ระเบียบ
สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
พ.ศ. 2559
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิกใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย จํากัด พ.ศ. 2550 ขอ 57 (9) ขอ 83 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ไดมีมติ
กําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด วาดวยการให
เงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2559”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือขัดแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“เงินไดรายเดือน” หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินที่จายควบกับเงินเดือนหรือ
คาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด หรือบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิก
ไดรับจากทางราชการดวย
“เงินฝาก” หมายถึง เงินฝากทุกประเภทที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ
ขอ 5 สหกรณกําหนดใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูสามัญ
(3) เงินกูพิเศษ
ขอ 6 การใหเงินกูแกสมาชิกนั้นจะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปน หรือมีประโยชนตามที่
คณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร และสมาชิกสามารถกูเงินจากสหกรณไดไมเกิน 2 สัญญา

-2ขอ 7 ใหคณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑในการใหกู เชน อายุการเปนสมาชิก
ประเภทสมาชิก และหรือคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณเปนเกณฑในการพิจารณา โดยประกาศใหทราบ
เปน คราว ๆ ไป ตลอดจนใหมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยการใหเงินกูตามระเบียบนี้
กรณีใดที่ระเบียบนี้มิไดกําหนดไว ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณวินิจฉัยชี้ขาดดวยมติเสียงขางมาก
และใหสมาชิกถือปฏิบัติตามมตินั้น
ขอ 8 คําขอกู หนังสือกู หรือหนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกู ใหใชตามแบบที่สหกรณกําหนด
หมวด 2
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ 9 คณะกรรม การดําเนินการ กําหนดการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินไว 2 ประเภท ไดแก เงินกู
เพื่อ เหตุฉุกเฉิน และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
หรือเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ แทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได และรายงานคณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อทราบทุกเดือน
ขอ 10 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชิกผูกูตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย จํากัด ขอ 31 (3) ก ถึง ซ สามารถกูไดไมเกิน 3.5 เทาแหงเงินไดรายเดือนของสมาชิกนั้น
แตไมเกิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) สุดแตจํานวนไหนนอยกวากัน
ในกรณีสมาชิกนั้นยังมีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินสัญญากอนเหลืออยู เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินสัญญาใหม
และสัญญากอนรวมกัน จะมีจํานวนเงินตนเกินกวาที่กลาวในวรรคกอนไมได ถึงอยางไรสมาชิกคนหนึ่งจะมีหนีต้สอิน
สหกรณในฐานะผูกู โดยจํานวนเงินตนรวมกันทั้งหมดเกินกวาจํานวนที่กลาวในขอ 13 ไมได
ขอ 11 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ (ถามี) ใหสมาชิกตามขอบังคับสหกรณออมทรัพย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด ขอ 31 (3) ก ถึง ซ สามารถกูไดไมเกิน
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ทั้งนี้หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหกู การชําระคืน และอัตราดอกเบี้ย ใหเปนไป
ตามประกาศ
หมวด 3
เงินกูสามัญ
ขอ 12 คณะกรรมการดําเนินการ กําหนดการกูเงินสามัญไว 8 ประเภท ไดแก
(1) เงินกูสามัญ
(2) เงินกูสามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
(3) เงินกูสามัญเพื่อการรักษาพยาบาล
(4) เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา
(5) เงินกูสามัญเพื่อการทัศนศึกษา
(6) เงินกูสามัญเพื่อการซื้อรถยนตหรือรถจักรยานยนต
(7) เงินกูสามัญเพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ
(8) เงินกูคาหุน หรือเงินกูคาหุนรวมเงินฝาก

-3ขอ 13 จํานวนเงินกูสามัญที่ใหแกสมาชิกผูกูตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย จํากัด ขอ 31 (3) ก ถึง จ และ ซ ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
