
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเกด็พฒันา  จ ากดั 
ว่าด้วยการให้เงนิกู้และดอกเบีย้เงนิกู้ 

พ.ศ. 2546 
……………………………….. 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั ขอ้ 74 (16) และ
ขอ้ 102 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 24 คร้ังที่ 21 เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 2546 ไดก้  าหนด
ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ละดอกเบี้ยเงินกู ้ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1. ระเบียบน้ี เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั ว่าดว้ยการให้เงินกู้
และดอกเบี้ยเงินกู ้พ.ศ. 2546 
  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2546 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบวา่ดว้ยการใหกู้แ้ละดอกเบี้ยเงินกูท้ี่สหกรณ์มีอยูก่่อนหนา้น้ีทั้งหมด 
  ขอ้ 4. การใหเ้งินกู ้ สหกรณ์ใหเ้งินกูไ้ดเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
  ขอ้ 5. วตัถุประสงคข์องการกูเ้งินสมาชิกอาจกู้เงินจากสหกรณ์ไดแ้ต่โดยเฉพาะเพื่อวตัถุประสงค์
ดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินกูร้ะยะสั้น ไดแ้ก่ เงินกูเ้พือ่เป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานในการเกษตรตามแผนงานผลิตส าหรับ 
ฤดูการผลิตหน่ึง ๆ เช่น 

(ก) ค่าพนัธุพ์ชื  ปุ๋ ย  ยาก าจดัศตัรูพชืและโรคพืช  อาหารสตัว ์  วสัดุการเกษตร  อยา่งอ่ืนค่า
เคร่ืองมือ  ค่าซ่อมแซม  ค่าซ้ืออุปกรณ์  หรือสตัวปี์ก หรือสตัวน์ ้ า เพือ่เล้ียงขายและค่าจา้ง
เก่ียวกบัการเกษตร 

(ข) ค่าใชจ่้ายในการเตรียมเพือ่ขาย  แปรรูป และขายผลิตผลการเกษตรซ่ึงผูกู้ผ้ลิตขึ้น 
(ค) ค่าเช่าเก่ียวกบัการเกษตรเฉพาะที่ตอ้งช าระดว้ยเงินสด 
(ง) ค่าภาษีอากรเก่ียวกบัการเกษตร 
(จ) ค่าบริการต่าง ๆ เก่ียวกบัการเกษตร 
(ฉ) ค่าใชจ่้ายของครัวเรือนตามที่จ  าเป็น 
(ช) ซ้ือสตัวใ์ชง้านส าหรับฤดูกาลผลิตหน่ึง ๆ ซ่ึงสมาชิกผูกู้ป้ระสงคจ์ะขายสตัวน์ั้น  ส่งช าระ

หน้ีภายในระยะเวลาไม่เกินขอ้ 7 วรรคแรก 
(2) เงินกูร้ะยะปานกลาง  ไดแ้ก่  เงินกูเ้พือ่การลงทุนตามแผนการใชเ้งินทุนในสินคา้การเกษตร  ซ่ึง

โดยปกติใชป้ระโยชน์ไดเ้กินกวา่ฤดูกาลผลิตหน่ึง ๆ เช่น 
(ก) บุกเบิกหรือปรับปรุงที่ดิน หรือซ้ือที่ดินการเกษตร 
(ข) สร้างหรือปรับปรุงแหล่งน ้ า  คนัคูน ้ า  ประตูกกัน ้ า  และงานปรับปรุงที่ดินอยา่งอ่ืน 
(ค) ท าสวน 



(ง) วางรูปประกอบการเกษตรขึ้นใหม่เพือ่มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
(จ) ซ้ือสตัวใ์ชง้าน  ซ้ือ หรือสร้าง หรือปรับปรุงเคร่ืองมือขนาดให่ เคร่ืองสูบน ้ า  

เคร่ืองจกัรกล  อุปกรณ์การขนส่ง  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เก่ียวกบัการเกษตร 
(ฉ) ซ้ือ หรือ สร้าง หรือปรับปรุงบา้น โรงเรือน และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการเกษตร 
(ช) ลงทุนในการเล้ียงปศุสตัว ์สตัวปี์ก หรือสตัวน์ ้ า  และลงทุนในกิจกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กบัการเกษตร 
(ซ) ช าระหน้ีสินเดิมเก่ียวกบัการเกษตร 

