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-สําเนาระเบียบสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
วาดวย การใหเงินกู พ.ศ. 2563
****************
อาศัยอํานาจตามความในข อบั งคับ ของสหกรณ ข อ 71.(8), ขอ 100.(3) และมติที่ประชุม คณะกรรมการดํา เนิ นการชุ ด ที่ 50
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกู พ.ศ. 2563 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด วาดวยการให เงิ นกู
พ.ศ. 2563
ขอ 2. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณอ อมทรัพยธ นาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด วาดวยการใหเงินกู พ.ศ.
2560 ซึ่งกําหนดไว ณ วันที่ 14 กันยายน 2560 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการและคําสั่งอื่น ใด
ซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
“ธ.ก.ส.” หมายความวา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ออมทรัพย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว า ประธานกรรมการสหกรณ อ อมทรั พย ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความวา รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร จํากัด
“เหรัญญิก” หมายความวา เหรัญญิกสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
“เลขานุการ” หมายความวา เลขานุการสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
“คณะกรรมการเงิ นกู ” หมายความว า คณะกรรมการเงิ นกูสหกรณ อ อมทรัพย ธ นาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร จํากัด
“ฝายจัดการ” หมายความวา ผูจัด การ รองผูจัดการ หัวหนากลุมงาน ผูชวยหัวหนากลุมงาน เจาหนาที่สหกรณ ออม
ทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
“เจาหนาที่สหกรณ” หมายความวา เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด ตามขอบังคับ
31(3) และ 31(4)
“ครอบครัว” หมายความวา คูสมรส บุตร บิดามารดาของสมาชิก และบิดามารดาของ คูสมรสของสมาชิก
“สมาชิกที่เปนพนักงาน” หมายความวา สมาชิกตามขอบังคับ 31(3)
“สมาชิกที่เปนอดีตพนักงาน” หมายความวา สมาชิกที่เปนอดีตพนักงานธนาคาร หรืออดีตเจาหนาที่สหกรณด วยเหตุ
ลาออก หรือเกษียณอายุ หรือเกษียณอายุกอนกําหนด
“สมาชิกที่เปนลูกจาง” หมายความวา สมาชิกตามขอบังคับ 31(4)
“ผูบังคับบัญชา” หมายความว า ผูบังคับ บัญชาของสมาชิกที่เป นพนั กงานและสมาชิกที่ เป นลู ก จางที่ดํ ารงตํา แหน ง
ไมต่ํากวาระดับ 10 หรือ ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่สหกรณที่ดํารงตําแหนงผูจัดการหรือรองผูจัดการ
“คารักษาพยาบาล” หมายความวา เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ ในการรักษาพยาบาล
“ประสบภัย” หมายความวา ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุ

-2“ภัยธรรมชาติ” หมายความวา ภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย พายุลูกเห็บ แผนดินไหว ไฟปา ภูเขาไฟ
ระเบิด ตนไมลมทับ เปนตน
“ภัยพิบัติ” หมายความวา ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยตนเองไมสามารถปองกันได และสมาชิกมิไดมีสวนกอใหเกิด ภัยพิบัติขึ้น
โดยเจตนา เชน ไฟไหม โจรผูรายจี้ปลน ถูกทํารายรางกาย ถูกรถชน เปนตน
“อุบัติเหตุ” หมายความวา เหตุที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 5. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินตามระเบียบนี้ ตองเสนอคําขอกูเงิน หนังสือกูเงินและหลักประกันตามแบบที่สหกรณกํา หนด
พรอมแนบสําเนาใบแจงเงินไดรายเดือนและสมาชิกยินยอมให ธ.ก.ส. หรือผูมีหนาที่จายเงินเดือนหักเงินเดือนหรือคาจางในการชํา ระ
หนีต้ ามที่สหกรณเรียกเก็บ ยกเวนสมาชิกที่เปนอดีตพนักงานยินยอมใหหักชําระหนี้จากบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. หรือบัญชีเงินฝากสหกรณ
ของสมาชิก หรือชําระหนี้เปนเงินสด
ขอ 6. อํานาจอนุมัติเงินกูใหเปนไปดังนี้
6.1 ใหผูจัด การ รองผูจัด การสายงานสินเชื่อ หรือรองผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี คนใดคนหนึ่งเปนผูอนุมัติเงินกู
ฉุกเฉินไดต ามระเบียบนี้ ทั้งนี้ การอนุมัติเงินกูใหแกสมาชิกรายใด ผูอนุมัติเงิน กูไมจําตองพิจารณาตนเงินที่สมาชิกรายนั้นคงเปน หนี้
ในขณะอนุมัติเงินกูดังกลาว
6.2 กรรมการที่มีตําแหนง ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก คนใดคนหนึ่งมีอํานาจอนุมัติ
เงินกูไดโดยผานการกลั่นกรองจากฝายจัดการกอน ดังนี้
6.2.1 อนุมัติเงินกูสามัญไดคราวละไมเกิน 3,700,000 บาท
6.2.2 อนุมัติเงินกูพิเศษไดคราวละไมเกิน 5,000,000 บาท
โดยใหมีอํานาจกําหนดระยะเวลาของการชําระหนี้ได ซึ่งการอนุมัติเงินกูดังกลาวตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ระเบียบนี้กํา หนด
ไว ทั้งนี้ การอนุมัติเงินกูใหแกสมาชิกรายใด สมาชิกรายนั้นตองมีตนเงินคงเปนหนี้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งรวมกันไมเกิน 8,900,000 บาท
กรณีเกินอํานาจดังกลาวใหเสนอคณะกรรมการเงินกูพิจารณาตอไป
6.3 ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจอนุมัติเงินกูใหแกสมาชิกไดคราวละไมเกิน 20,000,000 บาท และใหมีอํานาจกํา หนด
ระยะเวลาของการชําระหนี้ได ซึ่งการอนุมัติเงินกูดังกลาวตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ระเบียบนี้กําหนดไว
ทั้งนี้ การอนุมัติเงินกูใหแกสมาชิกรายใด สมาชิกรายนั้นตองมีตนเงินคงเปนหนี้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งรวมกันไมเกิน 28,900,000
บาท กรณีเกินอํานาจดังกลาวใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาตอไป
6.4 ใหคณะกรรมการมีอํานาจอนุมัติเงินกูและกําหนดระยะเวลาของการชําระหนี้เงินกูใหแกสมาชิกไดตามระเบียบนี้
ในการดํ า เนิ น การตาม 6.1 ถึ ง 6.3 ผู อ นุ มั ติ เ งิ น กู ต อ งพิ จ ารณาเงิ น กู ต ามความเหมาะสมของวั ต ถุ ป ระสงค ก ารกู
ความสามารถชําระหนี้ อายุการเปนสมาชิก หลักประกันเงินกู และประวัติการเปนสมาชิก และใหผูจัด การรายงานสรุป ผลการอนุมัติ
เงินกูใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน
ขอ 7. หลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดในการใหเงินกูที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการกําหนด
เปนประกาศของสหกรณ
หมวด 1
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ 8. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินมี 4 ประเภท
8.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ปกติ)
8.2 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน (กําหนดวงเงิน)
8.3 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน Revolving Credit
8.4 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน Revolving Credit (ใชบริการระบบ Icoop)

-3ขอ 9. สหกรณจะใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแกสมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ยกเวนกรณีสมาชิกที่ลาออกจาก
การเปนสมาชิกแลวกลับ เขามาเปนสมาชิกใหมตองมีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 1 ปขึ้นไป โดยคนหนึ่งๆ กูไดคนละหนึ่งสัญญาในวงเงิน
ดังนี้
9.1 สมาชิกที่เปนพนักงานหรือสมาชิกที่เปนอดีตพนักงาน กูไดในวงเงินไมเกิน 200,000 บาท
9.2 สมาชิกที่เปนลูกจาง กูไดในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท
ขอ 10. สมาชิกตองมี เงิ น เดื อ นคงเหลื อ หลัง หั กค า ใชจายต าง ๆ ได แก ภาษี, กองทุนสํารองเลี้ย งชีพ, ภาระหนี้ของ ธ.ก.ส.,
ภาระหนี้ของรานสหกรณ ธ.ก.ส. จํากัด , หุนและภาระหนี้ของสหกรณ และหนี้สินอื่น ตองไมนอยกวา 2,000 บาท ยกเวนกรณีเงินกู
พิเศษ(เพื่อการลงทุ นก อ ให เกิด รายได )โดยเปนการหั กชําระหนี้จากเงิ นเดือนและเงิ นรายได จากโครงการรวมกั น หรือสมาชิกที่ เป น
อดีตพนักงาน
การสงชําระหนี้
ขอ 11. การสงเงินงวดชําระหนี้ ใหผูกูสงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือนภายในไมเกินวันสิ้นเดือน โดยสงคืนไดเพียงอยางใดอยาง
หนึ่งดังตอไปนี้
11.1 ใหสงคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยงวดละเทาๆ กันทุกงวดไมเกิน 12 งวด สําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ปกติ) และเงินกู
เพื่อเหตุฉุกเฉิน (กําหนดวงเงิน)
11.2 ใหสงคืนตนเงินพรอมดอกเบี้ยตามที่สหกรณกําหนด สําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน Revolving Credit และเงินกูเพื่ อ
เหตุฉุกเฉิน Revolving Credit (ใชบริการระบบ Icoop)
หลักประกันสําหรับการกูเงิน
ขอ 12. หลักประกันเงินกู
12.1 หุนของผูกูไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่สมาชิกถืออยูกับสหกรณ และ/หรือ
12.2 เงินฝากของตนเองหรือของสมาชิกอื่นที่ฝากอยูกับสหกรณค้ําประกัน ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของเงินฝาก และ/หรือ
12.3 อสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกันกูไดไมเกินรอยละ 80 ของวงเงินจํานอง และ/หรือ
12.4 บุคคลค้ําประกัน ที่มิไดเปนคูสมรสของผูกู โดยกําหนดวงเงินค้ําประกัน ดังนี้
12.4.1 กรณีสมาชิกผูกูที่เปนพนักงาน เสนอบุคคลค้ําโดยเปนสมาชิกที่เปนพนักงาน (วงเงินค้ําประกันไมเกินคนละ
100,000 บาท ตอหนึ่งสัญญา)
12.4.2 กรณีสมาชิกผูกูที่เปนลูกจาง เสนอบุคคลค้ําประกันโดยเปนสมาชิกที่เปนพนักงาน (วงเงินค้ําประกันไมเกิ นคน
ละ 100,000 บาท ตอหนึ่งสัญญา) หรือสมาชิกที่เปนลูกจาง (วงเงินค้ําประกันไมเกินคนละ 50,000 บาท ตอหนึ่งสัญญา)
สมาชิกที่เปนพนักงานหรือสมาชิ กที่เป นลู กจางคนหนึ่ง จะเป นผูค้ําประกั น เงินกู เพื่อเหตุฉุก เฉิน มากกวา 2 สัญ ญา
ในเวลาเดียวกันไมได
1.2.4.3 สมาชิกที่เปนลูกจางไมสามารถค้ําประกันเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิกที่เปนพนักงาน
ทั้งนี้ สมาชิกที่เปนอดีตพนักงานเสนอบุคคลค้ําประกันมิได
12.5 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน (กําหนดวงเงิน) และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน Revolving Credit (ใชบริการระบบ Icoop) ใหใช
หลักประกันหุนค้ําประกันเพียงอยางเดียว
อัตราดอกเบี้ย
ขอ 13. อัตราดอกเบี้ย
13.1 ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูตามอัตราที่สหกรณกําหนด
13.2 ดอกเบี้ยนั้นใหคิด เปนรายวันตามปปฏิทินโดยคํานวณจากตนเงินกูคงเหลือ
ขอ 14. การโอนเงินกูเพื่อเขาบัญชีเงินฝากจะตองเปนบัญชีเงินฝากของสมาชิกผูกูและชื่อบัญชีเงินฝากจะตองเปนของผูกูเทานั้น
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เงินกูสามัญ
ขอ 15. เงินกูสามัญมี 3 ประเภท
15.1 เงินกูสามัญ (ปกติ)
15.2 เงินกูสามัญ (คุณภาพชีวิต)
15.3 เงินกูสามัญ (เพื่อชําระหนี้แทนสมาชิก)
ขอ 16. คําขอกูเงินสามัญของสมาชิ กนั้ น ตองเสนอโดยผานการพิ จารณาใหความเห็นชอบจากผูบังคับ บัญ ชาที่ต นเองสั ง กั ด
กรณีผูกูเปนผูบังคับบัญชาไมตองผานการพิจารณาใหความเห็น ยกเวนสมาชิกที่เปนอดีตพนักงาน
ขอ 17. เงินกูสามัญ สหกรณจะใหเงินกูสามัญ ใหแกสมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิ กตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ยกเวนกรณีสมาชิ ก
ที่ลาออกจากการเปนสมาชิกแลวกลับเขามาเปนสมาชิกใหมตองมีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 1 ปขึ้นไป ดังนี้
17.1 สมาชิกที่เปนพนักงานหรือสมาชิกที่เปนอดีตพนักงาน กูไดในวงเงินไมเกิน 3,700,000 บาท
17.2 สมาชิกที่เปนลูกจาง กูไดในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท โดยกําหนดวงเงินกูตามอายุการเปนสมาชิก ดังนี้
อายุการเปนสมาชิก 5 ป ถึง 7 ป กูได 25 เทาของเงินเดือน
อายุการเปนสมาชิก 7 ป ถึง 10 ป กูได 30 เทาของเงินเดือน
อายุการเปนสมาชิกเกินกวา 10 ป กูได 40 เทาของเงินเดือน
ทั้งนี้ การกูเงินสามัญตามขอ 15.1 และ 15.2 ผูกูจะตองมีทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ 12 ของจํานวนตนเงินกูสามัญและ
ตนเงินกูประเภทอื่นที่มีอยูกับ สหกรณ ณ วันที่อนุมัติเงินกู ในกรณีจํานวนหุ นที่ส มาชิ กผู กูมีอยู กับสหกรณ ไมเป น ไปตามหลัก เกณฑ
ดังกลาว ผูกูสามารถใหสหกรณนําเงินกูที่ไดรับอนุมัติเพื่อซื้อหุนใหครบตามจํานวนได
เงินกูสามัญกําหนดใหสมาชิกกูเงินสามัญ (ปกติ) ไดหนึ่งสัญญาและเงินกูสามัญ (คุณภาพชีวิต ) ไดอีกหนึ่งสัญญารวมไมเกิน สอง
สัญญา แตจํานวนเงินกูรวมกันของสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ ในเวลาเดียวกัน ไมเกินวงเงินตามขอ 17 ทั้งนี้ ไมรวมวงเงินกูตามขอ 23.
