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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้ พ.ศ. 2560
****************

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 71.(8) ข้อ 99.(3) และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนิ น การชุ ดที่ 47 ครั้ งที่ 17 เมื่ อ วั น ที่ 31 สิ งหาคม 2560 ได้ ก าหนดระเบี ย บว่ าด้ ว ยการให้ เงิน กู้ พ.ศ. 2560
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ. 2560
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด
ด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ. 2560 ซึ่งกาหนดไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม บรรดาระเบียบ
มติคณะกรรมการดาเนินการและคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์ ” หมายความว่ า สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จากัด
“ธ.ก.ส.” หมายความว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด
“เหรั ญ ญิ ก ” หมายความว่ า เหรัญ ญิ ก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จากัด
“เลขานุ การ” หมายความว่า เลขานุการสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จากัด
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จากัด
“คณะกรรมการเงินกู้” หมายความว่า คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด
“ฝ่ ายจั ด การ” หมายความว่า ผู้ จั ด การ รองผู้ จั ด การ หั ว หน้ ากลุ่ ม งาน ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า
กลุ่มงาน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จากัด
“เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จากัด
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“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จากัด
“ครอบครั ว ” หมายความว่า คู่สมรส บุ ตร บิดามารดาของสมาชิก และบิดามารดาของ
คู่สมรสของสมาชิก
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
“ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา” หมายความว่ า พนั กงานธนาคารที่ ด ารงต าแหน่ งไม่ ต่ากว่าระดั บ 10
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หมายถึง ผู้จัดการ หรือ รองผู้จัดการ
“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล
“ประสบภัย” หมายความว่า ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุ
“ภัยธรรมชาติ” หมายความว่า ภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย พายุลูกเห็บ
แผ่นดินไหว ไฟป่า ภูเขาไฟระเบิด ต้นไม้ล้มทับ เป็นต้น
“ภัยพิบัติ” หมายความว่า ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยตนเองไม่สามารถป้องกันได้ และสมาชิกมิได้
มีส่วนก่อให้เกิดภัยพิบัติขึ้นโดยเจตนา เช่น ไฟไหม้ โจรผู้ร้ายจี้ปล้น ถูกทาร้ายร่างกาย ถูกรถชน เป็นต้น
“อุบัติเหตุ” หมายความว่า เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 5. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินตามระเบียบนี้ ต้องเสนอคาขอกู้เงิน หนังสือกู้เงิน และหลักประกัน
ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด พร้อมแนบสาเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือน
ข้อ 6. อานาจอนุมัติเงินกู้ให้เป็นไปดังนี้
6.1 ให้ ผู้จัดการ รองผู้จัดการสายงานสินเชื่อ หรือรองผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้อนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินได้ตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ การอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกรายใด ผู้อนุมัติเงินกู้ไม่จาต้อง
พิจารณาต้นเงินที่สมาชิกรายนั้นคงเป็นหนี้ในขณะอนุมัติเงินกู้ดังกล่าว
6.2 กรรมการที่มีตาแหน่ง ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก
คนใดคนหนึ่งมีอานาจอนุมัติเงินกู้ได้โดยผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายจัดการก่อน ดังนี้
6.2.1 อนุมัติเงินกู้สามัญได้คราวละไม่เกิน 3,700,000 บาท
6.2.2 อนุมัติเงินกู้พิเศษได้คราวละไม่เกิน 5,000,000 บาท
โดยให้มีอานาจกาหนดระยะเวลาของการชาระหนี้ได้ ซึ่งการอนุมัติเงินกู้ดังกล่ าวต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ระเบี ยบนี้ กาหนดไว้ ทั้งนี้ การอนุ มัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกรายใด สมาชิกรายนั้นต้องมีต้นเงินคงเป็นหนี้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่งรวมกันไม่เกิน 8,700,000 บาท กรณีเกินอานาจดังกล่าวให้เสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา
ต่อไป
6.3 ให้ ค ณ ะกรรมการเงิ น กู้ มี อ านาจอนุ มั ติ เ งิ น กู้ ใ ห้ แ ก่ ส มาชิ ก ได้ ค ราวละไม่ เ กิ น
20,000,000 บาท และให้มีอานาจกาหนดระยะเวลาของการชาระหนี้ได้ ซึ่งการอนุมัติเงินกู้ดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ระเบียบนี้กาหนดไว้
ทั้งนี้ การอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกรายใด สมาชิกรายนั้นต้องมีต้นเงินคงเป็นหนี้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
รวมกันไม่เกิน 28,700,000 บาท กรณีเกินอานาจดังกล่าวให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
6.4 ให้คณะกรรมการมีอานาจอนุมัติเงินกู้และกาหนดระยะเวลาของการชาระหนี้เงินกู้ให้แก่
สมาชิกได้ตามระเบียบนี้
ในการด าเนิ น การตาม 6.1 ถึ ง 6.3 ผู้ อ นุ มั ติ เงิ น กู้ ต้ อ งพิ จ ารณาเงิ น กู้ ต ามความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์การกู้ ความสามารถชาระหนี้ อายุการเป็นสมาชิก หลักประกันเงินกู้ และประวัติการเป็นสมาชิก และให้
ผู้จัดการรายงานสรุปผลการอนุมัติเงินกู้ให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน
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ข้อ 7. หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดในการให้เงินกู้ที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้คณะกรรมการกาหนดเป็นประกาศของสหกรณ์
ข้อ 8. ในกรณี มีปั ญ หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือมีปัญ หาเกี่ยวกับการตีความให้ ถือ
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
หมวด 1
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 9. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินมี 3 ประเภท
9.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ปกติ)
9.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (กาหนดวงเงิน)
9.3 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (Revolving Credit)
ข้อ 10. สหกรณ์ จะให้เงิน กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
