
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส านักงานอยัการสูงสุด จ ากดั 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
  

อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยข์้าราชการส านักงานอยัการ
สูงสุด จ ากัด ข้อ ๗๒  และข้อ ๑๐๐ ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๖            

เม่ือวนัท่ี  ๒๗  กนัยายน  ๒๕๕๖ ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖ 

  ขอ้ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส านักงานอยัการ
สูงสุด จ ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖” 

  ขอ้ ๒ ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ วนัท่ีประกาศเป็นตน้ไป 

  ขอ้ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส านกังานอยัการสูงสุด จ ากดั 

ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๐ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ส านกังานอยัการสูงสุด จ ากดั วา่ดว้ยเงินกูส้ามญัระยะ ๑ (หน่ึง) ปี พ.ศ.๒๕๔๑ และระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการส านักงานอัยการสูงสุด  จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.๒๕๓๐ และบรรดา
ประกาศหรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ซ่ึงมีขอ้ก าหนดขดัแยง้กบัระเบียบฉบบัน้ีทั้งส้ิน 

และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

 

หมวด ๑ 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

 

  ขอ้ ๔ สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก ๒ ประเภท คือ 

      (๑) เงินกูส้ามญั 

      (๒) เงินกูพ้ิเศษ 

ขอ้ ๕  สหกรณ์จะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 

ขอ้ ๖ การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกนั้น จะให้ไดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร แต่จะใหเ้งินกูเ้พื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได ้

ขอ้ ๗ สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
ขอ้ ๘ การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูแ้ละหนงัสือค ้าประกนั (ถา้มี) 

ใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้  
ขอ้ ๙ การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่ง

โดยวิธีการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ดอกเบ้ียเงินกู้ รวมทั้งเงินอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกนั 

โดยจะตอ้งมีเงินคงเหลือจากการช าระหน้ีไม่น้อยกวา่ร้อยละยี่สิบของเงินรายไดท่ี้ไดรั้บจากส านกังาน
อยัการสูงสุดในแต่ละเดือน เวน้แต่ คณะกรรมการด าเนินการจะวนิิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืน 



 - ๒ - 

ใหถื้อวา่เงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้นๆ 

 

 

 

หมวด ๒ 

เงินกู้สามัญ 

 

 ขอ้ ๑๐ การให้เงินกูส้ามญั ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้
สามญัแก่สมาชิก 

 ขอ้ ๑๑ เงินกูส้ามญันั้นแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ไดแ้ก่ 

ก)  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

ข)  เงินกูส้ามญัประเภทหน่ึงปี 

ค)  เงินกูส้ามญัทัว่ไป  

ขอ้ ๑๒ สมาชิกซ่ึงอาจไดรั้บเงินกูส้ามญัในแต่ละประเภทดงัต่อไปน้ี 

๑๒.๑ เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน จ านวนไม่เกินหน่ึงเท่าของเงินรายไดร้ายเดือนท่ี
สมาชิกไดรั้บจากส านกังานอยัการสูงสุดในแต่ละเดือน และตอ้งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ติดต่อกนัมา
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเดือน โดยมีระยะเวลาผอ่นช าระเป็นงวด งวดละหน่ึงเดือน รวมส่ีงวด  

๑๒.๒ เงินกูส้ามญัประเภทหน่ึงปี  จ านวนไม่เกินห้าเท่าของเงินไดร้ายเดือน  

และตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามเดือน โดยมีระยะเวลาผอ่นช าระเป็น
งวด งวดละหน่ึงเดือน รวมสิบสองงวด เวน้แต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

 ๑๒.๓ เงินกู้สามญัทัว่ไป จ านวนเงินกู้และงวดช าระหน้ีให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดและตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 

โดยมีระยะเวลาผอ่นช าระเป็นงวด งวดละหน่ึงเดือน 

ขอ้ ๑๓ ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้เ้งินกูส้ามญัโดยมีค่าหุ้นเป็นหลกัประกนั ให้กูไ้ดไ้ม่เกิน
มูลค่าหุน้ทั้งหมด 

ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้เ้งินกูส้ามญัใชเ้งินฝากเป็นหลกัประกนั ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินจ านวนเงิน
ท่ีฝากทั้งหมด โดยสมาชิกผูฝ้ากจะไม่ถอนเงินฝากดงักล่าวจนกวา่จะหมดภาระหน้ีต่อสหกรณ์ 

 ขอ้ ๑๔ คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกท่ียงัส่งคืน
เงินกูส้ามญัรายก่อนไม่เสร็จก็ได ้แต่สมาชิกตอ้งช าระเงินกูส้ามญัรายก่อนมาไม่นอ้ยกวา่ ๖ งวด   