เห็นสมควร และตองอยูภายในจํากัดไมเกิน 65 เทาของเงินไดรายเดือนของสมาชิกนั้น ทั้งนี้ ตองไมเกิน
2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) สุดแตเงินจํานวนไหนนอยกวากัน
สมาชิกที่มีเงินคาหุนเกินกวาจํานวนซึ่งอาจกูไดตามวรรคกอน อาจขอกูเงินคาหุนไดเต็มตามจํานวน
เงินคาหุนที่สมาชิกผูขอกูมีอยูในขณะขอกู
ขอ 14 คณะกรรมการดําเนินการ จะอนุมัติใหสมาชิกที่ยังสงเงินกูไมครบจํานวนงวดที่กําหนด
สามารถกูเงินใหมก็ได แตจํานวนเงินกูของสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ จะมีจํานวนเงินตนเกินกวาจํานวนที่กลาวในขอ 13 ไมได
เงินกูสามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ขอ 15 เงินกูสามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ใหกูไดเฉพาะสมาชิกตามขอบังคับสหกรณออมทรั
ย พ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด ขอ 31 (3) ก ถึง จ และ ซ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ของตนและครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ เห็นสมควรวาจะกอประโยชนใหแกสมาชิกผูกู
ขอ 16 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 15 ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการ ดําเนินการ
ตามแบบของสหกรณ รวมทั้งแผนการลงทุนประกอบอาชีพและรายละเอียดหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตามที่
คณะกรรมการเงินกูประกาศกําหนด
ขอ 17 จํานวนเงินกูสามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งใหแกสมาชิกคนใดคนหนึ่งยอมสุดแต
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความตองการเงินกูแทจริงตามแผนการ
ลงทุนประกอบอาชีพและความสามารถชําระหนี้ของสมาชิกนั้น แตไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)
เงินกูสามัญเพื่อการรักษาพยาบาล
ขอ 18 เงินกูสามัญเพื่อการรักษาพยาบาล ใหสมาชิกตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด ขอ 31 (3) ก ถึง ซ มีสิทธิกูเพื่อการรักษาพยาบาลของตนเอง
บิดา มารดา คูสมรส และบุตร ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหการชวยเหลือ
ทั้งนี้ สมาชิกตาม
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด ขอ 31 (3) ฉ และ ช
ใหกูไดตามจํานวนเงินคาหุนรวมกับเงินฝาก (ถามี)
ขอ 19 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 18 ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการดําเนิ นการ
ตามแบบที่กําหนดไว และตองแสดงหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เชน คํารับรองจากแพทย
ใบแจงหนี้
คารักษาพยาบาล หรือตามที่คณะกรรมการเงินกูประกาศกําหนด
ขอ 20 จํานวนเงินกูสามัญเพื่อการรักษาพยาบาล ซึ่งใหแกสมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น ไมเกิน
500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)
เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา
ขอ 21 เงินกูสามัญเพื่อการศึกษาใหกูไดเฉพาะสมาชิกตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด ขอ 31 (3) ก ถึง จ และ ซ เพื่อการศึกษาของตนเอง คูสมรส
และบุตร ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ขอ 22 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 21 ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการ
ดําเนินการตามแบบที่กําหนดไว และตองแสดงหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา เชน ใบสมัครเรียน
ของสถาบันการศึกษา ใบลงทะเบียนเรียนของสถาบันการศึกษา หรือตามที่คณะกรรมการเงินกูประกาศกําหนด

-4ขอ 23 จํานวนเงินกูสามัญเพื่อการศึกษา ซึ่งใหแกสมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น ไมเกิน 500,000 บาท
(หาแสนบาทถวน)
เงินกูสามัญเพื่อการทัศนศึกษา
ขอ 24 เงินกูสามัญเพื่อการทัศนศึกษา ใหกูไดเฉพาะสมาชิกตามขอบังคับสหกรณออมทรัพย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด ขอ 31 (3) ก ถึง จ และ ซ เพื่อการทัศนศึกษาของตนเอง
คูสมรส และบุตร ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ขอ 25 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 24 ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการ ดําเนินการ
ตามแบบที่กําหนดไว และจะตองแสดงหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ใบจองการทัศนศึกษา หลักฐานยืนยัน
การเดินทาง หรือตามที่คณะกรรมการเงินกูประกาศกําหนด
