
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเกด็พฒันา  จ ากดั 
ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้

(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2561 
----------------------------------- 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ที่ 74 (16) และขอ้ 102 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่ 39 คร้ังที่ 4 เม่ือวนัที่ 8  มกราคม  2561  ไดก้  าหนดระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ละดอกเบี้ยเงินกู ้
ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1. ระเบียบน้ี เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกู้
และดอกเบี้ยเงินกู ้ ฉบบัที่ 5  พ.ศ. 2561” 
  ขอ้ 2.   ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2561  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3.   ให้ยกเลิกขอ้ความในขอ้ 6.  ของระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั วา่ดว้ย
การใหเ้งินกูแ้ละดอกเบี้ยเงินกู ้  ฉบบัที่ 4  พ.ศ. 2555  และ ขอ้ 8 (3) ของระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด
พฒันา จ ากดั วา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ละดอกเบี้ยเงินกู ้ ฉบบัที่ 2   พ.ศ. 2552 ให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน  
  ขอ้ 6. จ านวนขั้นสูงของเงินกู ้จ  านวนเงินกูร้ะยะสั้นแต่ละรายที่ใหแ้ก่สมาชิกคนหน่ึง ๆ นั้น สุดแต่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความตอ้งการเงินกูต้ามแผนงานผลิต และการช าระ
หน้ีเงินกูร้ายก่อน ๆ ของผูกู้ ้ แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละหกสิบแห่งราคาประเมินของผลิตผลเฉพาะส่วน เพือ่ขายซ่ึงผลิต
ดว้ยเงินกูน้ั้น ในกรณีที่ผูกู้เ้งินระยะสั้นรายก่อนคา้งช าระอยูโ่ดยไดรั้บผอ่นเวลาช าระหน้ีจ านวนเงินกูร้ายใหม่เม่ือ
บวกดว้ยส่วนที่คา้งช าระของเงินกูร้ายก่อน ตอ้งไม่เกินอตัราร้อยละหกสิบดงักล่าวในกรณีประสบภยัธรรมชาติหรือ
ภยัพบิติัร้ายแรงตอ้งไม่เกินอตัราร้อยละแปดสิบแห่งราคาประเมินของผลผลิตเฉพาะส่วนเพือ่ขาย 
  การประเมินราคาผลิตผลดงักล่าวในวรรคหน่ึง ใหค้  านวณตามที่คณะกรรมการด าเนินการไดค้ะเน
ราคาต่อหน่วยไวล่้วงหนา้ 
  จ านวนเงินกูร้ะยะปานกลาง และระยะยาว แต่ละรายที่ใหส้มาชิกคน หน่ึง ๆ นั้น สุดแต่
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาก าหนดตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความตอ้งการเงินกูต้ามแผนงานผลิต
รายได ้ความสามารถช าระหน้ี และการช าระหน้ีเงินกูร้ายก่อน ๆของสมาชิกนั้น  
  อยา่งไรก็ตาม จ านวนขั้นสูงของเงินกูร้ะยะสั้น ปานกลางและระยะยาวรวมทุกรายการของสมาชิก
คนหน่ึงในเวลาใดเวลาหน่ึง จะเกิน 1,500,000 บาท ไม่ได ้  

ขอ้ 8. หลกัประกนัเงินกู ้การกูเ้งินตามระเบียบน้ีใหมี้หลกัประกนัตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการ 
พจิารณาก าหนด แต่อยา่งนอ้ยตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีอสงัหาริมทรัพยท์ี่ไม่ไดจ้  านองต่อเจา้หน้ีอ่ืน จ านองเป็นหลกัประกนัโดย
คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเป็นที่น่าพอใจวา่ จ  านวนเงินกูจ้ะสามารถกูไ้ดสู้งสุดไม่เกินร้อยละ 70 
ของราคาประเมินอสงัหาริมทรัพยท์ี่มีราคาตามทีป่ระเมินและจ านองเป็นประกนัหน้ีต่อสหกรณ์ส่วนที่ไม่มี
หลกัประกนัตาม (2) หรือ (3) หรือ(4) หรือ(5) หรือ(6) 