 ขอ้ ๑๕ การให้เงินกู้สามญันั้น ถา้ปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะให้กู ้ได้ไม่พอแก่
การขอกูอ้นัมีลกัษณะพึงใหกู้น้ั้นทุกราย ใหถื้อล าดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้โดยจดัล าดบั ดงัน้ี 

  (๑) เงินกูท่ี้ใชมู้ลค่าหุน้เป็นหลกัประกนั 

  (๒) เงินกูท่ี้ใชเ้งินฝากไวก้บัสหกรณ์เป็นหลกัประกนั 

(๓) เงินกูท่ี้ใชห้ลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเงินฝากในธนาคารเป็นหลกัประกนั 
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(๔) วนัท่ียืน่ค  าขอกู ้
ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็น

อยา่งอ่ืนก็ได ้

 

 

 

 

หมวด ๓ 

เงินกู้พเิศษ 

 

ขอ้ ๑๖ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวนิิจฉยัการใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิก  

ขอ้ ๑๗ เงินกูพ้ิเศษนั้นแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ไดแ้ก่ 

ก) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  

ข) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการอยา่งอ่ืน 

ขอ้ ๑๘ สมาชิกซ่ึงอาจไดรั้บเงินกูพ้ิเศษตอ้งไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์น้ี ติดต่อกนัมา
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 

ขอ้ ๑๙ สมาชิกผูส่้งคืนเงินกูป้ระเภทอ่ืนไม่เสร็จ ไม่ให้ไดรั้บเงินกูพ้ิเศษ และสมาชิก
ผูย้งัส่งคืนเงินกูพ้ิเศษไม่เสร็จก็ไม่ให้ไดรั้บเงินกูไ้ม่วา่ประเภทใดๆ อีก เวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นเป็นการสมควรเพื่อการอนัจ าเป็นเฉพาะราย 

ขอ้ ๒๐ ผูกู้เ้งินกูพ้ิเศษตอ้งส่งเงินงวดช าระหน้ี งวดละหน่ึงเดือน รวมหน่ึงร้อยแปดสิบ
งวด เวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน   

ขอ้ ๒๑ เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ไดแ้ก่ 

(๑) เงินกูเ้พื่อก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารส าหรับใช้เป็นท่ีอยู่อาศยั
ของตนเอง และครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 

(๒) เงินกูเ้พื่อซ้ือห้องชุดหรืออาคาร หรือซ้ือท่ีดินและอาคาร หรือซ้ือท่ีดินเพื่อ
จะไดก่้อสร้างอาคารในระยะเวลาอนัสมควร ทั้งน้ีส าหรับใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัของตนเองและครัวเรือน
ตามควรแก่ฐานะ 

(๓) เงินกูเ้พื่อกิจการซ่ึงเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นแก่ (๑) หรือ (๒) 

ข้อ ๒๒  สมาชิกผู ้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ ๒๑ ต้องเสนอค าขอกู้ถึง
คณะกรรมการด าเนินการตามแบบท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งรายละเอียดและหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศยัเดิมและ
เหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องจดัให้มีท่ีอยู่อาศัยใหม่ แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือ
ปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลกัฐานแห่งท่ีดินท่ีก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียด
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หลกัฐานแห่งท่ีดินและหรืออาคารท่ีจะซ้ือ ก าหนดเวลาและราคาสัญญาท่ีท าไว ้หรือร่างสัญญาท่ีจะท า 
รายละเอียดแห่งทรัพยสิ์นท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 

ขอ้ ๒๓ แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น ตอ้งปฏิบติั
ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการดว้ย 

ขอ้ ๒๔ สหกรณ์จะมอบให้กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร
สอบสวนและท ารายงานเก่ียวกบัค าขอกูพ้ิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณา เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้ความจริงและความร่วมมือ 

 

ขอ้ ๒๕ เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกใชจ้ดัให้มี
ท่ีอยูอ่าศยัของตนและครัวเรือนตามท่ีกล่าวในขอ้ ๒๑ มิใช่จดัใหมี้ข้ึนส าหรับให้เช่าหรือโอนแก่ผูอ่ื้น 

ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จ ตนจะให้เช่าหรือ
โอนอาคารหรือท่ีดินซ่ึงใชเ้งินกูน้ั้นไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผูอ่ื้นไม่ได ้เวน้แต่ในกรณีท่ีจ าเป็นซ่ึง
ไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 

