
ระเบียบสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด 

วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ย 

พ.ศ. 2562 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ74(16) และขอ 105(3) ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ ชุดท่ี 42 ครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ไดกําหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกู

และดอกเบี้ย ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ย  

พ.ศ.2562” 

 ขอ 2.  ระเบียบนี้ใชบังคับ  ต้ังแตวันท่ี 12 เมษายน  2562 เปนตนไป 

ขอ 3.   ใหยกเลิก 

(1) ระเบียบสหกรณการเกษตรโพธิช์ัย จํากัด วาดวยการใหเงินกูระยะสั้นและระยะ 

ปานกลางใหแกสมาชิก พ.ศ.2547  

(2) ระเบียบสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด วาดวยการใหเงินกูระยะสั้นและระยะ 

ปานกลางใหแกสมาชิก (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 

(3) ระเบียบสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด วาดวยการใหเงินกูระยะสั้นและระยะ 

ปานกลางใหแกสมาชิก (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) พ.ศ.2552 

(4) ระเบียบสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด วาดวยการใหเงินกูระยะสั้นและระยะ 

ปานกลางใหแกสมาชิก (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 4) พ.ศ.2555 

(5) และบรรดาประกาศหรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงมีขอกําหนดขัดแยงกับ

ระเบียบฉบับนี้ท้ังสิ้น และใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ  4.  การใหเงินกู  สหกรณใหเงินกูไดเฉพาะแกสมาชิกเทานั้น 

 ขอ  5. วัตถุประสงคของการกูเงิน สมาชิกอาจกูเงินจากสหกรณไดแตโดยเฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค 

ดังตอไปนี้ 

(1) เงินกูระยะส้ัน  ไดแก  เงินกูเพ่ือเปนคาใชจายดําเนินงานในการเกษตรตามแผนงานผลิต

สําหรับฤดูกาลผลิตหนึ่งๆ  เชน 

(ก) คาพันธุพืช  ปุย  ยากําจัดศัตรูพืชและโรคพืช  อาหารสัตว  วัสดุการเกษตรอยางอ่ืน  

คาเครื่องมือ  คาซอมแซม  คาซ้ือปศุสัตว  หรือสัตวปกหรือสัตวน้ําเพ่ือเลี้ยงขายและคาจางเก่ียวกับการเกษตร 

(ข) คาใชจายในการเตรียมเพ่ือขาย  แปรรูป  และขายผลิตผลการเกษตรซ่ึงผูกูผลิตข้ึน 

(ค) คาเชาเก่ียวกับการเกษตรเฉพาะท่ีตองชําระดวยเงินสด 
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(ง) คาภาษีอากรเก่ียวกับการเกษตร 

(จ) คาบริการตาง ๆ  เก่ียวกับการเกษตร 

(ฉ) คาใชจายของครัวเรือนตามท่ีจําเปน 

(ช) ซ้ือสัตวใชงานสําหรับฤดูกาลผลิตหนึ่ง ๆ  ซ่ึงสมาชิกผูกูประสงคจะขายสัตวนั้น         

สงชําระหนี้ภายในระยะเวลาไมเกิน  ขอ  7 วรรคแรก 

(2) เงินกูระยะปานกลาง ไดแก เงินกู เพ่ือการลงทุนตามแผนการใชเงินในสินทรัพย

การเกษตร ซ่ึงโดยปกติใชประโยชนไดเกินกวาฤดูกาลผลิตหนึ่งๆ  เชน 

(ก) บุกเบิกหรือปรับปรุงท่ีดิน  หรือซ้ือท่ีดินการเกษตร 

(ข) สรางหรือปรับปรุงแหลงน้ํา  คันคูน้ํา  ประตูกักน้ํา  และงานปรับปรุงท่ีดินอยางอ่ืน 

(ค) ทําสวน 

(ง) วางรูปประกอบการเกษตรข้ึนใหมเพ่ือมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

(จ) ซ้ือสัตวใชงาน  ซ้ือหรือสรางหรือปรับปรุงเครื่องมือขนาดใหญ  เครื่องสูบน้ํา  

เครื่องจักรกล  อุปกรณการขนสง  และอุปกรณอ่ืนๆ   เก่ียวกับการเกษตร 

(ฉ) ซ้ือหรือสรางหรือปรับปรุงบาน โรงเรือน และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ เก่ียวกับการเกษตร 