การจ านองนั้นใหร้ะบุจ  านวนเงินขั้นสูงเตม็ราคาประเมินของอสงัหาริมทรัพยห์รือในกรณี
ที่ราคาประเมินของอสงัหาริมทรัพยเ์กิน หา้แสนแปดหม่ืนบาท จะระบุจ  านวนเงินขั้นสูงหา้แสนแปดหม่ืนบาทก็ได ้
การจ านองดงักล่าวใชเ้ป็นประกนัการช าระหน้ีสินทั้งหลายของสมาชิก ซ่ึงมีอยูห่รือจะพงึมีในเวลาหน่ึงเวลาใด     
ต่อสหกรณ์ 

เม่ือสมาชิกช าระหน้ีสินทุกรายการของตนต่อสหกรณ์แลว้ และไม่ประสงคก์ูเ้งินโดย
จ านองอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นประกนัต่อไปอีก ผูจ้  านองจะถอนจ านองในส่วนที่ประกนัหน้ีของสมาชิกนั้นได ้ เม่ือ
คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเห็นวา่เป็นการถูกตอ้งตามเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ สหกรณ์จึงอนุญาต
ใหถ้อนจ านองได ้

ในการพจิารณาถอนจ านองตามความในวรรคสาม สหกรณ์จะตอ้งมีหนงัสือแจง้ให้
เจา้หนา้ที่ส่งเสริมสหกรณ์ทราบเพือ่เขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกคร้ัง 

(2) ค ้าประกนักลุ่ม ส าหรับเงินกูร้ะยะสั้นเพือ่ผลิตผลหลกั ซ่ึงจะท าใหส้มาชิกผูกู้แ้ต่ละคน
เป็นหน้ีเงินกูเ้ช่นนั้นต่อสหกรณ์ โดยจ านวนตน้เงินไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดซ่ึงไม่สูงกวา่ 
30,000 บาท ถา้สมาชิกผูข้อกูไ้ม่ประสงคจ์ะใชห้ลกัประกนัตาม (1) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ใหส้มาชิกในกลุ่ม
เดียวกนัทุกคน แต่ไม่นอ้ยกวา่ 5 คนซ่ึงกูเ้งินดงักล่าวในฤดูการผลิตหน่ึง ๆ ท าหนงัสือรับรองต่อสหกรณ์ตามแบบที่
ก  าหนดไวผ้กูพนัตนร่วมกนัวา่ ในเม่ือผูกู้ค้นใดในบรรดาผูท้  าหนงัสือรับรองร่วมกนันั้นไม่ช าระหน้ีเงินกูร้ะยะสั้น 
เพือ่ผลิตผลหลกัประจ าฤดูการผลิตนั้นใหเ้สร็จตามก าหนด บรรดาผูท้  าหนงัสือรับรองร่วมกนัมีความรับผดิชอบ
อยา่งลูกหน้ีร่วมกนัเพือ่ช าระหน้ีดงักล่าวต่อสหกรณ์จนเสร็จส้ิน สหกรณ์จะเรียกช าระหน้ีจากผูกู้ค้นใดในบรรดา
ผูท้  าหนงัสือรับรองร่วมกนันั้นโดยส้ินเชิง หรือบางส่วนตามแต่จะเลือกได ้ บรรดาผูท้  าหนงัสือรับรองร่วมกนัยงัคง
ผกูพนัอยูจ่นกวา่หน้ีเงินกูด้งักล่าวจะช าระเสร็จส้ิน 
        ในกรณีสมาชิกกูเ้งินจากเงินทุนปกติของสหกรณ์และจากกองทุนพเิศษส่งเสริมการเกษตร
ดว้ย ใหข้ยายจ ากดัไม่สูงกวา่ 30,000 บาท ตามวรรคก่อน เป็นไม่สูงกวา่ 38,000 บาท 
    (3) บุคคลค ้าประกนั ส าหรับการกูเ้งินทุกประเภท ซ่ึงท าใหผู้กู้เ้ป็นหน้ีเงินกูเ้ช่นนั้น        
ต่อสหกรณ์ โดยจ านวนตน้เงิน รวมกนัไม่เกินจ านวนเงินที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด ซ่ึงตอ้งไม่สูงกวา่ 
100,000 บาท ถา้ผูกู้ไ้ม่มีหลกัประกนัตาม (1) หรือ (2) หรือ (4) หรือ (5) หรือ (6) ผูกู้ต้อ้งจดัใหมี้สมาชิกซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเห็นสมควรแลว้ เป็นผูค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ยสองคน ในจ านวนผู ้      
ค  ้าประกนัเงินกูแ้ต่ละรายนั้นอยา่งนอ้ยคนหน่ึงตอ้งมี อสงัหาริมทรัพยข์องตนเองตามสมควร 
       ในกรณีสมาชิกกูเ้งินจากเงินทุนปกติของสหกรณ์ และจากกองทุนพเิศษส่งเสริมการเกษตร
ดว้ย ใหข้ยายจ ากดัไม่สูงกวา่ 100,000 บาท ตามวรรคก่อน เป็นไม่สูงกวา่ 108,000 บาท 