ขอ้ ๒๖ เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดว้ินิจฉัยให้เงินกูพ้ิเศษ ทั้งหนงัสือกูแ้ละเอกสาร
ทางกฎหมายอยา่งอ่ืนๆ เก่ียวกบัเงินกูน้ั้น ไดจ้ดัท าตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบูรณ์แลว้ สมาชิกผู ้
กูจึ้งรับเงินกูจ้ากสหกรณ์ได ้การรับเงินกูผู้กู้จ้ะตอ้งลงลายมือช่ือรับเงินตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 

การจ่ายเงินกูต้ามวรรคแรกนั้น คณะกรรมการด าเนินการอาจก าหนดให้จ่ายเป็นงวด
ตามเน้ืองานและแผนงานก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงทรัพยสิ์นตามวตัถุประสงคท่ี์ขอกู ้

ขอ้ ๒๗ ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูพ้ิเศษไม่เสร็จ ตนจะตอ้งยินยอมและอ านวย
ความสะดวกให้กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงได้รับมอบหมายจากสหกรณ์  เข้าตรวจการ
ก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงทรัพย์สิน ท่ีใช้เงินกู้นั้ นในเวลาอนัสมควรได้เสมอและต้องช้ีแจง
ขอ้ความเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตรวจสอบใหผู้ต้รวจสอบทราบตามความประสงค ์

ขอ้ ๒๘ เงินกูพ้ิเศษเพื่อการอย่างอ่ืน เช่น การไถ่ถอนจ านอง การปลดหน้ีต่างๆ จาก
บุคคลภายนอก หรือการอ่ืนใดท่ีก าหนดโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นการทัว่ไปหรือ
กรณีเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก  

ใหน้ าความในขอ้ ๒๒, ๒๔, ๒๕  และ ๒๗ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

 

 

หมวด ๔ 

หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ 
 

                    ขอ้ ๓๐ หลกัประกนัส าหรับเงินกู ้ใหมี้ขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

 ๑. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ผูกู้ ้ไม่ต้องมีหลักประกันและต้องไม่มีหน้ีเงินกู้เพื่อเหตุ

ฉุกเฉินหรือเงินกูส้ามญัประเภทหน่ึงปี ในขณะขอกู ้
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 ๒. เงินกู้สามัญประเภทหน่ึงปี ท่ีมีจ  านวนเกินกว่า  ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสน   

บาทถว้น) ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ยหน่ึงคน เวน้แต่ผูกู้มี้เงินไดร้ายเดือนไม่ต ่ากวา่ห้าหม่ืนบาท  ไม่

ตอ้งมีหลกัประกนั 

 ๓. เงินกู้สามญัทัว่ไป ถ้าเงินกู้รายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเม่ือรวมกับเงินกู้

ประเภทอ่ืน เวน้แต่เงินกูพ้ิเศษ (ถา้มี) ก็ดี หากมีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นท่ีผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่

ตอ้งมีหลกัประกนั 

 ถา้เงินกูส้ามญัทัว่ไปรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเม่ือรวมกบัเงินกูป้ระเภทอ่ืน    

เวน้แต่เงินกูพ้ิเศษ (ถา้มี) ก็ดี มีจ  านวนเกินกวา่ค่าหุ้นท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างใด

อยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ก. สมาชิกผูกู้ท่ี้ด ารงต าแหน่งไม่เกินกว่าขา้ราชการอยัการชั้น ๔ หรืออยัการอาวุโส  

ท่ีเคยด ารงต าแหน่งไม่เกินกว่าข้าราชการอัยการชั้ น ๔ ต้องมีสมาชิกซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ

เห็นสมควรอยา่งนอ้ยสองคนค ้าประกนัอยา่งไม่มีจ  ากดั เพื่อหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูส้ามญัรายนั้น ในส่วน

ท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ ้ ส่วนสมาชิกผูกู้ท่ี้ด ารงต าแหน่งขา้ราชการอยัการชั้น ๕ ข้ึนไป หรืออยัการ

อาวุโสท่ีเคยด ารงต าแหน่งขา้ราชการอยัการชั้น ๕ ข้ึนไป ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัอยา่งน้อยหน่ึงคน เวน้แต่

คณะกรรมการด าเนินการจะวนิิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืน  

 ขา้ราชการธุรการประเภททัว่ไปท่ีด ารงต าแหน่งไม่เกินกวา่ระดบัช านาญงาน ประเภท

วิชาการท่ีด ารงต าแหน่งไม่เกินกว่าระดบัช านาญการ ตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อยสองคนค ้ าประกนัอย่าง  

ไม่มีจ  ากัดเพื่อหน้ีสินเก่ียวกับเงินกู้สามญัรายนั้น ในส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ ้ ส่วนข้าราชการ