(ช) ลงทุนในการเลี้ยงปศุสัตว  สัตวปก  หรือสัตวน้ํา  และลงทุนในกิจกรรมอ่ืนๆ           

ซ่ึงเก่ียวของกับการเกษตร 

(ซ) ชําระหนี้สินเดิมเก่ียวกับการเกษตร 

สมาชิกผูกูตองใชเงินกูใหตรงวัตถุประสงคท่ีไดสัญญาไว 

ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการดําเนินการ  ประธานกลุม  ผูจัดการ  และเจาหนาท่ีของสหกรณ         

ท่ีเก่ียวกับเงินกูเปนธุระกวดขันใหสมาชิกผูกูสงเงินชําระหนี้รายปตอสหกรณ  ใหครบจํานวนตามสัญญา 

 ขอ  6.  จํานวนข้ันสูงของเงินกู จํานวนเงินกูระยะสั้นแตละรายท่ีใหแกสมาชิกคนหนึ่งๆ นั้นสุดแต

คณะกรรมการดําเนินการกําหนดตามท่ีเห็นสมควร  โดยคํานึงถึงความตองการเงินกูตามแผนงานผลิตและ          

การชําระหนี้เงินกูรายกอนๆ  ของผูกู  แตตองไมเกินรอยละหกสิบแหงราคาประเมินของผลิตผลเฉพาะสวน 

เพ่ือขายซ่ึงผลิตดวยเงินกูนั้น ในกรณีท่ีผูกูเงินกูระยะสั้นรายกอนคางชําระอยูโดยไดรับผอนเวลาชําระหนี้ 

จํานวนเงินกูรายใหม  เม่ือบวกดวยสวนท่ีคางชําระของเงินกูรายกอน  ตองไมเกินอัตรารอยละหกสิบดังกลาว  

ในกรณีประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติรายแรงตองไมเกินอัตรารอยละแปดสิบแหงราคาประเมินของผลิตผล

เฉพาะสวนเพ่ือขาย 
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  การประเมินราคาผลิตผลดังกลาวในวรรคหนึ่ง  ใหคํานวณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการได

คะเนราคาตอหนวยไวลวงหนา 

  จํานวนเงินกูระยะปานกลางแตละรายท่ีใหแกสมาชิกคนหนึ่ง ๆ  นั้น สุดแตคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณากําหนดตามท่ีเห็นสมควร  โดยคํานึงถึงความตองการเงินกูตามแผนงานผลิตรายได  

ความสามารถชําระหนี้และการชําระหนี้เงินกูรายกอน ๆ  ของสมาชิกนั้น 

 อยางไรก็ตาม  จํานวนข้ันสูงของเงินกูระยะสั้นและเงินกูระยะปานกลางรวมทุกรายของสมาชิกคนหนึ่ง

ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะเกิน 500,000 บาท ไมได 

 ขอ  7. ระยะเวลาแหงเงินกู เงินกูระยะสั้นนั้นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดใหสมาชิก            

ผูกูชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ยใหเสร็จภายในเวลาท่ีขายผลิตผลดวยเงินกูนั้นไดจํานวนมาก โดยปกติตองไมเกิน

สิบสองเดือน เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษใหกําหนดไดไมเกินสิบแปดเดือน ท้ังนี้ นับแตวันทําหนังสือกูหรือ

หลักฐานการกู 

  เงินกูระยะปานกลางนั้น  ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดใหสมาชิกผูกูชําระคืน

ตนเงินและดอกเบี้ยเปนงวดๆ โดยคํานึงถึงอายุการใชประโยชนของสินทรัพยท่ีใชเงินกู จํานวนเงินกู รายไดและ

ความสามารถชําระหนี้ของสมาชิกผูกู  โดยปกติใหชําระคืนเสร็จภายในหาป เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ  

อาจใหเวลาไมเกินสิบป ท้ังนี้ นับแตวันทําหนังสือกูหรือหลักฐานการกู 

  อนึ่ง  ภายใตระเบียบขอ  14  การชําระคืนเงินกูหรือเงินงวดชําระหนี้กอนถึงกําหนดนั้นไมวา

จะชําระเต็มจํานวนหรือบางสวนก็ตาม  สมาชิกผูกูยอมกระทําไดเสมอ  และสหกรณยอมไมคิดดอกเบี้ยสําหรับ

จํานวนตนเงินท่ีไดรับคืนนั้นตอไปอีก 

 ขอ  8.  หลักประกันเงินกู  การกูเงินตามระเบียบนี้ใหมีหลักประกันตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณากําหนด  แตอยางนอยตองมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(1) มีอสังหาริมทรัพยท่ีไมไดจํานองตอเจาหนี้อ่ืนจํานองเปนหลักประกัน โดยคณะกรรมการ

ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนท่ีนาพอใจวาอสังหาริมทรัพยนั้นมีราคาตลาดตามท่ีสหกรณประเมิน              

ไมนอยกวาสองเทาของจํานวนเงินกู สวนท่ีไมมีหลักประกันตาม (2) หรือ (3) หรือ (4) 

การจํานองนั้น ใหระบุจํานวนเงินข้ันสูงเต็มราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยหรือในกรณีท่ี

ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยเกินหนึ่งลานบาท จะระบุจํานวนเงินข้ันสูงไวเพียงหนึ่งลานบาทก็ได         

การจํานองดังกลาวใชเปนประกันการชําระหนี้สินท้ังหลายของสมาชิกซ่ึงมีอยูหรือจะพึงมีในเวลาหนึ่งเวลาใด   

ตอสหกรณ 

เม่ือสมาชิกชําระหนี้สินทุกรายของตนตอสหกรณแลว  และไมประสงคกูเงินโดยจํานอง

อสังหาริมทรัพยเปนประกันตอไปอีก  ผูจํานองจะถอนจํานองในสวนท่ีประกันหนี้ของสมาชิกนั้นได             
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เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการถูกตองตามเง่ือนไขดังกลาวแลว สหกรณจึง

อนุญาตใหถอนจํานองได 

(2) สําหรับเงินกูระยะสั้นเพ่ือผลิตผลหลัก  ซ่ึงจะทําใหสมาชิกผูกูแตละคนเปนหนี้เงินกู

เชนนั้นตอสหกรณโดยจํานวนตนเงินไมเกินจํานวนท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดซ่ึงตองไมสูงกวา 50,000 

บาท ถาสมาชิกผูขอกูไมประสงคจะใชหลักประกันตาม (1) หรือ (3) หรือ (4)  ใหสมาชิกในกลุมเดียวกันไมนอย

กวาสองคนซ่ึงกูเงินดังกลาวในฤดูกาลผลิตหนึ่งๆ ทําหนังสือคํ้าประกันตอสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว  โดยผูคํ้า

ประกันตองรับ เม่ือผูกูคนใดในบรรดาผูทําหนังสือคํ้าประกันไมชําระหนี้เงินกูระยะสั้นเพ่ือผลิตผลหลักประจําฤดู

การผลิตนั้นใหเสร็จตามกําหนด บรรดาผูทําหนังสือคํ้าประกันตองรับผิดชอบชําระหนี้แทนผูกู               

(3) สําหรับการกูเงินทุกประเภท  ซ่ึงทําใหผูกูเปนหนี้เงินกูเชนนั้นตอสหกรณโดยจํานวน          

ตนเงินรวมท้ังสิ้นไมเกินจํานวนท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด  ซ่ึงตองไมสูงกวา  50,000 บาท  ถาผูกูไมมี

หลักประกันตาม (1) หรือ (2) หรือ (4)  ผูกูตองจัดใหมีสมาชิกซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา

เห็นสมควรแลวเปนผูคํ้าประกันอยางนอยสองคน  ในจํานวนผูคํ้าประกันสําหรับเงินกูแตละรายนั้นอยางนอยคน

หนึ่งตองมีอสังหาริมทรัพยของตนเองตามสมควร 

(4) ภายใตระเบียบขอ 7 สําหรับเงินกูระยะสั้นเพ่ือเปนคาใชจายในการผลิตตามชนิดของ

ผลิตผล ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใหสหกรณรวบรวมจัดการขายซ่ึงทําใหสมาชิกผูกูเปนหนี้เงินกูเพ่ือ

การนั้นตอสหกรณ โดยจํานวนตนเงินตองไมเกินจํานวนท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดและสมาชิกผูกู         

มีสัญญาสงผลิตผลนั้นตอสหกรณ ถาผูกูไมมีหลักประกันตาม (1) หรือ (2) หรือ (3)  ผูกูตองจัดใหมีสมาชิกอยาง

นอยสองคน ซ่ึงมีสัญญาสงผลิตผลชนิดเดียวกันกับผู กู มูลคารวมกันอยางนอยตองเทากับของผู กู  และ

คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นสมควรแลวเปนผูคํ้าประกัน   

สมาชิกผูคํ้าประกันตองทําหนังสือคํ้าประกันหรือหลักฐานการคํ้าประกันใหไวตอสหกรณตาม

แบบท่ีกําหนด 

สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูคํ้าประกันหนี้เงินกูสําหรับผูกูมากกวาสองคนในเวลาเดียวกันไมได 