ยกเวน สมาชิกที่ขอกูเงินโดยใชหุนหรือเงินฝากเปนประกันไมตองนําหลักเกณฑตามความใน วรรคหนึ่งถึงวรรคสามมาใชบั งคับ
และการกูเงินโดยใชหลักประกันดังกลาวอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันมีสิทธิกูไดสูงสุดไมเกิน 20,000,000 บาท
ขอ 18. สมาชิกตองมี เงิ น เดื อ นคงเหลื อ หลัง หั กค า ใชจายต าง ๆ ไดแก ภาษี , กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, ภาระหนี้ของ ธ.ก.ส.,
ภาระหนี้ของรานสหกรณ ธ.ก.ส. จํากัด , หุนและภาระหนี้ของสหกรณ และหนี้สินอื่น ตองไมนอยกวา 2,000 บาท ยกเวนกรณีเงินกู
พิเศษ(เพื่อการลงทุ นก อ ให เกิด รายได )โดยเปนการหั กชําระหนี้จากเงิ นเดือนและเงิ นรายได จากโครงการรวมกั น หรือสมาชิกที่ เป น
อดีตพนักงาน
ขอ 19. กรณีสหกรณ อยู ระหว างเรียกคื น เงินกู หรื อ อยูระหวา งดํ าเนิ นคดี กับ ผู กูและผูค้ํ าประกั น หาก ผูค้ําประกันขอกู เ งิ น
สหกรณจะพิจารณานําหนี้ในฐานะผูค้ําประกันมารวมเปนคาใชจายกอน และหากผูค้ําประกันซึ่ง ขอกูเงินมี เงินเดือนคงเหลือหลังหัก
คาใชจายตาง ๆ แลวเปนไปตามหลักเกณฑต ามขอ 18. สหกรณจะพิจารณาอนุมัติ คําขอกูเงินใหต ามปกติ ยกเวนสมาชิกดังกลา วจะมี
เหตุผลความจําเปนใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาตอไป
ขอ 20. กรณีสมาชิกมีหนี้เงินกูสามัญสัญญาเดิม หากมีความประสงคขอกูเงินสามัญสั ญ ญาใหมเพื่อหักกลบลบหนี้เงินกูสามัญ
สัญญาเดิม สมาชิกตองผอนชําระคืนตนเงินกูสัญญาเดิมแลวไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนเงินกูที่ไดรับอนุมัติหรือตองผอนชําระหนี้
เงินกูมาแลวไมนอยกวา 12 งวด
นอกเหนื อ จากหลั กเกณฑดั ง กล า วแล ว สมาชิกสามารถขอกูเ งิ นสั ญ ญาใหม เพื่ อ หั ก กลบลบหนี้ เงิ น กู สัญ ญาเดิม ได โ ดย
เสียคาธรรมเนียมในการบริหารจํานวน 1,000 บาท ตอหนึ่งสัญญา
การสงชําระหนี้
ขอ 21. การสงเงินงวดชําระหนี้
21.1 สมาชิกที่เปนพนักงาน กําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูส ามัญ ดังนี้
21.1.1 กําหนดใหสงคืน เงิ นกู สามัญ เป นงวดรายเดือนตน เงิ นพรอ มดอกเบี้ย เท าๆกันทุ กงวด และใหชําระเสร็ จ สิ้ น
ภายในระยะเวลาไมเกิน 200 งวด หรือภายในวันเกษียณอายุของผูกู ยกเวนในกรณีดังตอไปนี้
21.1.1.1 การกูเงินโดยใชหุนหรือเงินฝากเปนประกัน

-521.1.1.2 ผู กู ขอส งชํ า ระหนี้ เ กิ นวั น เกษี ย ณอายุ ใ ห ชํา ระหนี้ เ สร็ จสิ้ น ได ไ ม เ กิ น อายุ 70 ป และมี หนี้ คงเหลื อ
ณ วั นเกษี ย ณไม เ กิ น อั ต ราร อยละ 90 ของหุ น หรื อ กรณี หุน ไม ค รอบคลุ มหนี้ ใหนํ า หลั กประกั นจํ านองที่ มีอ ยู ก ั บ สหกรณ ณ วั นที่
คณะกรรมการพิจารณา ในอัตราไม เกินร อยละ 80 ของวงเงินจํา นองหรื อค าตอบแทนความชอบในการทํ างานที่ ไดรับ จาก ธ.ก.ส.