คนหนึ่ง ๆ กู้ได้คนละหนึ่งสัญญาในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท หรือสิบห้าเท่าของเงินเดือนของสมาชิกนั้นสุดแต่
จานวนใดน้อยกว่า
ข้อ 11. สมาชิกต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ภาษี กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ภาระหนี้ ข อง ธ.ก.ส. ภาระหนี้ ข องร้ านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จากั ด ค่ า หุ้ น และภาระหนี้ ของสหกรณ์ แ ละหนี้ สิ น อื่ น ๆ
ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
การส่งชาระหนี้
ข้อ 12. การส่งเงินงวดชาระหนี้ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนภายในไม่เกินวันสิ้ นเดือน โดย
ส่งคืนได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
12.1 ให้ส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดละเท่า ๆ กันทุกงวดไม่เกิน 12 งวด สาหรับเงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ปกติ) และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (กาหนดวงเงิน)
12.2 ให้ ส่ งคืน ต้น เงิน พร้อมดอกเบี้ย ตามที่ส หกรณ์ กาหนด ส าหรับเงิน กู้เพื่ อเหตุฉุกเฉิน
(Revolving Credit)
หลักประกันสาหรับการกู้เงิน
ข้อ 13. หลักประกันเงินกู้
13.1 หุ้นของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกถืออยู่กับสหกรณ์ และ/หรือ
13.2 เงินฝากของตนเองหรือของสมาชิกอื่นที่ฝากอยู่กับสหกรณ์ค้าประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของเงินฝาก และ/หรือ
13.3 อสังหาริมทรัพย์จานองเป็นประกันกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินจานอง และ/หรือ
13.4 บุคคลค้าประกัน ไม่เกินจานวนเงิน 200,000 บาท (วงเงินค้าประกันคนละ 100,000
บาท) โดยสมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้าประกันผู้กู้มากกว่าเจ็ดคนในวันเวลาเดียวกันไม่ได้
13.5 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ปกติ) ให้ใช้หลักประกันตาม 13.1 13.2 13.3 และ 13.4 ตามลาดับ
13.6 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (กาหนดวงเงิน) และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (Revolving Credit)
ให้ใช้หลักประกันหุ้นค้าประกันเพียงอย่างเดียว
อัตราดอกเบี้ย
ข้อ 14. อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ปกติ) และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (กาหนดวงเงิน) อัตราดอกเบี้ยตาม
ประกาศ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (Revolving Credit) อัตราดอกเบี้ย ตามประกาศบวกร้อยละ 0.10
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ข้อ 15. การโอนเงิน กู้เพื่ อ เข้าบั ญ ชีเงิน ฝากจะต้ องเป็ น บั ญ ชีเงินฝากของสมาชิกผู้ กู้และชื่อ บั ญ ชี
เงินฝากจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากของผู้กู้เท่านั้น
หมวด 2
เงินกู้สามัญ
ข้อ 16. เงินกู้สามัญมี 2 ประเภท
16.1 เงินกู้สามัญ (ปกติ)
16.2 เงินกู้สามัญ (คุณภาพชีวิต)
ข้อ 17. คาขอกู้เงิน สามัญ ของสมาชิกนั้ น ต้องเสนอโดยผ่ านการพิจารณาให้ ค วามเห็ น ชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองสังกัด กรณีผู้กู้เป็นผู้บังคับบัญชาไม่ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็น
ข้อ 18. จานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจากัดไม่เกิน 3,700,000 บาท
ทั้งนี้ การกู้เงินสามัญ ผู้กู้จะต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของจานวนต้นเงินกู้สามัญและ
ต้นเงินกู้ประเภทอื่นที่มีอยู่กับสหกรณ์ ณ วันที่อนุมัติเงินกู้ ในกรณีจานวนหุ้นที่สมาชิกผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้กู้สามารถให้สหกรณ์นาเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเพื่อซื้อหุ้นให้ครบตามจานวนได้
เงินกู้สามัญกาหนดให้สมาชิกกู้เงินสามัญ (ปกติ) ได้หนึ่งสัญญาและเงินกู้สามัญ (คุณภาพชีวิต) ได้อีก
หนึ่งสัญญารวมไม่เกินสองสัญญา แต่จานวนเงินกู้รวมกันของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ในเวลาหนึ่งจะมีจานวนต้นเงิน
เกินกว่า 3,700,000 บาท ไม่ได้ ทั้งนี้ ไม่รวมวงเงินกู้ตามข้อ 24.
ยกเว้น สมาชิ ก ที่ ข อกู้ เงิน โดยใช้ หุ้ น หรือ เงิน ฝากเป็ น ประกั น ไม่ ต้ อ งน าหลั ก เกณฑ์ ต ามความใน
วรรคหนึ่งถึงวรรคสามมาใช้บังคับ และการกู้เงินโดยใช้หลักประกันดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันมี
สิทธิกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
ข้อ 19. สมาชิกต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ภาษี กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ภาระหนี้ของ ธ.ก.ส. ร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จากัด หุ้นและภาระหนี้ของสหกรณ์และหนี้สินอื่น โดยไม่รวมเงินกู้โครงการ
พิเศษเพื่อการลงทุนต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
ข้อ 20. กรณีสหกรณ์อยู่ระหว่างเรียกคืนเงินกู้หรืออยู่ระหว่างดาเนินคดีกับผู้กู้และผู้ค้าประกัน หาก
ผู้ค้าประกันขอกู้เงิน สหกรณ์จะพิจารณานาหนี้ในฐานะผู้ค้าประกันมารวมเป็นค่าใช้จ่ายก่อน และหากผู้ค้าประกันซึ่ง
ขอกู้เงินมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 19. สหกรณ์จะพิจารณาอนุมัติ
คาขอกู้เงินให้ตามปกติ ยกเว้นสมาชิกดังกล่าวจะมีเหตุผลความจาเป็นให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
ข้อ 21. กรณีสมาชิกขอกู้เงินสามัญ โดยมีหนี้เงินกู้สามัญสัญญาเดิมอยู่ หากมีความประสงค์ขอกู้เงิน
สัญญาใหม่เพื่อหักกลบลบหนี้เงินกู้สัญญาเดิมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
21.1 การกู้เงินสัญญาใหม่เพื่อหักกลบหนี้เงินกู้สามัญ (ปกติ) เดิม สมาชิกต้องผ่อนชาระคืน
ต้น เงิน กู้สัญ ญาเดิมแล้ วไม่น้ อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนเงินกู้ ที่ได้รับอนุมัติ หรือ ต้องผ่ อนชาระหนี้เงินกู้มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 12 งวด
21.2 การกู้เงิน สามัญ สัญญาใหม่ เพื่อหั กกลบลบหนี้เงินกู้สามัญ ที่ส่ งชาระแบบขั้นบันได
(Step up) เดิม สมาชิกต้องผ่อนชาระคืนต้นเงินกู้สัญญาเดิมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
21.3 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วตาม 21.1 และ 21.2 สมาชิกสามารถขอกู้เงิน
สัญญาใหม่เพื่อหักกลบลบหนี้เงินกู้สัญญาเดิมได้โดยเสียค่าธรรมเนียมในการบริหารจานวน 1,000 บาท ต่อหนึ่งสัญญา
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การส่งชาระหนี้
ข้อ 22. การส่งเงินงวดชาระหนี้
22.1 กาหนดให้ ผู้ กู้ ส่ งคืน เงิน กู้ ส ามั ญ เป็ น งวดรายเดื อ นต้ น เงิน พร้อมดอกเบี้ ย เป็ น งวด