เม่ือผูคํ้าประกันตายหรือลาออกจากสหกรณโดยเหตุอ่ืนหรือมีเหตุซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ

ไมไววางใจ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหผูกูจัดสมาชิกอ่ืน  ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการสอบสวน

พิจารณาเห็นสมควรเขาเปนผูคํ้าประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 

การท่ีสมาชิกผูคํ้าประกันออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหผูนั้นหลุดพนจาก

การคํ้าประกันจนกวาผูกูไดจัดสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณาเห็นสมควรเขาเปน           

ผูคํ้าประกันแทน 
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(5) กรณีสมาชิกท่ีสมัครเขาใหม หลังถือใชระเบียบนี้ และขอทําสัญญากูเงินกับสหกรณ

นั้น สหกรณไมอนุญาตใหใชบุคคลคํ้าประกันเงินกูไมวาก็กรณีใด ๆ เวนแตท่ีเปนสมาชิกกอนถือใชระเบียบนี้ 

และใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเปนรายๆ ไป ตามเห็นสมควร 

 

 ขอ  9.  การควบคุมหลักประกัน 

(1) ใหคณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการตรวจสอบ เงินกูทุกรายใหมีหลักประกันตามท่ี

ระเบียบกําหนดไว  และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกู

ตองจัดการแกไขขอบกพรองใหคืนดีภายในเวลาท่ีกําหนด 

(2) สหกรณมีอํานาจเรียกใหสมาชิกผูกูมอบหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน  หนังสือสําคัญสําหรับ

สัตวพาหนะ  และหนังสือสําคัญสําหรับทรัพยสินอยางอ่ืนบรรดามีไวแกสหกรณจนกวาจะไดชําระหนี้ทุกราย

ของตนเสร็จ 

ขอ 10.  วิธีใหเงินกูระยะส้ันเพ่ือผลิตผลหลัก 

(1) คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดวา การกูเงินเพ่ือเปนคาใชจายดําเนินงาน

เกษตรท่ีมีลักษณะการผลิตอยางเดียวกันและโดยปกติเริ่มลงมือในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกันสําหรับฤดูกาล

ผลิตหนึ่งในบรรดาสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไปเปนเงินกูระยะสั้นเพ่ือผลิตผลหลัก 

(2) เม่ือใกลจะถึงหรือในระหวางฤดูกาลผลิต  สมาชิกผูประสงคขอกูเงินระยะสั้นเพ่ือผลิตผล

หลักตองเสนอแผนงานผลิตและคําขอกูตามแบบท่ีกําหนดไวถึงคณะกรรมการดําเนินการโดยผานเจาหนาท่ี

สินเชื่อสหกรณ 

(3) สมาชิกผูขอกูตองทําหนังสือกูตามแบบท่ีกําหนดไวเสนอตอสหกรณพรอมกับแผนงาน

ผลิตและคําขอกู อนึ่ง สมาชิกผูขอกูท้ังหมดในแตละกลุม ตองทําหนังสือคํ้าประกันตอสหกรณตามความ            

ในขอ 8 (2)  เสนอไปพรอมกันดวย 

(4) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นสมควร  ก็จะอนุญาตใหสมาชิก           

ผูขอกูถือใชหนังสือกูได  โดยกําหนดวงเงินกูและกําหนดชําระคืนเสร็จไวดวย 

(5) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการอนุญาตใหถือใชหนังสือกูไดแลวสมาชิกผูกูจึงเบิกรับ           

เงินกูได  ท้ังนี้โดยสหกรณจะจายเงินกูแกสมาชิกผูกูเปนงวดๆ ตามจํานวนและในเวลาท่ีตองการใชจาย

ดําเนินงาน โดยรวมตนเงินไมเกินวงเงินท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดไวในการเบิกรับเงินกู ผูกูตอง          

ทําหลักฐานการรับเงินกูใหไวทุกครั้ง  สหกรณยอมคิดดอกเบี้ยตามจํานวนตนเงินท่ีเบิกรับไปจริงเทานั้น 

อนึ่ ง หากวัตถุประสงคในการขอกู เ งินของสมาชิกเปนไปเพ่ือจัดซ้ือวัสดุการเกษตร          

เครื่องอุปโภคบริโภคหรือสินคาอยางอ่ืนท่ีสหกรณดําเนินธุรกิจอยู  สมาชิกผูกูเงินจะไดรับเงินกูจากสหกรณใน

