
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ส ำนักงำนชลประทำนที่  12  จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้แก่สมำชิกสหกรณ์ 

พ.ศ. 2562 

 

 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานชลประทานที่ 12 จ ากัด ข้อ 79 (8) และ ข้อ 107        
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติก าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานชลประทานที่ 12 จ ากัด ว่าการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานชลประทานที่ 12 จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้    
แก่สมาชิกสหกรณ ์พ.ศ. 2562”  

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานชลประทานที่ 12 จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก

สหกรณ์ พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 

หมวด 1 
ข้อก ำหนดทั่วไป 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ 
(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
(2) เงินกู้สามัญ 

ข้อ 5 สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
 ข้อ 6 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรแต่จะให้เงินกู้เพ่ือการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได้ 
 ข้อ 7 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ 8 การให้เงินกู้ประเภทนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้และสมาชิกผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ต้องท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้
ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ ให้ผู้กู้และผู้ค้ าประกันมีความผูกพันซึ่งกันและกัน 
 ข้อ 9 การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้นให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้รวมทั้งเงินอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกันจะต้อง
ไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ  

หมวด 2 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ 10 การให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินคณะกรรมการด าเนินการมอบอ านาจให้ผู้จัดการ เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพ่ือ
เหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการ และให้ผู้ได้รับมอบอ านาจดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้
ไปและส่งคืนเพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 11 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้มีจ านวนไม่เกิน 30,000.00 บาท  
 ข้อ 12 หลักประกันส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็ไม่ต้องมี
หลักประกันอย่างอ่ืนอีก 



 ข้อ 13 การส่งเงินงวดช าระหนี้สินส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเต็มจ านวนพร้อม
ด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกิน 6 งวด 
 ข้อ 14 การกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือพอส่งช าระหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินได้ และ
เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

หมวด 3 
เงินกู้สำมัญ 

 ข้อ 15 การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 
คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ข้ึนตามความในข้อบังคับสหกรณ์ และมอบอ านาจหน้าที่ให้การ
พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกก็ได้ 
  กรณีมีเงินเหลือจากการพิจารณาอนุมัติให้กู้จากกรรมการเงินกู้แล้ว อาจมอบอ านาจให้ประธาน
กรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นผู้พิจารณาเงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ และแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทราบ
ในแต่ละเดือน 
 ข้อ 16 จ านวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
เห็นสมควร โดยให้มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 90 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท แต่ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องมีเงินได้ราย
เดือนพอหักจากหน่วยงานต้นสังกัด และต้องส่งช าระไม่เกิน 180 งวด ต้องอายุไม่เกิน 75 ปี 
  ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้สามัญส่งค่าหุ้นเป็นประจ ารายเดือน จะกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นของ
สมาชิกท่ีถืออยู่ในขณะนั้นรวมกับเงินฝาก 
 ข้อ 17 ถ้าคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญ ช าระเงินกู้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก็ได้ กรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญวงเงิน 3,000,000.00 บาท และยังช าระเงินกู้ทุกประเภทไม่
แล้วเสร็จ เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้แล้วต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินเพ่ือช าระเงินกู้ทุกประเภทที่คงเหลือทั้งหมด 
 ข้อ 18 ในการให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อันมีลักษณะพึง
ให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือล าดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้ซึ่งถือมูลค่าหุ้นของสมาชิกที่ถืออยู่ในขณะนั้นรวมกับเงินฝากเป็นหลักประกัน พึงให้ในล าดับ
ก่อนเงินซึ่งมีหลักประกันอย่างอ่ืน 

(2) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในล าดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกู้ซ่ึงมีจ านวนน้อยพึงให้ก่อน เงินกู้
ซึ่งมีจ านวนมากเพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ จ านวนเงินกู้ที่น ามาเทียบกันนั้นให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญ
และเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย 

ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ
จะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
  ข้อ 19 หลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้
สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่าง
อ่ืนฯ อีก 
  ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ (ถ้ามี) ก็ดี 
จ านวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรอย่างน้อยคนหนึ่งค้ าประกันอย่างไม่จ ากัด เพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญราย
นั้นในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องให้



ค้ าประกันเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่ทั้งหมด เพ่ือความมั่นคงในการให้เงินกู้
สามัญ คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ มีอ านาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ า
ประกันมากกว่าคนหนึ่งได ้

สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าห้าคน ในเวลาเดียวกันไม่ได้และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ าประกัน โดยจ านวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่าจ านวนที่กล่าวในข้อ 
16 วรรคแรกไม่ได้ 

เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไปผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืน 
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ก าหนด 