ขอ 26 จํานวนเงินกูสามัญเพื่อการทัศนศึกษา ซึ่งใหแกสมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น ไมเกิน 300,000 บาท
(สามแสนบาทถวน)
เงินกูสามัญเพื่อการซื้อรถยนตหรือรถจักรยานยนต
ขอ 27 เงินกูสามัญเพื่อการซื้อรถยนตหรือรถจักรยานยนต ใหกูไดเฉพาะสมาชิกตามขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด ขอ 31 (3) ก ถึง จ และ ซ
เพื่อการซื้อรถยนตหรือรถจักรยานยนตของตนเองและครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ขอ 28 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 27 ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการดําเนินการ
ตามแบบที่กําหนดไว รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวขตามที
อง ่คณะกรรมการเงินกูประกาศกําหนด
ขอ 29 จํานวนเงินกูสามัญเพื่อการซื้อรถยนตหรือรถจักรยานยนต ซึ่งใหแกสมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น
สุดแตคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความสามารถชําระหนี้
ของสมาชิกนั้น แตไมเกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
เงินกูสามัญเพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ
ขอ 30 จํานวนเงินกูสามัญเพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ ใหกูไดเฉพาะสมาชิกตามขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด ขอ 31 (3) ก ถึง ซ ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นสมควรใหการชวยเหลือ
ขอ 31 ผู ประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 30 ตองเสนอคําขอกูตอคณะกรรมการดําเนินการ
ตามแบบที่ กําหนดไว และตองแสดงหลักฐานโดยมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา และภาพถายในการ
ประสบเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ หรือตามที่คณะกรรมการเงินกูประกาศกําหนด
ขอ 32 จํานวน เงินกูสามัญเพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ ซึ่งใหแกสมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น ไมเกิน
500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) ทั้งนี้ สมาชิกตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย จํากัด ขอ 31 (3) ฉ และ ให
ช กูไดตามจํานวนเงินคาหุนรวมกับเงินฝาก (ถามี)
เงินกูคาหุน หรือเงินกูคาหุนรวมเงินฝาก
ขอ 33 การกูเงินคาหุนตนเองใหสมาชิกตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย จํากัด ขอ 31 (3) ก ถึง ซ กูเงินคาหุนไดเต็มตามจํานวนเงินคาหุนที่มีอยูหรือกูคาหุน
รวมกับเงินฝากเต็มตามจํานวนเงินคาหุนและเงินฝากที่มีอยู โดยมีเงินฝาก
เปนหลักประกัน
ขอ 34 สมาชิกจะถอนเงินฝากบางสวนไดก็ตอเมื่อหนี้เงินกูคงเหลือมีจํานวนนอยกวาเงินคาหุนรวมกับ
เงินฝากที่มีอยู ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู

-5หมวด 4
เงินกูพิเศษ
ขอ 35 เงินกูพิเศษ ใหกูไดเฉพาะสมาชิกตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย จํากัด ขอ 31 (3) ก ถึง จ และ ซ เพื่อที่อยูอาศัย ไดแก
(1) เงินกูเพื่อกอสราง ตอเติมหรือปรับปรุงอาคารสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนและครอบครัว
ตามควรแกฐานะ
(2) เงินกูซื้ออาคาร หรือซื้อที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อจะไดกอสรางอาคารในระยะเวลา
อันสมควร ทั้งนี้ สําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเองและครอบครัวตามควรแกฐานะ
(3) เงินกูเพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวของหรือจําเปนสําหรับการดําเนินการตาม (1) หรือ (2)
ขอ 36 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 35 ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการดําเนินการ
ตามแบบของสหกรณ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายการทรัพยสินและหนี้สิน
รายไดและคาใชจาย รายการบุคคลในครอบครัว การอยูอาศัยเดิม และเหตุผลความจําเปนที่ตองจัดใหมีที่อยู
อาศัยใหมแบบรูปและรายการกอสรางหรือตอเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลักฐานแหงที่ดินที่จะ
กอสรางตอเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลักฐานแหงที่ดิน และหรืออาคารที่จะซื้อ กําหนดเวลา
และราคาสัญญาที่ทําไว หรือรางสัญญาที่จะทํารายละเอียดแหงความตองการเงินกู จํานวนเงินซึ่งตนจะออกเอง
กําหนดการใชจายเงินกู รายละเอียดและหลักฐานแหงทรัพยสินที่เสนอเปนหลักประกัน หรือตามที่
คณะกรรมการเงินกูประกาศกําหนด