มารวมกับหุน
21.1.2 กําหนดใหสงคืนเงินกูสามัญ เปนงวดรายเดือนแบบขั้นบันได (Step up) ตามที่สหกรณกําหนด และใหชําระ
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน 200 งวด หรือภายในวันเกษียณอายุของผูกู
กรณีมีเงินกูสามัญหรือ เงิ นกูพิ เศษสัญญาใดสัญญาหนึ่ง สงชําระแบบขั้นบันได (Step up) แลว ไมสามารถเลือกการส ง
ชําระแบบขั้นบันได (Step up) ไดอีก
21.2 สมาชิกที่เปนอดีตพนักงานกําหนดใหสงคืนเงินกูสามัญเปนงวดรายเดือนตนเงินพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือนเทา ๆกั น
ทุกงวด และใหชําระเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน 200 งวด ยกเวนในกรณีการกูเงินโดยใชหุนหรือเงินฝากเปนประกัน
21.3 สมาชิกที่เปนลูกจางกําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญเปนงวดรายเดือนตนเงินพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือนเทาๆกั นทุ ก
งวด และใหชําระเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน 200 งวด หรือภายในวันเกษียณอายุของผูกูยกเวนในกรณีการกูเงินโดยใชหุนหรือ
เงินฝากเปนประกัน
ขอ 22. เงินกูสามัญ (คุณภาพชีวิต) ซึ่งกําหนดอัต ราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาอัต ราดอกเบี้ยปกติ สมาชิกที่เปนพนักงานหรือสมาชิ ก
ที่เปนอดีตพนักงานตองกูเพื่อวัตถุประสงค ตอไปนี้
22.1 เพื่อการศึกษาของสมาชิก
22.2 เพื่อการฝกอบรมของสมาชิก
22.3 เพื่อเปนคารักษาพยาบาลสมาชิกและครอบครัว
22.4 เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการประสบภัย
สมาชิกที่ขอกูเงินตามขอ 22 มีสิทธิขอกูไดไมเกินคนละ 500,000 บาท และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิกูเงินตามวัตถุประสงคดังกล าว
ไดเพียงหนึ่งสัญญาจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้นโดยไมมีการหักกลบลบหนี้
อนึ่งสมาชิกจะมีเงินกูต ามขอ 17 และขอ 22 รวมกันไมเกินวงเงินกูตามขอ 17
ขอ 23. เงินกูสามัญ (เพื่อชําระหนี้แทนสมาชิก) สมาชิกที่มคี วามประสงคขอกูเงินวัตถุประสงคเพื่อชําระหนี้แทนผูกู มีสิทธิขอกู
เงินไดเมื่อผูกูขาดจากสมาชิกภาพโดยจํานวนเงินกูไมรวมกับวงเงินกูต ามขอ 17. และเปนเงินกูสามัญสัญญาใหมไมมีการหักกลบลบหนี้
เงินกูประเภทอื่น และสหกรณจะอนุมัติเงินกูใหเทากับยอดหนี้ที่สมาชิกตองชําระหนี้แทนผูกู
หลักประกันสําหรับการกูเงิน
ขอ 24. หลักประกัน สมาชิกผูกูตองจัดหาหลักประกันเงินกูใหกับสหกรณ ดังตอไปนี้
24.1 หุนของสมาชิกผูกูเปนประกันไดไมเกินรอยละ 90 ของหุนที่มีอยู ณ วันที่ยื่นคําขอกู และ/หรือ
24.2 เงินฝากของสมาชิกหรือสมาชิกอื่นที่ฝากอยูกับสหกรณเปนประกันไดไมเกินรอยละ 90 ของเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ
ณ วันที่ยื่นคําขอกู และ/หรือ
24.3 จํานองอสังหาริมทรัพยเปนประกันไดไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมิน และ/หรือ
24.4 บุคคลค้ําประกัน ที่มิไดเปนคูสมรสของผูกู โดยกําหนดวงเงินการค้ําประกัน ดังนี้
24.4.1 กรณีสมาชิกที่เปนพนักงาน กูเงินเสนอบุคคลค้ําโดยเปนสมาชิกที่เปนพนักงานวงเงินค้ําประกัน ไมเกิ นคน
ละ 740,000 บาท ตอสัญญา
24.4.2 กรณีสมาชิกที่เปนลูกจาง กูเงินเสนอบุคคลค้ําประกัน โดยเปนสมาชิกที่เปนพนักงานหรือ สมาชิ กที่ เป น
ลูกจางวงเงินค้ําประกันไมเกินคนละ 200,000 บาท ตอสัญญา
สมาชิกที่เปนพนักงานหรือสมาชิกที่เปนลูกจางคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันเงินกูสามัญ (ปกติ) มากกวา 5 สัญญา ในเวลา
เดียวกันไมได
ทั้งนี้ สมาชิกที่เปนอดีตพนักงานเสนอบุคคลค้ําประกันมิได
24.4.3 สมาชิกที่จะเปนผูค้ําประกันเงินกูสามัญตามขอ 23. จะมีวงเงินค้ําประกันแยกตางหากจากการค้ําประกั น
เงินกูตาม 24.4. โดยสมาชิกที่เปนพนักงาน วงเงินค้ําประกันไมเกินคนละ 740,000 บาท ตอสัญญา สวนสมาชิกที่เปนลูกจาง วงเงินค้ํา
ประกันไมเกินคนละ 200,000 บาท ตอสัญญา
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ขอ 25. ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูตามอัตราที่สหกรณกําหนด
ขอ 26. ดอกเบี้ยนั้นใหคิดเปนรายวันตามปปฏิทินโดยคํานวณจากตนเงินกูคงเหลือ
หมวด 3
เงินกูพิเศษ
ขอ 27. เงินกูพ ิเศษ มี 3 ประเภท
27.1 เงินกูพ ิเศษ (ปกติ)
27.2 เงินกูพิเศษ (เพื่อการลงทุนกอใหเกิดรายได)
27.3 เงินกูพ ิเศษ (สงชําระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนหรือรายป)
ขอ 28. คําขอกูเงินพิเศษของสมาชิ กนั้ น ตองเสนอโดยผานการพิ จารณาใหความเห็นชอบจากผูบังคับบั ญ ชาที่ต นเองสั ง กั ด
กรณีผูกูเปนผูบังคับบัญชาไมตองผานการพิจารณาใหความเห็น ยกเวนสมาชิกที่เปนอดีตพนักงาน
ขอ 29. สมาชิกที่จะขอกูเงินพิเศษ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
29.1 สมาชิกที่ขอกูเงินพิเศษ (ปกติ)
29.1.1 เปนสมาชิกที่เปนพนักงาน อายุการทํางานตอเนื่องกันเกินกวา 5 ป และเปนสมาชิกเกินกวา 1 ปนับถึงวันที่ขอกู
หรือสมาชิกที่เปนลูกจาง หรือสมาชิกที่เปนอดีตพนักงาน
29.1.2 เปนผูที่มีความสามารถจะชําระคืนตนเงินกูและดอกเบี้ยไดตามที่สหกรณกําหนด