รายเดือนเท่า ๆ กันทุกงวด และให้ชาระเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 200 งวด หรือภายในวันเกษียณอายุของผู้กู้
ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
22.1.1 การกู้เงินโดยใช้หุ้นหรือเงินฝากเป็นประกัน
22.1.2 การกู้เงินโดยส่งชาระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ผู้กู้ขอส่งชาระหนี้
เกินวันเกษียณอายุให้ชาระหนี้เสร็จสิ้นได้ไม่เกินอายุ 70 ปี และมีหนี้คงเหลือ ณ วันเกษียณไม่เกินอัตราร้อยละ 90
ของหุ้น หรือกรณีหุ้ นไม่ครอบคลุมหนี้ ให้นาหลักประกันจานองที่มีอยู่กับสหกรณ์ ณ วันที่คณะกรรมการพิจารณา
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินจานองมารวมกับหุ้น
22.2 กาหนดให้ ผู้ กู้ส่ งคืนเงินกู้ส ามัญ เป็น งวดรายเดือนแบบขั้นบั นได (Step up) ตามที่
สหกรณ์กาหนด และให้ชาระเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 200 งวด หรือภายในวันเกษียณอายุของผู้กู้
กรณี มี เงิน กู้ส ามัญ หรือ เงิน กู้พิ เศษสั ญ ญาใดสั ญ ญาหนึ่ ง ส่ งช าระแบบขั้ น บั น ได (Step up) แล้ ว
ไม่สามารถเลือกการส่งชาระแบบขั้นบันได (Step up) ได้อีก
ข้อ 23. เงินกู้สามัญ (คุณภาพชีวิต) ซึ่งกาหนดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ย ปกติต้องกู้เพื่อ
วัตถุประสงค์ ต่อไปนี้
23.1 เพื่อการศึกษาของสมาชิก
23.2 เพื่อการฝึกอบรมของสมาชิก
23.3 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิกและครอบครัว
23.4 เพื่อชาระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค้าประกัน
23.5 เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการประสบภัย
สมาชิกที่ขอกู้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ตาม 23.1 23.2 และ 23.3 มีสิทธิขอกู้ได้ไม่เกินคนละ 500,000
บาท และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิกู้เงินตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้เพียงหนึ่งสัญญาจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้นโดยไม่มี
การหักกลบลบหนี้
ข้อ 24. สมาชิกที่มีค วามประสงค์ขอกู้เงินวัตถุประสงค์เพื่อช าระหนี้แทนผู้ กู้ในฐานะผู้ค้าประกัน
ตามข้อ 23.4 มีสิทธิขอกู้เงินได้เมื่อผู้กู้ซึ่งสมาชิกค้าประกันขาดจากสมาชิกภาพโดยจานวนเงินกู้ไม่รวมกับวงเงินกู้ตาม
ข้อ 18. และเป็นเงินกู้สามัญสัญญาใหม่ไม่มีการหักกลบลบหนี้เงินกู้ประเภทอื่น และสหกรณ์จะอนุมัติเงินกู้ให้เท่ากับ
ยอดหนี้ที่สมาชิกต้องชาระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค้าประกัน
หลักประกันสาหรับการกู้เงิน
2/ข้อ 25. หลักประกัน สมาชิกผู้กู้ต้องจัดหาหลักประกันเงินกู้ให้กับสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
25.1 หุ้นของสมาชิกผู้กู้เป็นประกั นได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นที่มีอยู่ ณ วันที่ยื่นคาขอกู้
และ/หรือ
25.2 เงินฝากของสมาชิกหรือสมาชิกอื่นที่ฝากอยู่กับสหกรณ์เป็นประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90
ของเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ณ วันที่ยื่นคาขอกู้ และ/หรือ
25.3 จานองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน และ/หรือ
2/25.4 บุคคลค้าประกัน โดยกาหนดวงเงินการค้าประกันของสมาชิก คนละไม่เกิน 740,000
บาท สมาชิกคนหนึ่ งจะเป็ นผู้ค้าประกันสาหรับผู้กู้มากกว่าห้าคนในวันเวลาเดียวกันไม่ได้ และสมาชิกคนหนึ่งจะมี
หนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้าประกัน โดยจานวนต้นเงินรวมกันไม่เกิน 3,700,000 บาท
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สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิค้าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 740,000 บาท ฉะนั้น หากสมาชิกผู้กู้ได้ขอกู้เงินสามัญ
เกินกว่า 740,000 บาท ต้องใช้บุคคลค้าประกันเพิ่มอีกหนึ่งคนตามจานวนเงินกู้ ที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ จานวน 740,000 บาท
และวงเงินค้าประกันจะต้องครอบคลุมจานวนเงินที่ขอกู้
25.4.1 สมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้อย่างน้อยคนหนึ่ง ค้าประกันอย่างไม่จากัด
เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญตามข้อ 18. และข้อ 23.1 23.2 และ 23.3 ในต้นเงินกู้ไม่เกิน 3,700,000 บาท
25.4.2 สมาชิกที่จะเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญตามข้อ 24. จะมีวงเงินค้าประกัน
แยกต่างหากจากการค้าประกันเงินกู้ตาม 25.4.1 โดยสมาชิกคนหนึ่งจะค้าประกันเงินกู้สามัญที่ขอกู้ตามข้อ 24. ใน
วงเงินไม่เกิน 600,000 บาท
ข้อ 26. เงินกู้เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการประสบภัย สมาชิกที่จะขอกู้เงินได้ต้องเป็นสมาชิก
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่ขอกู้ และมีสิทธิขอกู้เงินได้ในขณะใดขณะหนึ่งเพียงหนึ่งสัญญาเท่านั้นตาม
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้น จริงแต่ไม่เกิน รายละ 100,000 บาท ส่ งชาระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยตามประกาศที่ส หกรณ์
กาหนด เท่า ๆ กันทุกงวดไม่เกิน 50 งวด โดยต้องจัดให้มีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 25. ทั้งนี้ ไม่ต้องนา
รายได้คงเหลือ 2,000 บาท มาพิจารณา และกระแสเงินสดต้องไม่ติดลบ
ข้อ 27. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้สามัญตามอัตราที่สหกรณ์กาหนด
สาหรับเงินกู้สามัญตามข้อ 23. และข้อ 24. สหกรณ์จะเรียกดอกเบี้ยจากสมาชิกผู้กู้ในอัตราดอกเบี้ย
ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติ โดยจะประกาศกาหนดอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป กรณีสมาชิกไม่สามารถ
ชาระต้นเงินและดอกเบี้ยรายเดื อนตามที่สหกรณ์กาหนด สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ปกติจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ผ่อนเวลาการชาระหนี้ต่อสหกรณ์ได้
ข้อ 28. ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามปีปฏิทินโดยคานวณจากต้นเงินกู้คงเหลือ
ข้อ 29. การชาระคืนเงินกู้ ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ โดยสมาชิกสามารถขอปลอดการชาระ
ต้นเงินได้ ไม่เกิน 6 เดือน กรณีสมาชิกผู้กู้ประสบภัย ภัยจากสภาวะเศรษฐกิจของสมาชิกหรือครอบครัวเจ็บป่วยหรือ
มูลเหตุอื่นอันเกิดจากเหตุสุจริตและจาเป็น และคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเป็นภาระหนักและเป็นเหตุอันควร
ผ่อนผันการชาระหนี้ จะให้สมาชิกผู้กู้รายนั้นผัดผ่อนการชาระหนี้รายงวด หรือเลื่อนงวดการชาระหนี้หรือหยุดการส่ง
ชาระหนี้รายงวดตามความรุนแรงของภาระหนัก และกระแสเงินสดของสมาชิกผู้กู้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 6 เดือน
