใหเ้งนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน เงนิกูส้ามญั เงนิกูพ้เิศษ ใหส้มาชกิสมทบผูกู้ย้นืคําขอกู ้    
เป็นเอกสารหรอืกูผ้า่นทางระบบดจิทิลั ตามทสีหกรณ์กาํหนด 
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                 ขอ้ 23  การกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืเงอืนไขเพมิเตมิหรอืนอกเหนือทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบนี 
ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดโดยออกเป็นประกาศสหกรณ์ 
 ขอ้ 24  การใดทมีไิดเ้ป็นไปตามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณา
และวนิิจฉยัการใหเ้งนิกูเ้ป็นกรณพีเิศษเฉพาะเรอืงนนั ๆ ได ้ทงันี ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบไมต่ํากว่า
สามในสขีองจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้รว่มประชุมเพอืการนนั  
 ขอ้ 25  ในกรณทีมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
มอีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
  ขอ้ 26  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

หมวด 10 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 27  การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสมทบทมีมีาก่อนระเบยีบนีใชบ้งัคบั ใหม้ผีลบงัคบัใช้
จนกวา่จะครบอายสุญัญาและหมดภาระผกูพนัทมีอียูก่บัสหกรณ์ 

                ประกาศ  ณ  วนัท ี 26 เมษายน พ.ศ. 2562 
 
             (ลงนาม)     วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 