รูปของสินคาเครื่องอุปโภคบริโภค  หรือวัสดุการเกษตรนั้นๆ  แทนการรับในรูปของเงินสด 
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 ขอ 11.  วิธีใหเงินกูระยะส้ันเพ่ือการอ่ืนและเงินกูระยะปานกลาง 

(1) สมาชิกผูประสงคขอกูเงินระยะสั้น  เพ่ือการอ่ืนนอกจากผลิตผลหลัก  หรือระยะ             

ปานกลางตองแจงความจํานงขอกูตอสหกรณเพ่ือลงบันทึกไว  การขอกูรายท่ีปรากฏวาอยูในเกณฑซ่ึงสหกรณ  

พึงพิจารณานั้น สหกรณจะมอบใหกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาท่ีสหกรณ  เพ่ือแนะนําสมาชิกทําแผนงาน

ผลิตหรือแผนการใชเงินทุนและคําขอกูตามแบบท่ีสหกรณกําหนดไวใหถูกตองตามสมควร  และใหผูสอบสวน 

ทํารายการประกอบคําขอกูดวย 

การสอบสวนดังกลาวรวมท้ังรายการตางๆ ตามท่ีจําเปน เชน รายละเอียดเก่ียวกับแผนงาน

ผลิตหรือความมุงหมายท่ีตองการเงินทุน จํานวนเงินทุนท้ังหมดท่ีตองการเพ่ืองานนั้น จํานวนเงินทุนของสมาชิก

ผูขอกูเองท่ีจะนํามาใช  รายการท่ีตองการเงินกูและกําหนดจายเงินกูแกผูขอกู กําหนดชําระหนี้เงินกู และท่ีมา

แหงรายไดสําหรับชําระหนี้เงินกู  รายละเอียดของทรัพยสินท่ีจะใชเงินกูการชําระหนี้เงินกูรายกอนๆ ของผูขอกู 

ความสามารถและประสบการณของ ผูขอกูท่ีจะดําเนินงานตามท่ีเสนอในแผนงานผลิตหรือแผนงานการใช

เงินทุนและคําขอกูและขอความอ่ืนๆ เก่ียวกับการประกอบอาชีพและฐานะท่ัวไปของผูขอกูตลอดจนฐานะท่ัวไป

ของสมาชิกซ่ึงเสนอเขาคํ้าประกัน  หรือรายละเอียดแหงทรัพยสินท่ีเสนอเปนประกัน  ท้ังนี้ สมาชิกผูขอกูและ  

ผูเสนอคํ้าประกัน  ตลอดจนผูเสนอจํานองทรัพยสินเปนประกัน  ตองใหขอความจริงและรวมมือ 

(2) สมาชิกผูขอกูตองทําหนังสือกูตามแบบท่ีกําหนดไวเสนอตอสหกรณพรอมกับแผนงานผลิต

หรือแผนการใชเงินทุนและคําขอกู  ถาการกูเงินรายนั้นใชการคํ้าประกันตามขอ 8(3) ก็ใหผู คํ้าประกัน            

ทําหนังสือคํ้าประกันตามแบบท่ีสหกรณกําหนดไวเสนอไปพรอมกันดวย 

(3) ใหนําความในระเบียบขอ 10 (6)  และขอ 12 มาใชบังคับในเรื่องเงินกูระยะสั้นเพ่ือ           

การอ่ืนและเงินกูระยะปานกลางโดยอนุโลม 

ขอ 12.  การตรวจสอบการใชเงินกู 

(1) สหกรณอาจมอบประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมหรือกรรมการดําเนินการหรือ

เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกผูกู  อนึ่ง กรรมการดําเนินการหรือเจาหนาท่ีสหกรณโดย

รวมมือกับเจาหนาท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ จะใหคําแนะนําแกสมาชิกผูกูเพ่ือใชวิธีปฏิบัติทางการเกษตร

อันไดผลดีข้ึน  ท้ังนี้  เปนหนาท่ีของสมาชิกผูกูตองรวมมือและปฏิบัติตาม 

(2) ในกรณีท่ีปรากฏวาสมาชิกผูกูนําเงินกูท่ีเบิกไปใชผิดวัตถุประสงคหรือไมปฏิบัติตาม

คําแนะนําเพ่ือใชวิธีปฏิบัติทางเกษตรกรรมอันไดผลดีข้ึนหรือภาวะแหงการผลิตท่ีใชเงินกูนั้น แสดงวาจะไดผลไม

ดีหรือมีเหตุอ่ืนๆ  ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวาไมสมควรใหเงินกูเต็มวงเงินท่ีกําหนดไว  

คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหลดหรือระงับการจายเงินกูงวดตอ ๆ  ไป  สําหรับรายนั้นได 