ประเภททัว่ไปท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดบัอาวุโส ประเภทวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดบัช านาญ

การพิเศษ ประเภทอ านวยการและประเภทบริหาร ต้องมี ผูค้  ้ าประกันอย่างน้อยหน่ึงคน เวน้แต่

คณะกรรมการด าเนินการวนิิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืน  

 สมาชิกท่ีเป็นลูกจา้งประจ า ตอ้งมีสมาชิกซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร

อยา่งนอ้ยสองคนค ้าประกนัอยา่งไม่มีจ  ากดั เพื่อหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูส้ามญัรายนั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ค่า

หุน้ของผูกู้ ้

 อน่ึง เพื่อความมัน่คงในการให้เงินกูส้ามญั คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวินิจฉยั

ใหมี้ผูค้  ้าประกนัมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีก็ได ้

 สมาชิกผูค้  ้าประกนัตอ้งท าหนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
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 สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการอยัการคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูค้  ้าประกนัส าหรับ

ผูกู้ม้ากกวา่สองคนในเวลาเดียวกนัไม่ได ้เวน้แต่สมาชิกท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต่ขา้ราชการอยัการชั้น ๕ 

ข้ึนไป อาจเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ม้ากกวา่สองคนได ้แต่ไม่เกินสามคนในเวลาเดียวกนั 

 สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการธุรการหรือลูกจา้งประจ าคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้ าประกนัส าหรับ  

ผูกู้ม้ากกวา่สองคนในเวลาเดียวกนัไม่ได ้เวน้แต่ขา้ราชการธุรการประเภททัว่ไปท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต่

ระดบัอาวุโส ประเภทวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดบัช านาญการพิเศษ ประเภทอ านวยการและ

ประเภทบริหาร โดยอนุมติัคณะกรรมการด าเนินการ อาจเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ม้ากกวา่สองคนได ้

แต่ไม่เกินสามคนในเวลาเดียวกนั 

 สมาชิกคนหน่ึงจะมีหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้  ้ าประกัน โดยจ านวนต้นเงิน

รวมกนัทั้งหมดเกินกว่าจ านวนท่ีกล่าวในขอ้ ๑๒ ไม่ได้ เวน้แต่จะได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการ

ด าเนินการ 

 เม่ื อผู ้ค  ้ าประกันคนใดตาย  หรือออกจากสหกรณ์ โดยเห ตุ อ่ืน  ห รือมี เห ตุ ท่ี

คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า ไม่สมควรหรือไม่อาจท่ีจะเป็นผูค้  ้ าประกันต่อไป ผูกู้ ้ต้องจดัให้

สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร เขา้เป็นผูค้  ้ าประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 การท่ีสมาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั้นพน้

จากการค ้าประกนั จนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัให้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเขา้เป็น ผูค้  ้า

ประกนัแทน 

 ข. มีการท าสัญญาประกนัชีวิตประกนัเงินกู ้โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ว่า 

ผูรั้บประกนัชีวิตจะตอ้งจ่ายเงินเท่าจ านวนหน้ีสินท่ีผูกู้ต้อ้งรับผิดตามสัญญากูใ้ห้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์

ขา้ราชการส านักงานอยัการสูงสุด จ ากัด ผูรั้บประโยชน์ ทั้งน้ีผูรั้บประกนัชีวิตต้องเป็นผูป้ระกอบ

ธุรกิจประกนัชีวิตผา่นการพิจารณาและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการแลว้ ส่วนจะ

มีสมาชิกค ้ าประกันอีกหรือไม่ เพียงใด  ตลอดจนวิธีการในการด าเนินการให้ เป็นไปตามท่ี

คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 ค. มีหลกัทรัพยรั์ฐบาล เงินฝากกบัสหกรณ์หรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร      ซ่ึง
คณะกรรมการเห็นสมควร จ าน าเป็นประกนัจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้
  ขอ้ ๓๑ ในการกูเ้งินพิเศษนั้น ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
  ถา้เงินกูพ้ิเศษนั้น มีจ  านวนเกินค่าหุ้นซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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(๑) อสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกนัเตม็ 

จ านวนเงินกูร้ายนั้นโดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการวา่ จ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้
ของผูกู้ ้ตอ้งภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 

อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นท่ีดินตอ้งเป็นท่ีดินท่ีมีโฉนดหรือ น.ส. ๓ ก. 

อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นห้องชุดหรืออาคารหรือส่ิงปลูกสร้างผูจ้  านองตอ้งท า
ประกนัวินาศภยั ซ่ึงห้องชุดหรืออาคารหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นไว ้กบับริษทัประกนัภยัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชยห์รือบริษทัประภยัท่ีสหกรณ์ก าหนดในจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรโดยระบุให้สหกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน์ และจะตอ้งต่ออายุ การเอาประกนั
ตลอดเวลาตราบเท่าท่ีผูกู้ย้งัช าระเงินกูต้ามสัญญาไม่เสร็จ       โดยสหกรณ์อาจหกัเอาเงินปันผลและ
เงินเฉล่ียคืนท่ีผูกู้จ้ะไดรั้บเพื่อช าระเป็นเบ้ียประกนัแทนผูกู้ ้

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการจ านองอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัเงินกู ้ให้เป็น
ภาระหนา้ท่ีของผูกู้เ้ป็นผูจ่้ายทั้งส้ิน 

(๒) มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกนัเงินกูร้ายนั้น โดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ ค่าหุ้นของผูกู้ต้อ้ง
อยูภ่ายในร้อยละเกา้สิบแห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 

 

 

 

 

หมวด ๕ 

เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้ 
 

 ขอ้ ๓๒ การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกู้สามญั ให้คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาก าหนดให้ผูกู้ ้ส่งคืนเงินกูส้ามญัเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพร้อมด้วย
ดอกเบ้ีย โดยมีระยะเวลาผ่อนช าระเป็นงวด งวดละหน่ึงเดือน ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรกตาม
จ านวนงวดท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๑๒  

  ในกรณีท่ีผูกู้มี้ค  าขอเป็นหนงัสือ คณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่มีเหตุอนัสมควร ผอ่น
ผนัเป็นพิเศษ คณะกรรมการด าเนินการจะผอ่นเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญัท่ีก าหนดไว้
ตามความในวรรคก่อนนั้นให้แก่ผูกู้ ้คราวละหน่ึงหรือหลายเดือนก็ได้ ในการผ่อนผนัการช าระหน้ีของ
สมาชิก สมาชิกจะตอ้งช าระดอกเบ้ียตามตน้เงินคงเหลือทุกเดือน ห้ามงดการช าระดอกเบ้ียให้กบัสหกรณ์ 

แต่การผอ่นเวลาเช่นน้ีรวมกนัทั้งหมดส าหรับเงินกูส้ามญัรายหน่ึงๆ ตอ้งไม่เกินหกเดือน 

การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกู้พิ เศษ ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
ก าหนดให้ผูกู้เ้งินกูพ้ิเศษ ส่งคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย โดยมีระยะเวลา    ผ่อน
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ช าระเป็นงวด งวดละหน่ึงเดือน ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรกตามจ านวนงวดท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 

๒๕   

 ขอ้ ๓๓ ระยะเวลาการส่งคืนเงินกูทุ้กประเภทตอ้งไม่เกินการเกษียณอายรุาชการ หรือ
ระยะการจา้งของสมาชิก เวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการเห็นเป็นการสมควร  

 
 

หมวด ๖ 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

 

 ขอ้ ๓๔ ให้เรียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี โดยจะ
ไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

 ข้อ ๓๕ ดอกเบ้ียเงินกู้นั้ นให้คิดเป็นรายวนัตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ  เวน้แต่
คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

 

หมวด ๗ 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 
 

 ขอ้ ๓๖ ให้คณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนั
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีและเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใด
เกิดบกพร่องผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 ขอ้ ๓๗ ในกรณีใดๆ ดงัต่อไปน้ี ให้ถือว่าเงินกูไ้ม่วา่ประเภทใดๆ เป็นอนัถึงก าหนด
ส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้ งดอกเบ้ียในทันที  โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้ และให ้          

คณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 
 

 

(๑)  เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 

(๒) เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการว่า ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใช้ผิดความ         

มุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 

(๓) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่ หลกัประกนัส าหรับเงินกูบ้กพร่อง 
และผูกู้มิ้ไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(๔) เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี (ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย) เป็นเวลา   สาม
เดือนติดต่อกนั 

ข้อ ๓๘ ในกรณีท่ีเงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยส้ินเชิงตามท่ีกล่าวแล้วในข้อ ๓๗     

ถา้ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดช าระหน้ีแทนผูกู้ ้และไม่สามารถช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้เม่ือผูค้  ้าประกนั



 - ๙ - 

ร้องขอคณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัให้เรียกเก็บจากผูค้  ้ าประกนัเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จ
ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ก็ได ้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  18  ตุลาคม  2556 

                            

                            (นายถาวร พานิชพนัธ์) 

                                ประธานกรรมการ 
         สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส านกังานอยัการสูงสุด จ ากดั   

 

                                                                                    