อนึ่ง ภายหลังการท าหนังสือสัญญาค้ าประกันแล้วถ้าสมาชิกผู้ค้ าประกันได้เป็นคู่
สมรสของผู้กู้ ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรเป็นผู้ค้ า
ประกันเงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย 

(2) ผู้กู้ต้องท าประกันชีวิตกลุ่มที่ทางสหกรณ์ก าหนด เพ่ือได้รับความคุ้มครองและ
ผลประโยชน์ของสมาชิก 

(3) ผู้กู้ที่ใช้มูลค่าหุ้นของสมาชิกที่ถืออยู่ในขณะนั้นรวมกับเงินฝากเป็นหลักประกัน สามารถ
ท าประกันชีวิตกลุ่มได้โดยความสมัครใจ 

ข้อ 20 การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็น
การสมควรตามฐานะของผู้กู้ จ านวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบงวดตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ย
เดือนแรก 

ในกรณีที่ผู้กู้มีค าขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ 
คณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้ ส าหรับเงินกู้สามัญที่ก าหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น
ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดส าหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่งๆ ต้องไม่เกิน
หกเดือน 
 ข้อ 21 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกู้ให้เป็นไปตามมติที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

หมวด 4 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

 ข้อ 22 ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยคณะกรรมการด าเนินการ
จะก าหนดและประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
 ข้อ 23 ให้ค านวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามจ านวนเงินต้นคงเหลือ ส าหรับเงินงวดช าระหนี้รายเดือนหัก ณ ที่จ่าย
ให้ค านวณดอกเบี้ยจนถึงวันสุดท้ายของเดือน 
  ในกรณีที่สมาชิกมาขอช าระหนี้ก่อนก าหนดบางส่วนหรือช าระหนี้หมด สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ย
จนถึงวันช าระหนี้เงินกู้นั้น 
 
 
 



หมวด 5 
กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ 24 ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และ
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ 25 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการ

แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน หรือผิดนัด

การส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ  
ข้อ 26 ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวในข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 40 ถ้าผู้ค้ าประกันต้องรับ

ผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิง เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอคณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผัน
ให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้สุดแต่จะพิจารณา
เห็นสมควร 
 ข้อ 27 ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 32 (2) เว้นแต่ยังเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 44 ต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงจะขอออกหรือย้ายจาก
ราชการหรืองานประจ านั้น 
 ข้อ 28 การปรับโครงสร้างหนี้ สมาชิกที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้กู้และผู้ค้ าประกัน หากไม่สามารถช าระหนี้
ได้ตามสัญญาหรือตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และมีเอกสารหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอัน
จ าเป็นอาจขอปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  28.1 การปรับโครงสร้างหนี้คือการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของหนังสือกู้เงินฉบับเดิม 
เช่น เงินต้น ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย งวดช าระหนี้ ระยะเวลาช าระหนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
  28.2 วิธีการปฏิบัติในการผ่อนช าระหนี้หรือการปรับโครงสร้างหนี้ 

(1) ยื่นค าขอผ่อนช าระหนี้หรือการปรับโครงสร้างหนี้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด 
พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันจ าเป็น 

(2) คณะกรรมการเงินกู้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาอนุมัติแล้วผู้ขอปรับโครงสร้างหนี้ต้องท า

หนังสือต่อท้ายสัญญากรณีปรับโครงสร้างหนี้ข้อ 28.1  
(4) สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ว สามารถน าทุนเรือนหุ้นปัจจุบันมาค านวณลดยอด

วงเงินกู้ที่ขอปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ 



28.3 เงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกได้รับอนุมัติให้กู้แล้ว ให้ถือเป็นการกู้เงินตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
และให้ถือเอาความที่ปรากฏในหนังสือกู้ หนังสือค้ าประกัน แล้วแต่กรณีที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงมีผล
ผูกพันตามสัญญานั้นต่อไป 

28.4 ประกาศก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ของสหกรณ์ที่มีอยู่ในระเบียบนี้ใช้บังคับให้มีผลบังคับต่อไป
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

28.5 ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ สมาชิกผู้ใดเกษียณอายุราชการแล้วให้สมาชิกผู้นั้นปรับโครงสร้างหนี้
และมีงวดช าระหนี้เงินกู้สามัญได้จนถึงอายุแปดสิบปี เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกงวดช าระหนี้ให้นับถึงเดือนสุดท้ายของปี
บัญชีสหกรณ์ท่ีสมาชิกผู้นั้นมีอายุครบแปดสิบปี 
 ข้อ 29 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

    ประกาศ  ณ  วันที่  28  มกราคม  พ.ศ.  2562 
                                                              

         
  (นายภาณุกิจ  ดิษพ่ึง) 

           ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
         สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานชลประทานที่ 12 จ ากัด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