29.2 สมาชิกที่ขอกูเงินกูพิเศษ (เพื่อการลงทุนกอใหเกิดรายได)
29.2.1 เปนสมาชิกที่เปนพนักงานอายุการทํางานตอเนื่องกันเกินกวา 5 ป และเปนสมาชิกมาแลว ไมนอยกวา 3 ป นับ
ถึงวันที่ขอกู หรือสมาชิกที่เปนอดีตพนักงาน
29.2.2 เปนผูที่มีความสามารถจะชําระคืนตนเงินกูและดอกเบี้ยไดตามที่สหกรณกําหนด
กรณีสมาชิกที่ขอกูเงินกูพิเศษ (เพื่อการลงทุนกอใหเกิดรายได) วัตถุประสงคตามขอ 30.10 โดยเปนการหักชําระหนี้
จากเงินเดือนและเงินรายไดจากโครงการรวมกัน ตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
29.2.3 เป นผู มีป ระสบการณ ในการทํ า โครงการที่ เสนอมาแล วไม น อ ยกว า 3 ป หรื อ มี โครงการที่ ทํา และประสบ
ความสําเร็จไมนอยกวา 1 โครงการ
29.2.4 ใหคูสมรสของผูกูค้ําประกันการกูเงินเต็มจํานวน
29.2.5 มี เงิ นสดหรือ ทรั พย สิ นที่ ใช ในการดํ า เนิ นโครงการของตนเองลงทุ นสมทบในอั ต รา ไม น อยกว า ร อยละ 20
ของคาลงทุ น ตามโครงการที่ เสนอมา และกรณีมีเงิ นสดสมทบต องนํ า ส วนของสมาชิ ก มาฝากไว กับ สหกรณ เท า นั้ น ในการดํ า เนิ น
โครงการตองใชสวนสมทบของสมาชิกมาเบิกในงวดแรกกอนเบิกตามความกาวหนาของโครงการ
29.2.6 ตองไมเปนลูกหนี้ที่คางชําระตามขอมูลเครดิตบูโร
29.3 สมาชิกที่ขอกูเงินพิเศษ (สงชําระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนหรือรายป)
29.3.1 กรณีขอกู เงิ นพิเ ศษส งชํ าระดอกเบี้ยรายเดื อน ตองเปนสมาชิกที่เ ป นพนั ก งาน อายุการทํ างานต อ เนื่ อ งกั น
เกินกวา 5 ป และเปนสมาชิกเกินกวา 1 ปนับถึงวันที่ขอกู หรือสมาชิกที่เปนลูกจาง หรือสมาชิกที่เปนอดีตพนักงาน
29.3.2 กรณีขอกูเงินพิเศษสงชําระดอกเบี้ยรายป ตองเปนสมาชิกที่เปนพนักงานหรือสมาชิ กที่เปนลูกจางสงคาหุนเกิ น
180 งวด ยกเวนสมาชิกที่เปนอดีตพนักงานไมตองพิจารณางวดในการสงชําระคาหุน
29.3.3 เปนผูที่มีความสามารถจะชําระคืนตนเงินกูและดอกเบี้ยไดตามที่สหกรณกําหนด
การยกเวนคุณสมบัติต ามขอ 29 คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาผอนผันไดตามที่เห็นสมควรโดยคํานึงถึงความจําเปนของ
สมาชิก และประโยชนของสหกรณเปนสําคัญ
ขอ 30. เงินกูพิเศษมีวัตถุประสงคเพื่อการดังตอไปนี้
30.1 ซื้อที่ดินและหรือเปนทุนสรางบานเพื่อใชเปนที่อยูของสมาชิกในที่ดินของสมาชิก หรือ ครอบครัว
30.2 ซื้อที่ดินพรอมบานอยูเองในที่ดินนั้น หรือซื้ออาคารชุด หรือซื้อที่ดินพรอมอาคารลักษณะอื่นเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย
ของสมาชิก หรือครอบครัว
30.3 เปนทุนสรางบานเพื่อใชเปนที่อยูของครอบครัวในที่ดินของครอบครัว

-730.4 ซื้อ หรื อ เป น ทุ น สร า งบ า นอยู เ องในที่ ดิน ของบุ ค คลอื่ น โดยสมาชิ ก หรื อ ครอบครั ว ต อ งมี สิ ทธิ การเช า หรื อมี สิท ธิ
เหนือพื้นดินนั้นไมนอยกวา 10 ป นับแตวันทําสัญญาและจดทะเบียนสิทธินั้นสมบูรณแลวกอนวันรับ เงินกู
30.5 ไถถอนที่ดิน หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของสมาชิก หรือของครอบครัว
30.6 เปนทุนปรับปรุงที่ดินสําหรับสรางบาน หรือตอเติม หรือซอมแซมบานของสมาชิกหรือครอบครัว
30.7 ปลดเปลื้องหนี้สินของสมาชิก หรือครอบครัว อันเกิดจากเหตุสุจริต และจําเปน
30.8 ซื้อรถยนตหรือพาหนะอื่นใดตามควรแกฐานานุรูปแหงตน
30.9 เพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว
30.10 การลงทุนที่กอใหเกิดรายไดเสริมของสมาชิกและครอบครัว
ทั้งนี้ ทรัพยสินที่ไดมาจากใชเงินกูของสหกรณ ตองโอนกรรมสิทธิ์เปนชื่อของสมาชิกผูกูเทานั้น
ขอ 31. วงเงินกูพิเศษ (ปกติ)มีวงเงินใหสูงสุดและระยะเวลาในการสงชําระคืนเงินกู ดังนี้
31.1 สมาชิกที่เปนพนักงานหรือสมาชิกที่เปนอดีต พนักงาน วงเงินใหกูสูงสุด ไมเกิน 5,000,000 บาท และระยะเวลาใน
การชําระคืนเงินกู ไมเกิน 360 งวด ดังนี้
31.1.1 วัตถุประสงคตามขอ 30.1 ถึง 30.5 กําหนดวงเงินกูสูงสุดรวมกันไมเกิน 5,000,000 บาท กําหนดชําระคื น
ไมเกิน 360 งวด
31.1.2 วัต ถุป ระสงคต ามขอ 30.6 ถึง 30.7 กําหนดวงเงินกูสูงสุด ไมเกิน 1,500,000 บาท กําหนดชําระคืนไมเกิน
180 งวด
31.1.3 วัตถุประสงคตามขอ 30.8 กําหนดวงเงินกูสูงสุด ไมเกิน 1,500,000 บาท กําหนดชําระคืนไมเกิน 120 งวด
31.1.4 วัตถุประสงคต ามขอ 30.9 กําหนดวงเงิ น การศึ ก ษาภายในประเทศเงิน กูสู งสุ ด ไม เกิน 1,000,000 บาท
กรณีศึกษาตางประเทศกําหนดวงเงินสูงสุด ไมเกิน 3,000,000 บาท กําหนดชําระคืนไมเกิน 360 งวด
31.2 สมาชิกที่เปนลูกจาง กําหนดวงเงินกูพิเศษสูงสุด ไมเกิน 3,000,000 บาท และระยะเวลาในการชําระคืนเงินกูตาม
วัตถุประสงค ดังนี้
31.2.1 วัตถุประสงคตามขอ 30.1 ถึง 30.5 กําหนดวงเงินกูสูงสุดรวมกันไมเกิน 3,000,000 บาท กําหนดชําระคื น
ไมเกิน 360 งวด
31.2.2 วัตถุประสงคตามขอ 30.6 ถึง 30.7 กําหนดวงเงินกูสูงสุด ไมเกิน 900,000 บาท กําหนดชําระคืนไมเกิน 180 งวด
31.2.3 วัตถุประสงคตามขอ 30.8 กําหนดวงเงินกูสูงสุด ไมเกิน 900,000 บาท กําหนดชําระคืนไมเกิน 120 งวด
31.2.4 วัต ถุป ระสงค ต ามขอ 30.9 กํ า หนดวงเงิ น การศึ ก ษาภายในประเทศเงิ น กู สู ง สุ ด ไม เกิ น 600,000 บาท