ข้อ 30. กรณีที่สมาชิกผู้กู้พ้นจากการเป็นพนักงานแต่ไม่พ้นจากการเป็นสมาชิก และสมาชิกผู้กู้ได้ทา
คาขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผันให้ชาระหนี้เงินกู้ต่อไปได้
ข้อ 31. คณะกรรมการอาจพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิกด้วยวิธีการขยายระยะเวลา
การชาระหนี้หรือวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
หมวด 3
เงินกู้พิเศษ
ข้อ 32. ค าขอกู้ เงิน พิ เศษของสมาชิก นั้ น ต้ อ งเสนอโดยผ่ านการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองสังกัด กรณีผู้กู้เป็นผู้บังคับบัญชาไม่ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็น
ข้อ 33. สมาชิกที่จะขอกู้เงินพิเศษต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
33.1 เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่ 5 ปี และเป็นสมาชิกต่อเนื่องกัน
ตั้งแต่ 1 ปีนับถึงวันที่ขอกู้
33.2 เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีลู่ทางที่จะชาระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยได้
การยกเว้น คุณสมบัติตาม 33.1 คณะกรรมการมีอานาจพิจารณาผ่อนผั นได้ตามที่เห็นสมควรโดย
คานึงถึงความจาเป็นของสมาชิก และประโยชน์ของสหกรณ์เป็นสาคัญ
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ข้อ 34. เงินกู้พิเศษมีวัตถุประสงค์เพื่อการดังต่อไปนี้
34.1 ซื้อที่ดินและหรือเป็นทุนสร้างบ้านเพื่อใช้เป็นที่อยู่ของสมาชิกในที่ดินของสมาชิก หรือ
ครอบครัว
34.2 ซื้อที่ดิ น พร้อมบ้านอยู่เองในที่ดินนั้ น หรือซื้ออาคารชุด หรือซื้อที่ดินพร้อมอาคาร
ลักษณะอื่นเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิก หรือครอบครัว
34.3 เป็นทุนสร้างบ้านเพื่อใช้เป็นที่อยู่ของครอบครัวในที่ดินของครอบครัว
34.4 ซื้อหรือเป็นทุนสร้างบ้านอยู่เองในที่ดินของบุค คลอื่น โดยสมาชิกหรือครอบครัวต้องมี
สิทธิการเช่าหรือมีสิทธิเหนือพื้นดินนั้นไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันทาสัญญาและจดทะเบียนสิทธินั้นสมบูรณ์แล้วก่อน
วันรับเงินกู้
34.5 ไถ่ถอนที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของสมาชิก หรือของครอบครัว
34.6 เป็นทุนปรับปรุงที่ดินสาหรับสร้างบ้าน หรือต่อเติม หรือซ่อมแซมบ้านของสมาชิกหรือ
ครอบครัว
34.7 ปลดเปลื้องหนี้สินของสมาชิก หรือครอบครัว อันเกิดจากเหตุสุจริต และจาเป็น
34.8 ซื้อรถยนต์หรือพาหนะอื่นใดตามควรแก่ฐานานุรูปแห่งตน
34.9 การลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้เสริมของสมาชิกและครอบครัว
34.10 เพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว
ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ได้มาจากใช้เงินกู้ของสหกรณ์ ต้องโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของสมาชิกผู้กู้เท่านั้น
ข้ อ 35. วงเงิน ให้ กู้ สู งสุ ด ไม่ เกิ น 5,000,000 บาท และระยะเวลาในการช าระคื น เงิน กู้ ไม่ เกิ น
360 งวด ดังนี้
35.1 สมาชิกที่ขอกู้เงินมีวัตถุประสงค์ตามข้อ 34.1 ถึง 34.5 กาหนดวงเงินกู้สูงสุดรวมกัน
ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) กาหนดชาระคืนไม่เกิน 360 งวด
35.2 สมาชิกที่ขอกู้เงินมีวัตถุประสงค์ตามข้อ 34.6 ถึง 34.7 กาหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) กาหนดชาระคืนไม่เกิน 180 งวด
35.3 สมาชิกที่ขอกู้เงินมีวัตถุประสงค์ตามข้อ 34.8 กาหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000
บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) กาหนดชาระคืนไม่เกิน 120 งวด
35.4 สมาชิกที่ขอกู้เงินมีวัตถุประสงค์ตามข้อ 34.9 กาหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5,000,000
บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) กาหนดชาระคืนไม่เกิน 240 งวด
35.5 สมาชิกที่ขอกู้เงินมีวัตถุประสงค์ตามข้อ 34.10 กาหนดวงเงินการศึกษาภายในประเทศ
เงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) กรณีศึกษาต่างประเทศกาหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000,000
บาท กาหนดชาระคืนไม่เกิน 360 งวด
35.6 สมาชิก ที่ ขอกู้ เงิน โดยใช้ เงิน หุ้ น หรือ เงิน ฝากเป็ น ประกั น ตามข้ อ 41.1 และ 41.2
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยไม่ต้องจัดทาโครงการในการใช้
เงินกู้ กาหนดชาระคืนไม่เกิน 360 งวด
การส่งชาระหนี้
ข้อ 36. การส่งเงินงวดชาระหนี้
36.1 ก าหนดให้ ผู้ กู้ ส่ งคื น เงิ น กู้ พิ เศษ เป็ น งวดรายเดื อ นต้ น เงิน พร้ อ มดอกเบี้ ย เป็ น งวด
รายเดื อ นเท่ า ๆ กั น ทุ ก งวด และให้ ช าระเสร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดในข้ อ 35.1 ถึ ง 35.6 หรือ ภายใน
วันเกษียณอายุของผู้กู้ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
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36.1.1 การกู้เงินโดยใช้หุ้นหรือเงินฝากเป็นประกัน
36.1.2 การกู้เงินโดยส่งชาระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ผู้กู้ขอส่งชาระหนี้
เกิน วัน เกษีย ณอายุ ให้ ช าระหนี้ เสร็จ สิ้ น ได้ไม่เกินอายุ 70 ปี และมีห นี้ คงเหลื อ ณ วัน เกษียณไม่เกินอัตราร้อยละ 90
ของหุ้น หรือกรณีหุ้นไม่ครอบคลุมหนี้ให้นาหลักประกันจานองที่มีอยู่กับสหกรณ์ ณ วันที่คณะกรรมการพิจารณาในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินจานองมารวมกับหุ้น
36.2 กาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พิเศษเป็นงวดรายเดือนแบบขั้นบันได (Step up) ตามที่สหกรณ์
กาหนด และให้ชาระเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 35.1 ถึง 35.6 หรือภายในวันเกษียณอายุของผู้กู้
กรณี มี เงิน กู้ส ามัญ หรือ เงิน กู้พิ เศษสั ญ ญาใดสั ญ ญาหนึ่ ง ส่ งช าระแบบขั้ น บั น ได (Step up) แล้ ว
ไม่สามารถเลือกการส่งชาระแบบขั้นบันได (Step up) ได้อีก
ข้อ 37. สมาชิกที่ขอกู้เงินมีวัตถุประสงค์ตามข้อ 34. มีสิทธิกู้เงินตามวัตถุประสงค์ตามข้อ 34.1 ถึง
34.9 จะมีหนี้เงินกู้วัตถุประสงค์อย่างเดียวกันในเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่เกินวงเงินสูงสุดไม่เกินตามข้อ 35.
การกู้เงินพิเศษ ผู้กู้จะต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของจานวนต้นเงินกู้พิเศษและต้นเงินกู้
ประเภทอื่นที่อยู่กับสหกรณ์ ณ วันที่อนุมัติเงินกู้ ในกรณีจานวนหุ้นที่สมาชิกผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์น้อยกว่าร้อยละ 12
ของจานวนต้นเงินกู้พิเศษและต้นเงินกู้ประเภทอื่นที่มีอยู่กับสหกรณ์ ณ วันที่อนุมัติเงินกู้ ผู้กู้สามารถให้สหกรณ์นาเงินกู้
ที่ได้รับอนุมัติเพื่อนาไปซื้อหุ้นให้ครบตามจานวนได้