(4) ใชผ้ลิตผล ภายใตร้ะเบียบขอ้ 6 ส าหรับเงินกูร้ะยะสั้นเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการผลิตตาม
ชนิดผลิตผล ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใหส้หกรณ์รวบรวมจดัการขาย ซ่ึงท าใหส้มาชิกผูกู้เ้ป็นหน้ีเงินกู้
เพือ่การนั้นต่อสหกรณ์ โดยจ านวนตน้เงินตอ้งไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด และสมาชิกผูกู้มี้
สญัญาส่งผลิตผลนั้นต่อสหกรณ์ ถา้ผูกู้ไ้ม่มีหลกัประกนัตาม  (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (5) ผูกู้ต้อ้งจดัใหมี้สมาชิก
อยา่งนอ้ยสองคน ซ่ึงมีสญัญาส่งผลิตผลชนิดเดียวกนักบัผูกู้มู้ลค่ารวมกนัอยา่งนอ้ยตอ้งเท่ากบัของผูกู้ ้ และ
คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเห็นสมควรแลว้เป็นผูค้  ้าประกนั 



สมาชิกผูค้  ้าประกนั ตอ้งท าหนงัสือค ้าประกนัหรือหลกัาานการค ้าประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์
ตามแบบที่ก  าหนด 
           สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัหน้ีเงินกู ้ส าหรับผูกู้ม้ากกวา่สองคนในเวลาเดียวกนัไม่ได ้
                                  เม่ือผู ้ค  ้ าประกันตายหรือลาออกจากสหกรณ์โดยเหตุอ่ืนหรือมีเหตุซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการไม่ไวว้างใจคณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจใหผู้กู้จ้ดัสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการสอบสวน
พจิารณาเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมใหเ้สร็จภายในเวลาที่ก  าหนด 
          การที่สมาชิกผูค้  ้ าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผูน้ั้นหลุดพน้
จากการค ้าประกนัจนกว่าผูกู้ไ้ดจ้ดัสมาชิกอ่ืนหรือจ านองอสังหาริมทรัพยใ์นมูลค่าสามารถคุม้ครองจ านวนหน้ีได้
คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนพจิารณาเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 
                                    (5) สมุดคู่บญัชีเงินฝาก สมาชิกสามารถจะเสนอสมุดคู่บญัชีเงินฝากทุกประเภท เพื่อค  ้ า
ประกนัเงินกู ้โดยจะกูไ้ดไ้ม่เกินเงินฝากที่มีอยูใ่นสมุดคู่บญัชีเงินฝากนั้น  และใหน้ าสมุดคู่บญัชีเงินฝากมาเก็บมาเก็บ
ไวส้หกรณ์  พร้อมทั้งสหกรณ์จะตอ้งบนัทึกในแผ่นยอ่ยเจา้หน้ีเงินฝาก  แผ่นยอ่ยลูกหน้ีเงินกู ้ และสมุดคู่บญัชีเงิน
ฝากดว้ยวา่“ ใชส้มุดคู่บญัชีเงินฝาก……………เลขที่………….เพือ่ประกนัเงินกูส้ญัญาที่………..ลงวนัที่………… 
                                 ในระหว่างใช้ค  ้ าประกันเงินกู้และเงินกู้สัญญาดังกล่าว ยงัไม่ได้ช าระหมดส้ิน  สมาชิกไม่
สามารถถอนเงินจากบญัชีเงินฝากนั้นได ้   

(6) ทุนเรือนหุ้น สมาชิกผูกู้จ้ะน าเงินหุ้นมาเป็นประกนัการช าระหน้ีเงินกู ้วสัดุการเกษตร
ของตนเองได ้แต่เงินกูน้ั้นตอ้งมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าหุน้ที่ไดช้ าระเตม็มูลค่าแลว้ 

(7) และหลกัทรัพยอ่ื์น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาก าหนด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2561 

 
(นายประเสริา สาระแปง) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 

 