กรณีศึกษาตางประเทศกําหนดวงเงินสูงสุด ไมเกิน 1,800,000 บาท กําหนดชําระคืนไมเกิน 360 งวด
31.2.5 วัตถุประสงคตามขอ 30.10 กําหนดวงเงินกูสูงสุด ไมเกิน 3,000,000 บาท กําหนดชําระคืนไมเกิน 240 งวด
ขอ 32. วงเงินกูพิเศษ (เพื่อการลงทุนกอใหเกิดรายได)
32.1 สมาชิกที่เปนพนักงาน ใหกูไดในวงเงินสูงสุด ไมเกิน 20,000,000 บาท และระยะเวลาในการชําระคืนเงินกู ไมเกิน
240 งวด
32.2 สมาชิกที่เปนอดีตพนักงาน ใหกูไดในวงเงินสูงสุด ไมเกิน 5,000,000 บาท และระยะเวลาในการชําระคืนเงินกู ไมเกิน
240 งวด
32.3 สมาชิกที่ขอกูเงินวัตถุประสงคต ามขอ 30.10 โดยเปนการหักชําระเงินหนี้จากเงินเดือน สมาชิกตองเสนอแผนการ
ลงทุน ประมาณการรายได -รายจ ายของโครงการที่ยื่ นขอกู โดยสหกรณ จ ะพิ จารณาจากรายได เ งิ น เดื อ น ยกเว นสมาชิ ก ที่ เ ป น
อดีตพนักงาน
32.4 สมาชิกที่ขอกูเงินวัตถุประสงคต ามข อ 30.10 โดยเปนการหักชําระหนี้จ ากเงิน เดือนและเงิ นรายได จากโครงการ
รวมกัน สมาชิกจะตองปฏิบัติ ดังนี้
32.4.1 สมาชิกตองเสนอคําขอกูตอสหกรณต ามแบบที่กํา หนดไว และจัดทํารายละเอียดโครงการในการใช เงิ น กู
สถานที่ตั้งโครงการ แผนธุรกิจ หลักฐานแสดงคาลงทุนสมทบตามที่สหกรณกําหนด และตองเสนอขอมูลทางการเงินของสมาชิกผู กูจาก
บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ
32.4.2 ใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติความเปนไปไดของโครงการ โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให
กรรมการอยางนอยหนึ่งคนและ/หรือเจา หน าที่สหกรณอยางนอยอีก หนึ่งคน โดยอาจขอความรวมมือจาก ธ.ก.ส. สาขาที่ทรัพยสิน
ตั้งอยูในเขตดําเนินงานเปนผูตรวจสอบวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการพรอมประเมินราคาทรัพยสินที่สมาชิกเสนอขอจํานองตาม
ระเบียบสหกรณวาดวยการรับจํานองทรัพยสินเปนประกันเงินกู

-8ในการตรวจวิ เคราะห ความเป นไปได ข องโครงการ สมาชิ ก ต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มเงิ น กู ในอั ต รา ร อ ยละ 0.1
ของวงเงินที่ขอกู โดยใหชําระคาวิเคราะหโครงการ ณ วันที่ยื่นคําขอกู ทั้งนี้ สหกรณจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมในการวิเคราะหโครงการ
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
32.4.3 จํ านวนเงิ น กู เ พื่ อ การลงทุ น ที่ ใ ห แ กส มาชิ กผู กู ค นหนึ่ ง ๆ นั้น ย อ มเป น ไปตามมู ล ค า การลงทุ น สุ ด แต
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แตตองอยูภายในจํากัด ไมเกิน 20,000,000 บาท ทั้งนี้ ผูกูจะตองมี ทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ
12 ของจํานวนตนเงินที่ขอกูและตนเงินกูประเภทอื่นที่มีอยูกับสหกรณ ณ วันที่อนุมัติเงินกู
กรณีสมาชิกที่สงชําระหนี้เกินอายุ 65 ป ใหทายาทค้ําประกันเงินกูเต็มจํานวน
กรณีสมาชิก อายุตั้งแต 65 ป ไมสามารถกูได
32.4.4 สหกรณจะจ ายเงิ น กู ให แกส มาชิกตามความกา วหน าโครงการตามที่ ส หกรณ กํา หนด ใหเสร็จสิ้ นภายใน
ระยะเวลาไม เกิ น 365 วั น โดยสหกรณ จะพิ จ ารณาจากสั ญ ญาที่ ส มาชิ กผู กูได ตกลงกั บผู รั บจ าง หรื อบุ คคลอื่ นที่ เกี่ ยวขอ งเพื่ อ ให
สอดคลองกับการลงทุนตามโครงการที่เสนอมา
สมาชิ กจะต อ งดํ า เนิน โครงการและรั บ เงิ น กู ต ามระยะเวลาที่ ส หกรณ กํ าหนด ซึ่ ง ในกรณี ที่มี เหตุ จํา เป นทํ า ให
ไมสามารถดํา เนิ นโครงการและรับ เงิ นกู ไดทันภายในกํา หนดดัง กล าว สมาชิกสามารถขอขยายระยะเวลาออกไปได ไม เ กิ น 3 ครั้ง
ครั้งละไมเกิน 30 วัน นับแตวันครบกําหนดรับเงินกู โดยใหมีหนังสือแจงสหกรณกอนครบกําหนดรับเงินกู 15 วัน
กรณี สมาชิ ก ไม ป ฏิ บั ติ ต ามความในวรรคก อ น ให ถือ ว าสมาชิ ก ไม ป ระสงค จ ะรั บ เงิ น กูที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ อี กต อ ไป
หากสมาชิกไดรับ เงินกูแลวบางสวน สมาชิกดังกลาวจะตองสงคืนเงินกูทั้งตนเงินและดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนที่กําหนดใหเสร็ จ สิ้ น
ตามสัญญาที่ขอกู แตไมเกิน 15 ป นับตั้งแตวันอนุมัติเงินกู
32.4.5 สมาชิกจะตองใหความรวมมือในการติดตามโครงการ ดังนี้
32.4.5.1 สมาชิกตองใหสหกรณตรวจสอบโครงการที่ใชเงินกูอยางนอยปละ 1 ครั้ง
32.4.5.2 สมาชิกตองนํารายไดจากโครงการฝากกับ สหกรณหรือ ธ.ก.ส. โดยจะตองสงรายงานการเคลื่อนไหว
บัญชีเงินฝากใหสหกรณทุก 6 เดือน
ทั้งนี้ การกูเงินพิเศษ ผูกูจะตองมีทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ 12 ของจํานวนตนเงินกูพิเศษและตนเงินกูประเภทอื่นที่อยู กับ
สหกรณ ณ วันที่อนุมัติเงินกู ในกรณีจํานวนหุนที่สมาชิกผูกูมีอยูกับสหกรณนอยกวารอยละ 12 ของจํานวนตนเงินกูพิเศษและตนเงิ นกู
ประเภทอื่นที่มีอยูกับสหกรณ ณ วันที่อนุมัติเงินกู ผูกูสามารถใหสหกรณนําเงินกูที่ไดรับอนุมัติเพื่อนําไปซื้อหุนใหครบตามจํานวนได
ยกเวน สมาชิกที่ขอกูเงินโดยใชหุนหรือเงินฝากเปนประกันไมตองนําหลักเกณฑต ามความใน วรรคหนึ่งถึงวรรคสองมาใชบั งคับ
และการกูเงินโดยใชหลักประกันดังกลาวอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันมีสิทธิกูไดสูงสุดไมเกิน 20,000,000 บาท