สาหรับการกู้เงินโดยใช้เงินหุ้นหรือเงินฝากเป็นประกันตามข้อ 41.1 และ 41.2 ให้ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องนาหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วข้างต้นมาใช้บังคับ
ข้อ 38. สมาชิกต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ภาษี กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ภาระหนี้ของ ธ.ก.ส. ร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จากัด หุ้นและภาระหนี้ของสหกรณ์และหนี้สินอื่น โดยไม่รวมเงินกู้โครงการ
พิเศษเพื่อการลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
ข้อ 39. สมาชิกที่ขอกู้เงินวัตถุประสงค์ตามข้อ 34.9 ต้องเสนอแผนการลงทุน ประมาณการรายได้ รายจ่ายของโครงการที่ยื่นขอกู้ โดยสหกรณ์จะพิจารณาจากรายได้จากเงินเดือน
ข้อ 40. กรณีสมาชิกมีหนี้เงินกู้พิเศษสัญญาเดิมอยู่ หากมีความประสงค์ขอกู้เงินพิเศษสัญญาใหม่เพื่อ
หักกลบลบหนี้เงินกู้พิเศษสัญญาเดิมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
40.1 การกู้เงินพิเศษสัญญาใหม่เพื่อหักกลบหนี้เงินกู้พิเศษเดิม สมาชิกต้องผ่อนชาระคืน
ต้น เงิน กู้สัญ ญาเดิมแล้ วไม่น้ อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ หรือ ต้องผ่ อนชาระหนี้เงินกู้มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 12 งวด
40.2 การกู้เงินพิเศษสัญญาใหม่ เพื่อหักกลบลบหนี้เงินกู้พิเศษ (Step up) เดิม สมาชิกต้อง
ผ่อนชาระคืนต้นเงินกู้สัญญาเดิมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
40.3 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วตาม 40.1 และ 40.2 สมาชิกสามารถขอกู้เงิน
สัญญาใหม่เพื่อหักกลบลบหนี้เงินกู้สัญญาเดิมได้โดยเสียค่าธรรมเนียมในการบริหารจานวน 1,000 บาท ต่อหนึ่งสัญญา
หลักประกันสาหรับการกู้เงิน
ข้อ 41. หลักประกันเงินกู้สมาชิกผู้กู้ต้องจัดหาหลักประกันเงินกู้ให้กับสหกรณ์ดังต่อไปนี้
41.1 หุ้นของสมาชิกผู้กู้เป็นประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นที่มีอยู่ ณ วันที่ยื่นคาขอกู้
และ/หรือ
41.2 เงินฝากของสมาชิกหรือสมาชิกอื่นที่ฝากอยู่กับสหกรณ์เป็นประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90
ของเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ณ วันที่ยื่นคาขอกู้ ยกเว้นเงินฝากโครงการที่สหกรณ์เปิดให้บริการแก่สมาชิกโดยได้
กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้ไม่สามารถนามาเป็นหลักประกันได้ และ/หรือ
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41.3 อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น หลั ก ประกั น ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 80 ของราคาประเมิ น ทั้ ง นี้
วัตถุประสงค์ตามข้อ 34.1 34.2 34.3 34.5 และ 34.6 จะต้องนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้เงินกู้ มาจานอง
เป็นประกัน ถ้าค่าแห่งทรัพย์นั้นไม่พอก็ให้จัดหาอสังหาริมทรัพย์อื่นมาจานองเป็นประกันเงินกู้จนพอ และ/หรือ
41.4 ใช้หลักทรัพย์อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ในกรณีที่จานองสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกัน สมาชิกผู้กู้ต้องจัดให้มีการประกันอัคคีภัยหรือประกัน
วินาศภัย เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าค่าทรัพย์สินที่คณะกรรมการได้ประเมินตลอดระยะเวลาที่มีหนี้ต่อสหกรณ์และระบุชื่อ
สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยสมาชิกผู้กู้เป็นผู้ชาระค่าเบี้ยประกันนั้น คณะกรรมการมี
อานาจพิจารณาผ่อนผันหากสมาชิกผู้กู้มีความจาเป็นและไม่สามารถจัดให้มีการประกันอัคคีภัยหรือประกันวินาศภัยได้
ข้ อ 42. กรณี ที่ ส มาชิ ก ได้ จ านองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เป็ น หลั ก ประกั น เงิ น กู้ ต ามข้ อ 4 1.3 ต่ อ มา
หลักประกันเงินกู้ดังกล่าวเกิดบกพร่องสมาชิกต้องแก้ไขข้อบกพร่อง โดยการจัดหาหลักประกันอื่น ค้าประกันเงินกู้
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 43. อัตราดอกเบี้ ย สหกรณ์จะเรียกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่คณะกรรมการกาหนด สาหรับ
วัตถุประสงค์ข้อ 34.1 ถึง 34.6 สหกรณ์อาจกาหนดอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าอัตราปกติก็ได้
ข้อ 44. การกู้เงินโดยใช้หุ้นเป็นหลักประกันส่งชาระหนี้เป็นรายปี ต้องส่งเงินชาระค่าหุ้นมาแล้วไม่
น้อยกว่า 180 งวด ยกเว้นสมาชิกที่เกษียณอายุไม่ต้องพิจารณางวดในการส่งชาระค่าหุ้น
44.1 กาหนดวงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูล ค่าหุ้นที่ไม่ติดภาระผูกพันใด ๆ กาหนดชาระ
คืนไม่เกินวันพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก กาหนดให้ผู้กู้ชาระดอกเบี้ยเงินกู้เป็นรายปี โดยสหกรณ์จะหักเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนเพื่อนามาชาระดอกเบี้ยเงินกู้เป็นประจาทุกปี เริ่มตั้งแต่ปีบัญชีที่ได้มีการกู้เงินเป็นต้นไปจนกว่าจะชาระหนี้
เสร็จสิ้น และในการกู้เงินดังกล่าว สหกรณ์อาจพิจารณากาหนดการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนตามที่เห็นสมควร ซึ่งอาจไม่เท่ากับ
เงินกู้ประเภทอื่นก็ได้
กรณีที่สมาชิกขอเพิ่มวงเงินกู้ห รือขอกู้สัญญาใหม่แบบกาหนดให้ ผู้กู้ชาระดอกเบี้ยเงินกู้เป็นรายปี
สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์ประกาศบวกอีกร้อยละ 0.10 ต่อปี
44.2 กาหนดวงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูล ค่าหุ้นที่ไม่ติดภาระผูกพันใด ๆ กาหนดชาระ
คื น ไม่ เกิ น วัน พ้ น สภาพจากการเป็ น สมาชิ ก ก าหนดส่ งคื น เฉพาะดอกเบี้ ย เงิน กู้ ทุ ก งวดเป็ น งวดรายเดื อ นภายใน
วันสิ้นเดือน กาหนดส่งคืน ต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเสร็จสิ้นในงวดสุดท้ายไม่เกิน 36 งวด สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ย
ตามที่สหกรณ์ประกาศบวกอีกร้อยละ 0.10 ต่อปี และในการกู้เงินดังกล่าว สหกรณ์อาจพิจารณากาหนดการจ่ายเงิน
เฉลี่ยคืนตามที่เห็นสมควร ซึ่งอาจไม่เท่ากับเงินกู้ประเภทอื่นก็ได้
ข้อ 45. การกู้เงิน โดยใช้เงิน ฝากเป็นหลักประกันช าระคืนไม่เกิน 12 งวด กาหนดอัตราดอกเบี้ ย
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ที่ได้ใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินตามที่สหกรณ์ประกาศบวกอีกร้อยละ 2 ต่อปี
ข้อ 46. การผ่ อนผั น ชาระคืน เงินกู้ เมื่อสมาชิกผู้ กู้ประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ภัยจากสภาวะ
เศรษฐกิจ ของสมาชิกหรือครอบครัวเจ็บ ป่ วยหรือมูล เหตุอื่นอันเกิดจากเหตุสุ จริตและจาเป็น และคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วว่าเป็นภาระหนักและเป็นเหตุอันควรผ่อนผันการชาระหนี้ จะให้สมาชิกผู้กู้รายนั้นผัดผ่อนการชาระหนี้
รายงวด หรือเลื่อนงวดการชาระหนี้ หรือหยุดการส่ง ชาระหนี้รายงวดตามความรุนแรงของภาระหนัก และกระแส