ขอ 37 แบบรูปและรายการกอสรางหรือตอเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น ตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามกฎหมาย และตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการดวย
การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือรายการดังกลาวในวรรคกอนในสาระสําคัญตองไดรับความเห็นชอบ
ของบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการนี้และตองรายงานคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบดวย
ขอ 38 สหกรณจะมอบใหกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร ตรวจสอบและ
ทํารายงานเกี่ยวกับคําขอกูเงินพิเศษเพื่อที่อยูอาศัย เสนอคณะกรรมการพิจารณา สมาชิกผูกูมีหนาที่ตองให
ขอความจริงและความรวมมือ
ขอ 39 จํานวนเงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัยซึ่งใหแกสมาชิกผูกูคนใดคนหนึ่งยอมสุดแต
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะของที่อยูอาศัยตามควรแกฐานะและ
ความสามารถชําระหนี้ของสมาชิกนั้น แตไมเกิน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน)
ขอ 40 เงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัยนั้น มีความมุงหมายเพื่อสมาชิกใชจัดใหมีที่อยูอาศัยของตนและ
ครอบครัวตามที่กลาวในขอ 39 มิใชจัดใหมีขึ้นสําหรับใหเชาหรือโอนแกผูอื่นในกรณีที่สมาชิกยังสงเงินกู
เพื่อที่อยูอาศัยไมเสร็จ สมาชิกผูนั้นจะใหเชาหรือโอนอาคารหรือที่ดินซึ่งใชเงินกูนั้นไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมดแก ผูอื่นไมได เวนแตในกรณีที่จําเปนซึ่งไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากคณะกรรมการ
ดําเนินการกอน
ขอ 41 สมาชิกที่ยังสงเงินกูไมครบจํานวนงวดที่กําหนด สามารถขอกูเงินจากสหกรณได ทั้งนี้ เมื่อหักเงิน
ตามสัญญาเงินกูเดิมที่ยังสงไมครบกําหนดรวมกับเงินกูตามสัญญาที่ขอกูใหมแลว ตองมีเงินคงเหลือตามที่
คณะกรรมการดําเนินการประกาศกําหนด

-6ขอ 42 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษ ทั้งหนังสือกูและเอกสารทางกฎหมาย
อยางอื่น ๆ เกี่ยวกับเงินกูนั้นไดจัดทําตามแบบของสหกรณโดยครบถวนสมบูรณแลว สมาชิกผูกูจึงรับเงินจาก
สหกรณได
ขอ 43 ในระหวางที่สมาชิกยังสงใชเงินกูพิเศษไมครบจํานวนงวดที่กําหนด สมาชิกผูนั้นตองยินยอม
และอํานวยความสะดวกใหกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอื่นซึ่งไดรับมอบหมายจากสหกรณเขาตรวจการ
กอสรางหรือตอเติมหรือปรับปรุงหรือทรัพยสิน หรือการประกอบอาชีพที่ใชเงินกูนั้นในระยะเวลาอันสมควรไดเสมอ
และตองชี้แจงขอความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจใหทราบตามความประสงค
หมวด 5
หลักประกันสําหรับเงินกู
ขอ 44 การใหเงินกูทุกประเภทนั้น ผูกูตองทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
ถา เงินกูนั้นมีจํานวนไมเกินเงินคาหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณไมตองมีหลักประกันอยางใดอีก
ขอ 45 หลักประกันสําหรับเงินกูนั้น ใหมีขอกําหนดดังตอไปนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกูซึ่งผูกูทําใหไวตอสหกรณแลวก็ไมตองมีหลักประกัน
อยางอื่นอีก เวนแตสมาชิกตามตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย จํากัด ขอ 31 (3) ก ถึง ซ ที่กูเกินเงินคาหุนที่มีอยู ตองมีสมาชิกตามขอบังคับดังกลาว ขอ 31 (3) ก ถึง จ
และ ซ เปนผูค้ําประกัน 1 คน
(2) เงินกูสามัญทุกประเภท ถาเงินกูตามสัญญานั้นโดยเฉพาะสัญญาเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับ
เงินกูตามสัญญากอน ของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ก็ดี มีจํานวนเงินเกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณตองมี
หลักประกันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) มีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรอยางนอยคนหนึ่งค้ําประกันอยางไมมีจํากัด
เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูรายนั้นในสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู แตถาผูกูมีเงินกูรายกอนเหลืออยูดวย ก็ตองให
ค้ําประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูรายใหมทั้งหมด
เพื่อความมั่นคงในการใหเงินกูสามัญทุกประเภท คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจวินิจฉัย
เรียกใหมีผูค้ําประกันมากกวา 2 คน ได รวมทั้งใหสมาชิกทําประกันสินเชื่อ หรือเปนสมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะหเพื่อ ค้ําประกันสินเชื่อไวดวย
สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันสําหรับผูกูเกินกวา 5 คน ในเวลาเดียวไมไดและสมาชิก
จะค้ําประกันเงินกูของคูสมรสของตนเองไมได โดยสมาชิกผู
ค้ําประกันตองทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอ
สหกรณตามแบบที่กําหนด
เมื่อผูค้ําประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณโดยเหตุอื่น หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นวาไมสมควรหรือไมอาจที่จะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองจัดใหมีสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
การที่สมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหผูนั้นหลุดจาก
การค้ําประกันจนกวาผูกูไดจัดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน
(ข) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดภาระจํานองรายอื่น จํานองเปนหลักประกันเต็มจํานวน
เงินกูรายนั้น โดยตองเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู ตองอยูภายใน
รอยละ 75 แหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้นตามราคาประเมินของทางราชการ หรือตามอัตราที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด

-7(ค) มีหลักทรัพยอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจํานําเปนประกันเงินกูรายนั้น
โดยจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละ 80 แหงคาของหลักทรัพยนั้น หรือตามอัตรา
ที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(ง) มีเงินฝากในสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรนํามาเปนหลักประกัน โดยจํานวนเงินกู
สวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูตองอยูภายในวงเงินฝากดังกลาว ทั้งนี้ สมาชิกผูกูตองสงมอบ สมุดคูบัญชีเงินฝาก
ใหกับสหกรณ พรอมทั้งยินยอมใหนําจํานวนเงินตามสมุดคูบัญชีเงินฝากเปนหลักประกันใน การชําระหนี้ดวย
(จ) สมาชิกตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จํากัด ขอ 31 (3) ก ถึง ซ ซึ่งใหกูเงินคาหุนไดเต็มตามจํานวนเงินคาหุนที่มีอยูหรือกูเงินคาหุน รวมกับเงินฝาก
เต็มตามจํานวนเงินคาหุนและเงินฝากที่มีอยู โดยมีเงินฝากเปนหลักประกัน ั้น กรณีผูกูตาย ลาออกหรือถูกใหออก
จากราชการสหกรณสามารถนําเงินฝากของผูกูที่มีอยูมาชําระหนี้เงินกูได
(3) การกูพิเศษนั้นมีจํานวนเกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณตองมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(ก) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดภาระจํานองรายอื่น จํานองเปนหลักประกันเงินกูรายนั้น โดยตอง
เปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละ 75
แหง คาของอสังหาริทรัพยนั้น (ถาเปนที่ดินตองเปนที่ดินที่มีโฉนด) ตามราคาประเมินของทางราชการ หรือตามอัตรา
ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(ข) หลักทรัพยของรัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณนี้ หรือเอกสารการฝากเงินในสถาบัน
การเงินอื่นใด ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจํานําเปนประกันเงินกูรายนั้นโดยจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวา
คาหุนของผูกู ตองอยูภายในรอยละ 75 แหงคาของหลักทรัพยนั้น ๆ หรือตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ผูกูจะตองทําหนังสือแสดงความยินยอมใหหักบําเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใดในทํานองเดียวกัน
เพื่อชําระหนี้ของผูตายตามแบบทายระเบียบนี้ของทุกคนที่มีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอดหรือเงินอื่นใดในทํานองเดียวกัน
โดยจะตองมีหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานลงนามเปนพยานอยางนอย 1 คน มาใหสหกรณ พรอมหนังสือกู
และหลักประกันเงินกู ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
หมวด 6
เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู
ขอ 46 เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูนั้น ใหกําหนดไวดังนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหผูกูสงคืนเงินกูเหตุฉุกเฉินเต็มจํานวนพรอมดวยดอกเบี้ยเดือนแรก
หรือใหสงเปนงวดรายเดือนไมเกิน 12 งวด และสมาชิกที่มีหนี้คางชําระจะขอกูใหมตองสงชําระแลว 1 งวด
(2) เงินกูสามัญทุกประเภท ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูเปนงวด
รายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ย เปนจํานวนกี่งวดก็สุดแตจะเห็นเปนการสมควรตามฐานะของผูกู จํานวน