 

 



ระเบียบสหกรณ 

วาดวยการใหเงินกูแกสมาชกิสหกรณ  
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~· 
 

ขอ 13.  ขอผูกพันเก่ียวกับการชําระหนี้ดวยผลิตผลหรือผลิตภัณฑของสมาชิกผูกู 

สหกรณท่ีดําเนินธุรกิจในดานการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑของสมาชิก คณะกรรมการ

ดําเนินการอาจพิจารณากําหนดใหสมาชิกผูกูชําระหนี้เงินกูดวยผลิตผลหรือผลิตภัณฑของตนทางสหกรณนี้ตาม

ขอกําหนดในขอ 14  ในปริมาณท่ีคุมกับเงินกูหรือเงินงวดชําระหนี้ (รวมท้ังดอกเบี้ย) อันพึงชําระตามสัญญาไว 

โดยสหกรณคิดราคาผลิตผลหรือผลิตภัณฑของสมาชิกเทากับราคาตลาดแหงผลิตผลหรือผลิตภัณฑนั้น  ในเวลา

และสถานท่ีท่ีสงมอบใหแกสหกรณ  ท้ังนี้  เปนหนาท่ีของสมาชิกผูเก่ียวของตองปฏิบัติตาม 

อนึ่ง เพ่ือประโยชนแกการควบคุมเก่ียวกับเงินกู กรรมการดําเนินการหรือเจาหนาท่ีสหกรณ  

มีสิทธิเขาสํารวจผลิตผลของสมาชิกผูกูในนาไร ในลานในท่ีเก็บหรือท่ีอ่ืนๆ  ในเวลาอันสมควรไดเสมอ และ

สมาชิกผูเก่ียวของตองอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ 14.  การชําระหนี้เงินกู เม่ือใกลถึงกําหนดการชําระคืนเงินกูหรือเงินงวดชําระหนี้สหกรณจะออก

หนังสือเตือนสมาชิกผูกู  และสหกรณจะมอบใหกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาท่ีสหกรณเขารวมประชุมกลุม 

ท้ังนี้ เพ่ือซักซอมสมาชิกผูกูเรื่องจํานวนเงินและกําหนดเวลาซ่ึงสมาชิกนั้นๆ จะตองชําระคืนเงินกูหรือเงินงวด

ชําระหนี้  พรอมท้ังดอกเบี้ยหรือจํานวนผลิตผลหรือผลิตภัณฑสวนท่ีสําหรับชําระหนี้เงินกูรวมท้ังดอกเบี้ยใน

กรณีท่ีสหกรณดําเนินธุรกิจในดานการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑของสมาชิก  ซ่ึงจะตองสงชําระหนี้ตอ

สหกรณตามขอ  13 

ในกรณีจําเปนสหกรณจะมอบใหกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาท่ีสหกรณหรือประธานกลุม   

หรือเลขานุการกลุมออกไปทวงถามสมาชิกผูกูรายคนเพ่ือใหชําระคืนเงินกูหรือเงินงวดชําระหนี้  พรอมท้ัง

ดอกเบี้ยตอสหกรณหรือใหสงชําระหนี้เงินกูดวยผลิตผลหรือผลิตภัณฑตอสหกรณ (ในกรณีท่ีสหกรณดําเนิน

ธุรกิจในดานการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑของสมาชิก)  เปนหนาท่ีของสมาชิกผูเก่ียวของตองอํานวยความ

สะดวกตามสมควรและปฏิบัติตาม 

ในการชําระหนี้เงินกูนั้น ใหสมาชิกผูกูมีหนาท่ีตองจัดการชําระ ณ สํานักงานของสหกรณ หรือ

สถานท่ีซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการจะกําหนดเปนคราว ๆ 

ขอ 15. การจัดสรรจํานวนเงินของสมาชิกเพ่ือชําระหนี้เงินกู  ในกรณีท่ีสมาชิกมีหนี้เงินกูหลายราย 

ใหจัดสรรจํานวนเงินท่ีสมาชิกผูกูชําระหนี้เงินกูใหเปนไปตามกําหนดชําระหนี้เงินกูทุกรายของสมาชิกนั้น แตถา

สมาชิกผูกูไมมีเงินเพียงพอท่ีจะชําระใหเปนไปตามกําหนดไดทุกราย  หนี้เงินกูรายใดถึงกําหนดชําระเสร็จกอนท่ี