เงินสดของสมาชิกผู้กู้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 6 เดือน
กรณีสมาชิกผู้กู้มีภาระหนักมากและไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามวรรคแรกได้ คณะกรรมการสามารถ
พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ได้
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การเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 47. การเรียกคืนเงินกู้ ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าหนี้เงินกู้เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงทันที
มิพักต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
47.1 เมื่อสมาชิกผู้กพู้ ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะสาเหตุใด ๆ
47.2 เมื่อผู้กู้ใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
47.3 เมื่ อ หลั ก ประกั น เงิ น กู้ เกิ ด บกพร่ อ ง และสหกรณ์ ไ ด้ สั่ ง ให้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
หลักประกันเงินกู้แล้วแต่สมาชิกผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขหรือจัดหาหลักประกันเงินกู้เพิ่มเติมได้ในระยะเวลาที่กาหนดได้
47.4 เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติ ดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้นั้นถึงสามคราว
ข้อ 48. ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้พ้นจากการเป็นพนักงานแต่ไม่พ้นจากการเป็นสมาชิก และสมาชิกผู้กู้
ได้ทาคาขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผันให้ชาระเงินกู้ต่อไปก็ได้
หมวด 4
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุน
ข้อ 49. การกู้เงินโครงการพิเศษเพื่อการลงทุนในหมวดนี้ สหกรณ์จะประกาศเปิดโครงการให้ทราบ
เป็นคราว ๆ ไป และสมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
49.1 เป็ น พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่ 5 ปี และเป็นสมาชิกมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ขอกู้
49.2 เป็นผู้ที่มีความสามารถจะชาระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยได้ตามที่สหกรณ์กาหนด
49.3 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทาโครงการที่เสนอมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีโครงการ
ที่ทาและประสบความสาเร็จไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
49.4 ให้คู่สมรสของผู้กู้ค้าประกันการกู้เงินเต็มจานวน
49.5 มีเงิน สดหรื อทรัพย์สิ นที่ใช้ในการดาเนินโครงการของตนเองลงทุน สมทบในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่าลงทุนตามโครงการที่เสนอมา และกรณีมีเงินสดสมทบต้องนาส่วนของสมาชิกมาฝากไว้
กับสหกรณ์เท่านั้น ในการดาเนินโครงการต้องใช้ส่วนสมทบของสมาชิกมาเบิกในงวดแรกก่อนเบิกตามความก้าวหน้า
ของโครงการ
49.6 ต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่มีปัญหาบิดพลิ้วเกเรหรือถูกเจ้าหนี้รายใดฟ้องร้องดาเนินคดีมาก่อน
ข้อ 50. สมาชิกต้องเสนอคาขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ และจัดทารายละเอียดโครงการใน
การใช้เงินกู้ สถานที่ตั้งโครงการ แผนธุรกิจ หลักฐานแสดงค่าลงทุนสมทบตามที่สหกรณ์กาหนด และต้องเสนอข้อมูล
ทางการเงินของสมาชิกผู้กู้จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของโครงการ
ข้อ 51. ให้คณะกรรมการมีอานาจพิจารณาอนุมัติความเป็นไปได้ของโครงการ โดยคณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนและ/หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์อย่างน้อยอีกหนึ่งคน โดยอาจขอความร่วมมือ
จาก ธกส. สาขาที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตดาเนินงานเป็นผู้ตรวจสอบวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการพร้อมประเมิน
ราคาทรัพย์สินที่สมาชิกเสนอขอจานองตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับจานองทรัพย์สินเป็นประกันเงินกู้ พ.ศ.
2548
ในการตรวจวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของโครงการ สมาชิกต้องช าระค่าธรรมเนี ยมเงินกู้ในอัตรา
ร้อ ยละ 0.1 ของวงเงิน ที่ ข อกู้ โดยให้ ช าระค่า วิเคราะห์ โครงการ ณ วัน ที่ ยื่น คาขอกู้ ทั้ งนี้ สหกรณ์ จะไม่คื น เงิน
ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์โครงการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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ข้อ 52. จานวนเงินกู้เพื่อการลงทุนที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมเป็นไปตามมูลค่าการลงทุน
สุ ด แต่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาเห็ น สมควร แต่ ต้ อ งอยู่ ภ ายในจ ากั ด ไม่ เกิ น 20,000,000 บาท ทั้ งนี้ ผู้ กู้ จ ะต้ อ งมี
ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของจานวนต้นเงินที่ขอกู้และต้นเงินกู้ประเภทอื่นที่มีอยู่กับสหกรณ์ ณ วันที่อนุมัติ
เงินกู้
ข้อ 53. การส่งชาระหนี้ต้นเงินกู้ ให้พิจารณากาหนดงวดชาระจากรายได้ของโครงการ ส่วนดอกเบี้ย
ให้ชาระจนเสร็จสิ้นทุกเดือน ทั้งนี้ กาหนดชาระหนี้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี นับตั้งแต่วันอนุมัติเงินกู้
กรณีสมาชิกที่ส่งชาระหนี้เกินอายุ 65 ปี ให้ทายาทค้าประกันเงินกู้เต็มจานวน
กรณีผู้กู้ อายุตั้งแต่ 65 ปี ไม่สามารถกู้ได้
ข้อ 54. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
พิเศษตามที่สหกรณ์ประกาศกาหนด
ข้อ 55. ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามปีปฏิทินโดยคานวณจากต้นเงินกู้คงเหลือ
ข้อ 56. สหกรณ์ จ ะจ่ายเงิน กู้ให้ แก่ส มาชิก ตามความก้าวหน้าโครงการตามที่ส หกรณ์ กาหนด ให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 365 วัน โดยสหกรณ์จะพิจารณาจากสัญญาที่สมาชิกผู้กู้ได้ตกลงกับผู้รับจ้าง หรือ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนตามโครงการที่เสนอมา
สมาชิกจะต้องดาเนินโครงการและรับเงินกู้ตามระยะเวลาที่สหกรณ์กาหนด ซึ่งในกรณีที่มีเหตุจาเป็น
ทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการและรับเงินกู้ได้ทันภายในกาหนดดังกล่าว สมาชิกสามารถขอขยายระยะเวลาออกไป
ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 30 วัน นั บแต่วันครบกาหนดรับเงินกู้ โดยให้ มีหนังสือแจ้งสหกรณ์ ก่อนครบกาหนด
รับเงินกู้ 15 วัน
กรณีสมาชิกไม่ปฏิบัติตามความในวรรคก่อน ให้ถือว่าสมาชิกไม่ประสงค์จะรับเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
อีกต่อไป หากสมาชิกได้รับเงินกู้แล้วบางส่วน สมาชิกดังกล่าวจะต้องส่งคืนเงินกู้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นงวดราย
เดือนที่กาหนดไว้ตามข้อ 53.