และความมุงหมายแหงเงินกู ระบุตามประเภทตาง ๆ ดังนี้
(ก) เงินกูสามัญ สงชําระไมเกิน 240 งวด
(ข) เงินกูสามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ สงชําระไมเกิน 24 งวด
(ค) เงินกูสามัญเพื่อการรักษาพยาบาล สงชําระไมเกิน 24 งวด
(ง) เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา สงชําระไมเกิน 24 งวด
(จ) เงินกูสามัญเพื่อการทัศนศึกษา สงชําระไมเกิน 24 งวด
(ฉ) เงินกูสามัญเพื่อการซื้อรถยนตหรือรถจักรยานยนต สงชําระไมเกิน 60 งวด
(ช) เงินกูสามัญเพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ สงชําระไมเกิน 24 งวด
(ซ) เงินกูคาหุน หรือเงินกูคาหุนรวมเงินฝาก สงชําระไมเกิน 240 งวด
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ภายใน 65 ป

เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูทุกประเภทสมาชิกตองสงชําระไมเกินอายุของสมาชิกผูกู

ในกรณีที่ผูขอกูมีคําขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้เปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นวา มีเหตุผลอันสมควรผอนผันเปนพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้
สําหรับเงินกูสามัญทุกประเภทที่ กําหนดไวตามความในวรรคหนึ่ง (2) ขางตน ใหแกผูกูคราวละหนึ่งหรือ
หลายเดือนก็ได แตการผอนเวลาเชนนี้รวมกันทั้งหมด สําหรับเงินกูสามัญรายหนึ่ง ๆ ตองไมเกิน 6 เดือน หรือ
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
(3) เงินกูพิเศษ ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดใหผูกูเงินพิเศษสงคืนเงินกูเปนงวด
รายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ย เปนจํานวนกี่งวดก็สุดแตจะเห็นเปนการสมควรตามฐานะของผูกู จํานวน
และความมุงหมายแหงเงินกู ตั้งแตเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก โดยไมมีการผอนเวลา โดยเงินกูพิเศษใหสงชําระไมเกิน
240 งวด
ขอ 47 การสงเงินงวดชําระหนี้ทุกประเภท ซึ่งผูกูตองสงสหกรณนั้นใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน
ของผูกู ณ ที่จาย เวนแตมีเหตุจําเปนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ขอ 48 ในกรณีใด ๆ ดังกําหนดตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย จํากัด ขอ 14 เงินกูเปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึง
เวลาที่กําหนดไว
หมวด 7
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู

ขอ 49 ใหคณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนด
ไวในระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการ
แกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ 50 ในกรณีใด ๆ ดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง
พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืน
โดยมิชักชา
(1) เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏแกคณะกรรมการดําเนินการวา ผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูบกพรอง และผูกูมิไดจัดการแกไข
ใหถูกตองภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลา 2 เดือน หรือผิดนัด
การสงเงินงวดชําระหนี้ดังกลาวนั้น 3 ครั้งสําหรับการกูแตละครั้ง
ขอ 51 ในกรณีที่เงินกูเปนอันตองสงคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กลาวแลวในขอ 50 ถาผูค้ําประกันตองรับผิด
ชําระหนี้แทนผูกู และไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจผอนผันใหเรียกเก็บจากผูค้ําประกันเปนงวดรายเดือน จนครบตามที่ผูกูไดทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณก็ได
สุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร

-9หมวด 8
ดอกเบี้ยเงินกู
ขอ 52 ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราไมเกินรอยละ 15 ตอป โดยจะไดประกาศใหทราบ
เปนคราว ๆ ไป
ขอ 53 ดอกเบี้ยเงินกูนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ
หมวด 9
บทเฉพาะกาล
ขอ 54 เงินกูทุกประเภทที่สมาชิกไดรับอนุมัติใหกูแลวกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือเปนการกู
ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ และใหถือเอาความที่ปรากฏในหนังสือกู หนังสือค้ําประกัน และหนังสือสัญญา
จํานองอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณีที่มีอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหคงมีผลผูกพันตามสัญญานั้นตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 23
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