อนึ่งสมาชิกที่เปนพนักงานหรือสมาชิกที่ เป นอดีต พนักงานจะมีเงิ นกูต ามขอ 31.1 และขอ 32 รวมกันไมเกินวงเงิ นกูตามข อ
31.1 ยกเวนกรณีเงินกูพิเศษ(เพื่อการลงทุนกอใหเกิดรายได)โดยเปนการหักชําระหนี้จากเงินเดือนและเงินรายไดจากโครงการรวมกัน
ขอ 33. สมาชิกตองมีเงิ น เดือ นคงเหลือ หลัง หั กค า ใชจายต าง ๆ ไดแก ภาษี, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ , ภาระหนี้ของ ธ.ก.ส.,
ภาระหนี้ของรานสหกรณ ธ.ก.ส. จํากัด , หุนและภาระหนี้ของสหกรณ และหนี้สินอื่น ตองไมนอยกวา 2,000 บาท ยกเวนกรณีเงินกู
พิเศษ(เพื่อการลงทุ นก อ ให เกิด รายได)โดยเปนการหั กชําระหนี้จากเงิน เดือนและเงิ นรายได จากโครงการรวมกั น หรือสมาชิกที่ เป น
อดีตพนักงาน
ขอ 34. กรณีสมาชิกมีหนี้เงินกูพิเศษสัญญาเดิม หากมีความประสงคขอกูเงินพิเศษสัญญาใหม เพื่อหักกลบลบหนี้ เงิน กู พิเ ศษ
สัญญาเดิม สมาชิกตองผอนชําระคืนตนเงินกูสัญญาเดิมแลวไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนเงินกูที่ไดรับอนุมัติหรือตองผอนชําระหนี้
เงินกูมาแลวไมนอยกวา 12 งวด
นอกเหนือ จากหลั ก เกณฑ ดั ง กล า วแล ว สมาชิ ก สามารถขอกู เงิ น สั ญ ญาใหม เพื่ อหั กกลบลบหนี้ เงิ นกู สัญ ญาเดิ มได โดยเสี ย
คาธรรมเนียมในการบริหารจํานวน 1,000 บาท ตอหนึ่งสัญญา
การสงชําระหนี้
ขอ 35. การสงเงินงวดชําระหนี้
35.1 สมาชิกที่เปนพนักงาน กําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูพิเศษ ดังนี้
35.1.1 กําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูพิเศษเปนงวดรายเดือนตนเงินพรอมดอกเบี้ยเทาๆ กันทุกงวด และใหชําระเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 31.1 หรือภายในวันเกษียณอายุของผูกู ยกเวนในกรณีดังตอไปนี้
35.1.1.1 การกูเงินโดยใชหุนหรือเงินฝากเปนประกัน

-935.1.1.2 ผูกูขอสงชํ าระหนี้ เกิ นวัน เกษียณอายุ ใ ห ชํา ระหนี้ เสร็ จ สิ้ น ได ไม เกิ นอายุ 70 ป และมีหนี้คงเหลื อ
ณ วั นเกษี ย ณไม เ กิ น อั ต ราร อยละ 90 ของหุ น หรื อ กรณี หุน ไม ค รอบคลุ มหนี้ ใหนํ า หลั กประกั นจํ านองที่ มีอ ยู ก ั บ สหกรณ ณ วั นที่
คณะกรรมการพิจารณา ในอัตราไม เกินร อยละ 80 ของวงเงินจํา นองหรื อค าตอบแทนความชอบในการทํ างานที่ ไดรับ จาก ธ.ก.ส.
มารวมกับหุน
35.1.2 กําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูพิเศษเปนงวดรายเดือนแบบขั้นบัน ได (Step up) ตามที่สหกรณกําหนด และให
ชําระเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 31.1 หรือภายในวันเกษียณอายุของผูกู
กรณีมีเงิ น กูส ามั ญ หรื อ เงิ นกูพิเ ศษสัญ ญาใดสั ญ ญาหนึ่ง สงชําระแบบขั้ นบัน ได (Step up) แลว ไมสามารถเลือ กการ
สงชําระแบบขั้นบันได (Step up) ไดอีก
35.2 สมาชิกที่เปนอดีตพนักงาน กําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูพิเศษเปนงวดรายเดือนตนเงินพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือน
เทาๆ กันทุกงวด และใหชําระเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 31.1 หรือใหชําระเสร็จสิ้นไดไมเกินอายุ 70 ปยกเวนในกรณี
การกูเงินโดยใชคาหุนหรือเงินฝากเปนประกัน
35.3 สมาชิกที่เปนลูกจาง กําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูพิเศษเปนงวดรายเดือนตนเงินพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทาๆ
กันทุกงวด และใหชําระเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 31.2 หรือภายในวันเกษียณอายุของผูกู ยกเวนในกรณีการกูเงินโดย
ใชคาหุนหรือเงินฝากเปนประกัน
หลักประกันสําหรับการกูเงิน
ขอ 36. หลักประกันเงินกูสมาชิกผูกูตองจัด หาหลักประกันเงินกูใหกับสหกรณดังตอไปนี้
36.1 หุนของสมาชิ กผู กูเ ปน ประกั นได ไม เกินรอยละ 90 ของหุนที่มี อยู ณ วันที่ยื่นคําขอกู ยกเวนหุน รอยละ 12 ของ
จํานวนเงิ นที่ ข อกูกรณีก ารเงิ น กูพิ เศษ (เพื่อการลงทุ น ก อ ให เ กิด รายได ) โดยเปนการหั ก ชํ าระหนี้ จ ากเงิน เดื อนและเงิ นรายได จ าก
โครงการรวมกัน ไมสามารถนํามาค้ําประกันได และ/หรือ
36.2 เงินฝากของสมาชิกหรือสมาชิกอื่นที่ฝากอยูกับสหกรณเปนประกันไดไมเกินรอยละ 90 ของเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ
ณ วันที่ยื่นคําขอกู ยกเวนเงินฝากโครงการที่สหกรณเปด ใหบ ริการแกสมาชิกโดยไดกํา หนดระยะเวลาสิ้นสุด ไว ไมสามารถนํามาเป น
หลักประกันได และ/หรือ
36.3 อสังหาริ มทรัพย เปน หลั กประกั นไม เกิ นร อยละ 80 ของราคาประเมิ น ทั้งนี้วัตถุประสงคต ามข อ 30 จะตองนํ า
อสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการใชเงินกู มาจํานองเปนประกัน ถาคาแหงทรัพยนั้นไมพอก็ใหจัด หาอสังหาริมทรัพยอื่นมาจํานองเป น
ประกันเงินกูจนพอ และ/หรือ
36.4 ใชหลักทรัพยอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ในกรณีที่จํานองสิ่งปลูกสรางเปนหลักประกัน สมาชิกผูกูตองจัดใหมีการประกันอัคคีภัยหรือประกันวินาศภัย เปนมูลคา
ไมนอยกวาคาทรัพยสินที่คณะกรรมการไดประเมินตลอดระยะเวลาที่มีหนี้ตอสหกรณและระบุชื่อสหกรณเปนผู รับผลประโยชนตาม