ใหชําระหนี้เงินกูรายนั้นใหเปนไปตามกําหนดกอนท่ีจะชําระหนี้เงินกูรายอ่ืน 

ในการชําระหนี้เงินกูแตละราย  หลังจากจัดใหคาฤชาธรรมเนียมดอกเบี้ยกอนแลวจึงจะชําระ

ตนเงิน 
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ขอ 16.  ดอกเบ้ียเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราไมเกินรอยละ 12 ตอป  โดย

คํานวณตามตนเงินคงเหลือเปนรายวัน  ต้ังแตวันถัดจากวันรับเงินกูจนถึงวันชําระคืนเงินกูเสร็จสิ้น 

คณะกรรมการดําเนินการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูได  โดยจะประกาศอัตรา

ดอกเบี้ยใหสมาชิกทราบเปนคราวๆ  ไป 

 ในกรณีท่ีสมาชิกผูกูไมชําระคืนตนเงินท้ังหมดหรือบางสวนตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน

หนังสือกูเงินใหสหกรณเรียกคาปรับสําหรับตนเงินสวนท่ีมิไดชําระตามกําหนดนั้น ในอัตรารอยละ3 ตอป 

นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยท่ีกําหนดไวในวรรคแรก ท้ังนี้ โดยคํานวณเปนรายวันนับต้ังแตวันท่ีสมาชิกผูกูผิด

สญัญาเปนตนไป  จนกวาจะชําระคืนเงินกูเสร็จสิ้น เวนแตสมาชิกผูกูไดรับอนุญาตใหผอนเวลาไดตามขอ  18 

การชําระดอกเบี้ยเงินกูนั้น  ถึงกําหนดพรอมกับการชําระคืนเงินกูหรืองวดชําระหนี้ 

อนึ่ง ภายในสิ้นปทางบัญชีสหกรณแตละป ใหสมาชิกผูกูชําระดอกเบี้ยเงินกูถึงสิ้นปนั้นตอ

สหกรณดวย 

ขอ 17.  ในกรณีสหกรณใหเงินกูระยะส้ัน หรือระยะปานกลางแกสมาชิกจากกองทุนพิเศษสงเสริม

การเกษตรใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูในอัตรารอยละ…..….ตอป  โดยคํานวณตามตนเงินคงเหลือเปนรายวันต้ังแตวัน

ถัดจากวันรับเงินกูจนถึงวันชําระคืนเงินกูเสร็จสิ้น การชําระดอกเบี้ยใหเปนไปตามขอ 16  วรรคสอง  วรรคสาม  

วรรคสี่ 

ขอ 18.  การผอนเวลา เม่ือสมาชิกผูกูรายใดมีหนี้เงินกูใกลจะครบกําหนดชําระตามสัญญาแตมีเหตุ

จําเปนตามวรรคสองท่ีไมอาจจะชําระคืนเงินกูไดตามสัญญา  สมาชิกผูกูจะตองติดตอกับสหกรณเพ่ือขอทํา

หนังสือสัญญาผอนเวลาตอสหกรณ  (ใหใชกรณีท่ีไมสามารถชําระเงินงวดชําระหนี้ดวย)  หากไมปฏิบัติ สมาชิก

อาจจะหมดสิทธิท่ีจะขอผอนเวลา 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนท่ีพอใจวา  สมาชิกผูกูไมสามารถ

จะชําระคืนเงินกูไมวาประเภทใดๆ ใหเสร็จสิ้นภายในเวลาท่ีกําหนดไวเพราะมีเหตุจําเปนเนื่องจากประสบภัย

ธรรมชาติหรือภัยพิบัติรายแรงจนเปนเหตุใหสมาชิกผูกูไมสามารถชําระคืนตนเงินได ก็อาจผอนเวลาใหไดตามท่ี

เห็นสมควรคราวละไมเกินสิบสองเดือน แตจะผอนเวลาเกินกวาสามคราวไมได (ใหใชในกรณีไมสามารถชําระ

เงินงวดชําระหนี้ดวย) 

ขอ 19.  การเรียกคืนเงินกู ในกรณีใดๆ ดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูเปนอันถึงกําหนดชําระคืนโดยสิ้นเชิง

พรอมท้ังดอกเบี้ยทันที  โดยมิพักคํานึงถึงระยะเวลาท่ีใหไวสําหรับเงินกูรายนั้นๆ ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการหรือผูจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

(1) เม่ือสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ 
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(2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาสมาชิกผูกูนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงคของการ

กูเงินหรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือใชวิธีปฏิบัติทางเกษตรกรรมอันไดผลดีข้ึน  ท้ังนี้  โดยไมมีเหตุผลซ่ึง