หลักประกันสาหรับการกู้เงิน
ข้อ 57. หลักประกันเงินกู้ สมาชิกผู้กู้ต้องจัดหาหลักประกันเงินกู้ให้กับสหกรณ์ดังต่อไปนี้
57.1 อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการใช้เงินกู้จานองเป็นประกันไม่เกินร้อยละ 80 ของราคา
ประเมิน ถ้าค่าแห่งทรัพย์นั้นไม่พอก็ให้จัดหาอสังหาริมทรัพย์อื่นมาจานองเป็นประกันจนพอ โดยอสังหาริมทรัพย์ต้อง
เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของสมาชิกผู้กู้หรือคู่สมรสเท่านั้น และสมาชิกต้องจัดให้มีการประกันอัคคีภัยเป็น
มูลค่าไม่น้อยกว่าค่าทรัพย์สินที่ คณะกรรมการได้ประเมินตลอดระยะเวลาที่มีหนี้ต่อสหกรณ์และระบุชื่ อสหกรณ์เป็น
ผู้รั บ ผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย โดยสมาชิกผู้ กู้เป็นผู้ ช าระค่าเบี้ ยประกันนั้ น คณะกรรมการมี อานาจ
พิจารณาผ่อนผันหากสมาชิกผู้กู้มีความจาเป็นและไม่สามารถจัดให้มีการประกันอัคคีภัยได้ และ/หรือ
57.2 เงินหุ้นของสมาชิกผู้กู้เป็นประกันได้ไม่เกินร้ อยละ 90 ของหุ้นที่มีอยู่ ณ วันที่ยื่นคาขอกู้
และ/หรือ
57.3 เงินฝากของสมาชิกหรือสมาชิกอื่นที่ฝากอยู่กับสหกรณ์เป็นประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90
ของเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ณ วันที่ยื่นคาขอกู้
ข้อ 58. สมาชิกจะต้องให้ความร่วมมือในการติดตามโครงการ ดังนี้
58.1 ให้สหกรณ์ตรวจสอบโครงการที่ใช้เงินกู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
58.2 สมาชิกต้องนารายได้จากโครงการฝากกับสหกรณ์หรือ ธ.ก.ส.โดยจะต้องส่งรายงาน
การเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากให้สหกรณ์ทุก 6 เดือน
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การเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 59. ในกรณีสมาชิกผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้เป็น
อันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงแม้ยังไม่ถึงกาหนดเวลาชาระคืนก็ตาม
59.1 เมื่อสมาชิกผู้กู้ขาดจากสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
59.2 เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่าสมาชิกผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์การกู้เงิน
59.3 เมื่อหลักประกันเงินกู้นี้เกิดบกพร่องและสมาชิกผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้ คืนดีภ ายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
59.4 เมื่อค้างส่งชาระต้นเงินติดต่อกันสองคราวหรือดอกเบี้ยติดต่อกันสองเดือน
หมวด 5
โครงการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์
ข้อ 60. การกู้เงินโครงการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ในหมวดนี้ สหกรณ์จะประกาศเปิดโครงการ
ให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป และสหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สมาชิกเท่านั้น สาหรับสมาชิกที่เกษียณอายุงานหรือออกจากงาน
ประจาแล้วไม่มีสิทธิกู้เงินสามัญเพื่อซื้อรถยนต์
ข้อ 61. จานวนเงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจากัดไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
12 ของจานวนต้น เงิน ที่ขอกู้และต้ น เงิน กู้ป ระเภทอื่นที่มีอยู่กับสหกรณ์ ณ วันที่อนุมัติเงินกู้ ในกรณีจานวนหุ้ นที่
สมาชิกผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์น้อยกว่าร้อยละ 12 ของจานวนต้นเงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์และต้นเงินกู้ประเภทอื่นที่มีอยู่
กับสหกรณ์ ณ วันที่อนุมัติเงินกู้ สมาชิกผู้กู้สามารถให้สหกรณ์หักเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเพื่อนาไปซื้อหุ้นให้ครบตามจานวน
ได้
ข้อ 62. สมาชิกที่จะขอกู้เงินตามระเบียบนี้จะต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และสมาชิก
ต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ภาษี กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ภาระหนี้ของ ธ.ก.ส. ภาระหนี้ของ
ร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จากัด หุ้นและภาระหนี้ของสหกรณ์และหนี้สินอื่น ๆ โดยไม่รวมเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุน
ต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
กรณีสมาชิกผู้กู้มีรายได้คงเหลือน้อยกว่า 2,000 บาท สามารถเสนอรายได้ของบุคคลในครอบครัวที่มี
เงินเดือนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารมาประกอบการวิเคราะห์ขอกู้เงินตามโครงการนี้ได้
ข้อ 63. นอกจากเงินกู้สามัญแล้ว สมาชิกรายหนึ่ง ๆ จะมีหนี้เงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ในเวลาใด
เวลาหนึ่งเพียงหนึ่งสัญญาเท่านั้น
การส่งชาระหนี้
ข้อ 64. การส่ งเงิน งวดช าระหนี้ ให้ ผู้ กู้ส่ งคืนเงินกู้เป็ นงวดรายเดือนต้น เงิน พร้อมดอกเบี้ ยงวดละ
เท่าๆ กันทุกงวดกาหนดชาระเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด โดยให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดมี
กาหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ ทั้งนี้ ต้องชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในวันเกษียณอายุของผู้กู้หรือผู้ค้าประกันสุดแต่
บุคคลใด มีอายุมากกว่าสาหรับสมาชิกที่ประสงค์จะส่งเงินงวดชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นเกินวันเกษียณอายุสามารถส่งชาระ
ได้ไม่เกินอายุ 65 ปี โดยในวันที่เสนอคาขอกู้ สมาชิกต้องมีหุ้นคานวณถึงวันเกษียณอายุในอัตราร้อยละ 90 ของจานวน
ต้นเงินที่ขอกู้
กรณี ผู้กู้ผิ ดนั ดไม่ส่ งเงิน งวดช าระหนี้ตามกาหนดเวลา และ สหกรณ์ ได้มีห นังสื อติดตามทวงถาม
ถึงสองครั้ง สมาชิกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามครั้งละ 500 บาท
ข้อ 65. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญปกติ
ตามที่สหกรณ์กาหนด โดยจะประกาศกาหนดอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 66. ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามปีปฏิทินโดยคานวณจากต้นเงินกู้คงเหลือ
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ข้อ 67. การจ่ายเงินกู้ สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ให้แก่ผู้ขาย โดยจะสั่งจ่ายเช็คในนามของผู้ขายหรือโอน
เงินเข้าบัญชีผู้ขายหรือให้สมาชิกผู้กู้จัดทาหนังสือมอบฉันทะโอนเงินกู้ผ่านบัญชีเงินฝากตามแบบพิมพ์ของสหกรณ์โดย
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด หรือผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขา หรือผู้บริหารทีม กรณีผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัด หรือผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขา หรือผู้บริหารทีมไม่อยู่ หรือไม่สามารถทาการได้ ให้ผู้รับมอบฉันทะทาการแทน เป็น
ผู้รับมอบฉันทะในการรับเงินกู้แทนสมาชิกเพื่อนาไปดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินแทนสหกรณ์และให้
สมาชิกผู้กู้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะโอนเงินกู้ผ่านบัญชีเงินฝาก พร้อมกับหนังสือแจ้งนัดวันรับเงินกู้ส่งมาถึงสหกรณ์
ทราบล่วงหน้าอย่างน้ อย 3 วันทาการ เพื่อสหกรณ์จะได้เตรียมการโอนเงินกู้เข้าบัญชีของผู้อานวยการสานักงาน
ธ.ก.ส. จังหวัด หรือผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาได้ทันในวันที่นัดหมาย กรณีที่สมาชิกมีความจาเป็นต้องให้ จ่ายเงินกู้โดย
วิธีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคก่อน และคณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้วว่าการจ่ายเงินกู้จะเกิดผลดีต่อสมาชิกและ
สหกรณ์ให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
หลักประกันสาหรับเงินกู้
ข้อ 68. สมาชิกผู้กู้ต้องจัดหาหลักประกันเงินกู้ให้กับสหกรณ์ดังต่อไปนี้