กรมธรรมประกันภัย โดยสมาชิกผูกูเปนผูชําระคาเบี้ยประกันนั้น คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาผอนผันหากสมาชิกผูกูมีความจํ าเปน
และไมสามารถจัดใหมีการประกันอัคคีภัยหรือประกันวินาศภัยได
ข อ 37. กรณี ที่ส มาชิ ก ได จํา นองอสั ง หาริ ม ทรั พย เ ป น หลั กประกั น เงิ นกู ต ามข อ 36.3 ต อ มาหลั กประกั น เงิ น กู ดั ง กล า ว
เกิดบกพรอง สมาชิกตองแกไขขอบกพรอง โดยการจัดหาหลักประกันอื่นค้ําประกันเงินกูตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ขอ 38. เงินกูพิเศษ (สงชําระดอกเบี้ยหรือชําระดอกเบี้ยรายป) กูไ ดในวงเงินไมเกิน 20,000,000 บาท และระยะเวลาในการ
ชําระคืนเงินกู ไมเกิน 360 งวด ดังนี้
38.1 การกูเงินโดยใชหุนเปนหลักประกัน กูไดคนละหนึ่งสัญญา โดยกําหนดวงเงินใหกูและการสงชําระ ดังนี้
38.1.1 กําหนดวงเงินกูไมเกินรอยละ 80 ของมูลคาหุนที่ไมติด ภาระผูกพันใด ๆ กําหนดชําระคืนไมเกินวันพนสภาพ
จากการเปนสมาชิก กําหนดใหผูกูชําระดอกเบี้ยเงินกูเปนรายป โดยสหกรณจะหักเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคื นเพื่อนํามาชําระดอกเบี้ย
เงินกูเปนประจําทุกป เริ่มตั้งแตปบัญชีที่ไดมีการกูเงิ นเปนต นไปจนกว าจะชํ าระหนี้ เสร็ จสิ้น และในการกูเงินดัง กลา ว สหกรณอาจ
พิจารณากําหนดการจายเงินเฉลี่ยคืนตามที่เห็นสมควร ซึ่งอาจไมเทากับเงินกูประเภทอื่นก็ได
หากสมาชิ กที่ ขอกูเ งิ นที่ ข อลดหย อนหลัก เกณฑ ก ารกู เงิ น หรื อการส ง ขอส งชํ า ระงวดลดลง โดยใช เงิ น ป นผลและ
เงินเฉลี่ยคืนมาชําระหนี้เพิ่มเติมจะไมสามารถกูเงินประเภทนี้ได

-1038.1.2 กําหนดวงเงินกูไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่ไมติดภาระผูกพันใดๆ กําหนดชําระคืนไมเกินวันพนสภาพ
จากการเปนสมาชิ ก กําหนดสงคื นเฉพาะดอกเบี้ย เงิ นกูทุกงวดเป นงวดรายเดื อ น และในการกู เงิ นดั งกล า ว สหกรณอาจพิ จ ารณา
กําหนดการจายเงินเฉลี่ยคืนตามที่เห็นสมควร ซึ่งอาจไมเทากับ เงินกูประเภทอื่นก็ได
38.2. การกูเงินโดยใชเงินฝากเปนหลักประกันชําระคืนไมเกิน 60 งวด กําหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ที่ไดใชเปนหลักประกันการกูเงินตามที่สหกรณประกาศบวกอีกรอยละ 2 ตอป
อัตราดอกเบี้ย
ขอ 39 ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูตามอัตราที่สหกรณกําหนด
ขอ 40 ดอกเบี้ยนั้นใหคิดเปนรายวันตามปป ฏิทินโดยคํานวณจากตนเงินกูคงเหลือ
หมวดที่ 4
การขอผอนผัน
ขอ 41. สมาชิกผูกูพนจากการเปนพนักงานหรือเจาหนาที่สหกรณหรือลูกจางแตไมพนจากการเปนสมาชิก และสมาชิกผูกูไดทํา
คําขอเปนหนังสือตอสหกรณ คณะกรรมการอาจพิจารณาผอนผันใหชําระหนี้เงินกูตอไปได
ข อ 42. การผ อ นผั นชํ าระคื น เงิ น เมื่ อ สมาชิ ก ผู กู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ภั ย ธรรมชาติ ภั ย จากสภาวะเศรษฐกิ จ ของสมาชิ ก หรื อ
ครอบครัวเจ็บ ปวยหรือมูลเหตุอื่นอันเกิดจากเหตุสุจริตและจําเปน และคณะกรรมการพิจารณาแลววาเปนภาระหนั กและเปนเหตุอัน
ควรผอนผันการชําระหนี้ จะใหสมาชิกผูกูรายนั้นผัดผอนการชําระหนี้รายงวด หรือเลื่อนงวดการชําระหนี้ หรือหยุด การสงชํ า ระหนี้
รายงวดตามความรุนแรงของภาระหนัก และกระแส เงินสดของสมาชิกผูกู ทั้งนี้ตองไมเกิน 6 เดือน
ขอ 43. กรณีสมาชิกผูกูมีภาระหนั กมาก และไมสามารถแกไขปญ หาตามข อ 42 คณะกรรมการอาจพิจารณาปรับปรุง โครง
สรางหนี้ใหแกสมาชิกดวยวิธีการขยายระยะเวลาการชําระหนี้หรือวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
หมวดที่ 5
การคิดคาธรรมเนียมปรับเงินกูและการเรียกคืนเงินกู
ขอ 44. การคิดคาธรรมเนียมปรับเงินกู กรณีสมาชิกผิดนัดงวดชําระหนี้ตามเวลาที่กําหนดสหกรณจะคิดคาธรรมเนียมงวดละ
500 บาทตอสัญญา เวนแตมีเหตุอันควร และไดรับการผัดผอนจากสหกรณ
ขอ 45. การเรียกคืนเงินกูในกรณีสมาชิกผูกูไมป ฏิบัติต ามระเบียบนี้ขอใดขอ หนึ่ง หรือ ในกรณีตอ ไปนี้ ใหถือ วา เงินกู เปนอั นถึ ง
กําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงแมยังไมถึงกําหนดเวลาชําระคืนก็ตาม
45.1 เมื่อสมาชิกผูกูขาดจากสมาชิกภาพของสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ
45.2 เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการวาสมาชิกผูกูนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคการกูเงิน
45.3 เมื่อหลักประกันเงินกูนี้เกิดบกพรองและสมาชิกผูกูมิไดจัด การแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการกําหนด
45.4 เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองงวดหรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้
ถึงสามคราว
ขอ 46. ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือมีปญหาเกี่ยวกับการตีความใหถือ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
เปนที่สุด
กําหนดไว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(นายสุรพงศ นิลพันธุ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
เสนอ

ประธานกรรมการ ผาน เลขานุการ และผูจัดการ
เพื่อ โปรดพิจารณาลงนาม