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

(3) เม่ือสมาชิกผูกูมิไดจัดการแกไขหรือเพ่ิมเติมหลักประกันตามคําสั่งของคณะกรรมการ

ดําเนินการ 

(4) เม่ือสมาชิกผูกูไมปฏิบัติตามขอผูกพันในขอ 13 โดยไมมีเหตุผล ซ่ึงคณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นสมควร 

(5) เม่ือสมาชิกผูกูไมชําระเงินกู และดอกเบี้ยใหเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวสําหรับ

เงินกูรายนั้นๆ  โดยไมไดรับผอนเวลาหรือไมชําระคืนใหเสร็จภายในระยะเวลาท่ีผอนให หรือเม่ือสมาชิก ผูกูไม

ชําระเงินงวดชําระหนี้ตามกําหนดสําหรับงวดนั้นๆ  โดยไมมีเหตุผล ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ขอ 20.  การออกสมุดคูบัญชีเงินกู สหกรณจะออกสมุดคูบัญชีเงินกูใหแกสมาชิกทุกคน โดยให

ผูจัดการหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการลงรายการการเบิกรับเงินกู  การชําระคืนตนเงิน  ดอกเบี้ย

และคาปรับและการถือหุนของสมาชิกใหเปนปจจุบัน หามมิใหสมาชิกลงหรือแกไขรายการใดๆ  ในสมุดคูบัญชี

เงินกูไมวาโดยตนเองหรือบุคคลท่ีไมมีหนาท่ี 

ขอ 21. การบันทึกรายการ ใหผูจัดการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการเปนผูลงลายมือชื่อกํากับ

รายการในสมุดคูบัญชีเงินกูใหแกสมาชิกทุกครั้งท่ีมีรายการเงินกูเกิดข้ึน 

ขอ 22. การเก็บรักษาสมุดคูบัญชีเงินกู สมาชิกตองเก็บรักษาสมุดคูบัญชีเงินกูไวใหปลอดภัย ไมพึงให

ผูอ่ืนใชสมุดคูบัญชีเงินกูแทนเปนอันขาดและทุกคราวท่ีตองติดตอกับสหกรณ หรือเก่ียวของกับสหกรณหรือใน

การประชุมสมาชิกตองนําสมุดคูบัญชีเงินกูไปแสดงดวยทุกครั้ง โดยเฉพาะเม่ือสมาชิกตองการขอกูเงินเบิกรับ

เงินกู ชําระหนี้เงินกูหรือชําระหนี้อ่ืนๆ สมาชิกจะตองนําสมุดคูบัญชีเงินกูไปยื่นตอสหกรณดวยตนเอง หาก

สมาชิกผูใดมิไดนําสมุดคูบัญชีเงินกูไปดวยสหกรณจะไมรับดําเนินการให 

ขอ 23.  การเบิกรับเงินกูหรือสงชําระหนี้ เม่ือสมาชิกมาเบิกรับเงินกูหรือสงชําระหนี้ ใหเจาหนาท่ีของ

สหกรณลงรายการตางๆ ในสมุดคูบัญชีเงินกูใหถูกตองตรงกับหลักฐานของสหกรณทุกครั้งแลวใหผูจัดการหรือผู

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีแทนผูจัดการเทานั้นเปนผูลงลายมือชื่อในชอง “ลายมือชื่อเจาหนาท่ีสหกรณ” กํากับทุกชอง 

และสหกรณจะใชเปนหลักฐานวาผูท่ีลงลายมือชื่อดังกลาวเปนผูรับรองและรับผิดชอบในการเบิกหรือชําระหนี้

ของสมาชิกผูนั้น 
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ขอ 24. การออกสมุดคูบัญชีเงินกูใหมกรณีหายหรือชํารุด ถาสมุดคูบัญชีเงินกูของสมาชิกหายหรือ

ชํารุดเสียหายจนใชการไมไดใหสมาชิกผูนั้นรีบแจงตอสหกรณโดยเร็ว เพ่ือสหกรณยกเลิกเลมท่ีหายหรือชํารุด

นั้นและออกเลมใหมใหแกสมาชิกโดยสมาชิกจะตองเสียคาธรรมเนียมเลมละ 50 บาท 

ขอ 25.  การออกสมุดคูบัญชีเงินกูใหมกรณีบันทึกรายการเต็ม เม่ือสมุดคูบัญชีเงินกูของสมาชิกลง

รายการเต็มแลวใหสมาชิกสงคืนสหกรณ เพ่ือสหกรณจะออกเลมใหมใหแกสมาชิกโดยไมคิดมูลคา 
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