68.1 บุคคลค้าประกัน ต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้กู้ สมาชิกคนหนึ่งมีสิท ธิค้าประกันกู้ได้ไม่
เกิน 600,000.- บาท เพื่อซื้อรถยนต์ โดยมีวงเงินค้าประกันแยกต่างหากจากการค้าประกันเงินกู้ประเภทอื่น สาหรับ
สมาชิกที่เกษียณอายุงานหรือออกจากงานประจาแล้วไม่มีสิทธิค้าประกันเงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ และ/หรือ
68.2 สมาชิกผู้กู้สามารถใช้หุ้นค้าประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ ณ วันที่
ยื่นคาขอกู้ และ/หรือ
68.3 เงินฝากของสมาชิกหรือสมาชิกอื่นที่ฝากอยู่กับสหกรณ์เป็นประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90
ของเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ณ วันที่ยี่นคาขอกู้ และ/หรือ
68.4 จานองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินจดทะเบียนจานอง
สมาชิกผู้กู้ที่ใช้บุคคลค้าประกันต้องฝากเงินตามส่วนเงินกู้ในอัตราร้อยละ 1 ของต้นเงินที่ขอกู้ตาม
โครงการและต้นเงินกู้ประเภทอื่นที่มีอยู่กับสหกรณ์ ณ วันที่อนุมัติเงินกู้ โดยผู้กู้สามารถให้หักเงิ นกู้ที่ได้รับอนุมัติเพื่อ
นาไปฝากให้ครบตามจานวนได้
ข้อ 69. สมาชิกผู้กู้ต้องจัดการเอาประกันภัยรถยนต์คันที่ซื้อดังกล่าวตามระยะเวลาสัญญากู้เงินใน
ลักษณะคุ้มครองประเภทที่หนึ่งครอบคลุมภัยทุกชนิดหรือตามที่สหกรณ์กาหนดกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณ์เห็นชอบ
โดยให้สหกรณ์ เป็นผู้รับประโยชน์และเก็บรักษากรมธรรม์ประกันภัยไว้ และสมาชิกผู้กู้เป็นผู้เสียเบี้ยประกันภัยเอง
ตลอดไปทุกปีจนกว่าจะชาระหนี้เงินกู้เสร็จสิ้น
ข้ อ 70. สมาชิ ก ผู้ กู้ ต้ อ งจดทะเบี ย นรถยนต์ เป็ น ชื่ อ ของสมาชิ ก เท่ า นั้ น และต้ อ งไม่ ด าเนิ น การ
เปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของรถยนต์หรือ ก่อภาระผูกพันใด ๆ ในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
และต้องส่งสาเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์และกรมธรรม์ประกันภัยให้สหกรณ์ภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วันที่
ได้รับเงินกู้ และต้องอานวยความสะดวกให้สหกรณ์ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินกู้ ไม่น้อยกว่าปีละหนึ่ง
ครั้งจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
การเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 71. ในกรณีสมาชิกผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้เป็น
อันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงแม้ยังไม่ถึงกาหนดเวลาชาระคืนก็ตาม
71.1 เมื่อสมาชิกผู้กู้ขาดจากสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
71.2 เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่าสมาชิกผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์การกู้เงิน
71.3 เมื่อหลักประกันเงินกู้นี้เกิดบกพร่องและสมาชิกผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้ คืนดีภ ายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
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71.4 เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวดหรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ถึงสามคราว
หมวดที่ 6
การคิดเบี้ยปรับเงินกู้
ข้อ 72. กรณีไม่ชาระหนี้ตามเวลาที่กาหนด สหกรณ์จะคิดเบี้ยปรับร้อยละ 3 ต่อปีของหนี้ที่ผิดนัด
ชาระ เว้นแต่มีเหตุอันควร และได้รับการผัดผ่อนจากสหกรณ์
3/บทเฉพาะกาล

สาหรับสมาชิกที่กู้เงินฉุกเฉินส่งเฉพาะดอกเบี้ยไม่เกิน 36 งวด
การแก้ไขระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามคาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์ ที่กาหนดให้การส่ง
ชาระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินไม่เกิน 12 งวด และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากระเบียบนี้ จึงให้
สมาชิกที่กู้เงินฉุกเฉินส่งเฉพาะดอกเบี้ยไม่เกิน 36 งวด ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. กู้เงินสามัญสัญญาใหม่วงเงินกู้ไม่เกิน 3,700,000.-บาท โดยต้องหักกลบลบหนี้เงินกู้สามัญสั ญญาเดิมและ
เงินกู้ฉุกเฉินที่กาหนดส่งชาระคืนเฉพาะดอกเบี้ย เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้ พ.ศ. 2560 โดย
สมาชิกสามารถเลือกการส่งชาระคืนหนี้ได้ 2 ประเภท คือ แบบชาระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
เท่าๆกันทุกเดือน หรือชาระแบบขั้นบันได(Step up)
2. กู้เงินสามัญสัญญาใหม่แยกเป็น 2 สัญญา
2.1 สัญญาแรก (เงินกู้สามัญปกติ) กู้เพื่อหักกลบลบหนี้เงินกู้สามัญเดิม เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้ พ.ศ. 2560
2.2 สั ญ ญาที่สอง (เงิน กู้ส ามัญ หั กฉุกเฉินเฉพาะดอก) กู้เพื่ อหั กกลบลบหนี้เงินกู้ฉุกเฉินส่ งเฉพาะ
ดอกเบี้ย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
2.2.1 วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 700,000.-บาท กรณีมีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเดิมจานวน 700,000.-บาท
สมาชิกจะต้องโอนเงินไปชาระดอกเบี้ย ณ วันที่มีการจ่า ยเงินกู้ หรือกรณีมีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเดิมต่ากว่า 700,000.-บาท
วงเงินกู้จะได้เท่ากับต้นเงินกู้ฉุกเฉินเดิมบวกดอกเบี้ย ณ วันที่มีการจ่ายเงินกู้ แต่ต้องไม่เกิน 700,000.-บาท
2.2.2 กาหนดส่งชาระคืนไม่เกิน 200 งวด โดยสมาชิกสามารถเลือกการส่งชาระคืนหนี้ได้ 2
ประเภท คือ แบบชาระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่าๆกันทุกเดือน หรือชาระแบบขั้นบันได(Step
up) หากในวันเกษียณอายุหรือวันเกษียณอายุก่อนกาหนดของสมาชิกยังมีหนี้คงเหลืออยู่ จะต้องชาระหนี้ให้เสร็จสิ้น
ภายในวันเกษียณอายุหรือวันเกษียณอายุก่อนกาหนดของสมาชิกผู้กู้
3. หลั ก ประกั น คื อ ค่ า หุ้ น ,เงิน ฝากสหกรณ์ ,อสั งหาริ ม ทรัพ ย์ เป็ น ไปตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ย การให้ เงิน กู้
พ.ศ. 2560 ข้อ 25.1 , 25.2 และ25.3
สาหรับบุคคลค้าประกัน กาหนดวงเงินการค้าประกันคนละไม่เกิน 100,000.-บาท ใช้บุคคลค้าประกันได้
ไม่เกิน 4 คนในหนึ่งสัญญา โดยค้าประกันสมาชิกได้ไม่เกิน 5 คน ในเวลาใดเวลาหนึ่ง วงเงินค้าประกันดังกล่าวเป็น
วงเงินต่างหากไม่นามารวมกับวงเงินค้าประกันตามระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้ พ.ศ. 2560 ข้อ 25.4
4. สัญญากู้ดังกล่าวเมื่อชาระหนี้เสร็จสิ้นแล้วถ้าจะกู้ใหม่จะกู้เงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 3,700,000.-บาท และเงินกู้
ฉุกเฉินใหม่ได้ไม่เกิน 200,000.-บาท โดยเงื่อนไขการกู้เงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้ พ.ศ. 2560
อนึ่ง วงเงินกู้สามัญสัญญาใหม่แยกเป็น 2 สัญญา วงเงินกู้รวมกันไม่เกินวงเงิน 3,700,000.-บาท หรือกรณีที่
สมาชิกมีความประสงค์จะกู้เฉพาะเงินกู้สามัญสัญญาที่สอง(เงินกู้สามัญหักฉุกเฉินเฉพาะดอก) วงเงินกู้เมื่อรวมกับเงินกู้
สามัญสัญญาเดิมต้องไม่เกินวงเงิน 3,700,000.-บาท
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สาหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญสัญญาใหม่วงเงินกู้ไม่เกิน 3,700,000.- บาท โดยหักกลบลบหนี้เงินกู้สามัญสัญญา
เดิม และเงินกู้ฉุกเฉินส่งเฉพาะดอกเบี้ยไม่เกิน 36 งวด ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 นั้น หากมีความประสงค์จะขอ
แยกเป็ น 2 สัญ ญา ตามบทเฉพาะกาลข้อ 2 ให้ ดาเนินการเปลี่ ยนแปลงสัญ ญาได้ภ ายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
เท่านั้น
กาหนดไว้ ณ วันที่ 14 กันยายน 2560

ชัยวัฒน์ ปกป้อง
(นายชัยวัฒน์ ปกป้อง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด
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