(3) เงินกูร้ะยะยาว  ไดแ้ก่ เงินกูเ้พือ่การลงทุน เช่นเดียวกนักบัวตัถุประสงคต์าม (2) หากแต่เป็น 
เงินกูท้ี่คณะกรรมการไดพ้จิารณา  วตัถุประสงคข์องการกู ้  วงเงินกู ้  ผลตอบแทนของรายได ้ความสามารถส่งใชแ้ละ
ความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
  สมาชิกผูกู้ต้อ้งใชเ้งินกูใ้หต้รงวตัถุประสงคท์ี่ไดส้ญัญาไว ้
  ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ  ประธานกลุ่ม ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ที่เก่ียวกบัเงินกู้
เป็นธุระกวดขนัใหส้มาชิกผูกู้ส่้งเงินช าระหน้ีรายปีต่อสหกรณ์ใหค้รบจ านวนตามสญัญา 
  ขอ้ 6. จ  านวนขั้นสูงของเงินกู ้ จ  านวนเงินกูร้ะยะสั้นแต่ละรายที่ให้แก่สมาชิกคนหน่ึง ๆ นั้น สุดแต่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดตามที่เห็นสมควร  โดยค านึงถึงความตอ้งการเงินกูต้ามแผนงานผลิต  และการช าระ
หน้ีเงินกูร้ายก่อน ๆ ของผูกู้ ้ แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละหกสิบแห่งราคาประเมินของผลิตผลเฉพาะส่วน  เพื่อขายซ่ึงผลิต
ดว้ยเงินกูน้ั้น  ในกรณีที่ผูกู้เ้งินระยะสั้นรายก่อนคา้งช าระอยูโ่ดยไดรั้บผอ่นเวลาช าระหน้ีจ านวนเงินรายใหม่เม่ือบวก
ดว้ยส่วนที่คา้งช าระของเงินกูร้ายก่อน  ตอ้งไม่เกินอตัราร้อยละหกสิบดงักล่าวในกรณีประสบภยัธรรมชาติหรือภยั
พบิติัร้ายแรงตอ้งไม่เกินอตัราร้อยละแปดสิบแห่งราคาประเมินของผลผลิตเฉพาะส่วนเพือ่ขาย 
  การประเมินราคาผลิตผลดงักล่าวในวรรคหน่ึง  ใหค้  านวณตามที่คณะกรรมการด าเนินการไดค้ะเน
ราคาต่อหน่วยไวล่้วงหนา้ 
  จ านวนเงินกู้ระยะปานกลาง  และระยะยาวแต่ละรายที่ ให้สมาชิกคนหน่ึง ๆ นั้ น  สุดแต่
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาก าหนดตามที่เห็นสมควร  โดยค านึงถึงความตอ้งการเงินกูต้ามแผนงานผลิตรายได ้ 
ความสามารถช าระหน้ี  และการช าระหน้ีเงินกูร้ายก่อน ๆ ของสมาชิกนั้น 
  อยา่งไรก็ตาม  จ  านวนขั้นสูงของเงินกูร้ะยะสั้น  ปานกลาง และระยะยาวรวมทุกรายการของสมาชิก
คนหน่ึงในเวลาใดเวลาหน่ึง  จะเกิน 300,000 บาท ไม่ได ้
  ขอ้ 7. ระยะเวลาแห่งเงินกู ้
  เงินกูร้ะยะสั้นนั้นใหค้ณะกรรมการด าเนินการพจิารณาก าหนดใหส้มาชิกผูกู้ช้  าระคืนตน้เงิน  และ
ดอกเบี้ยใหเ้สร็จภายในเวลาที่ขายผลิตผลอนัผลิตดว้ยเงินกูน้ั้นไดจ้  านวนมากโดยปกติตอ้งไม่เกินสิบสองเดือน  เวน้
แต่ในกรณีที่มีเหตุผลพเิศษใหก้ าหนดไดไ้ม่เกินสิบแปดเดือน  ทั้งน้ีนบัแต่วนัท าหนงัสือกูห้รือหลกัฐานการกู ้



  เงินกูร้ะยะปานกลางนั้น  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพจิารณาก าหนดใหส้มาชิกผูกู้ช้  าระคืนตน้เงิน
และดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ โดยค านึงถึงอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท์ี่ใชเ้งินกู ้  จ  านวนเงินกูร้ายไดแ้ละ
ความสามารถช าระหน้ีของสมาชิกผูกู้ ้  โดยปกติใหช้ าระคืนเสร็จภายในสามปี  เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตุผลพเิศษอาจให้
เวลาไม่เกินหา้ปี  ทั้งน้ีนบัแต่วนัท าหนงัสือกูห้รือหลกัฐานการกู ้
  เงินกูร้ะยะยาวนั้น  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพจิารณาก าหนดใหส้มาชิกผูกู้ช้  าระคืนตน้เงินและ
ดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ โดยค านึงถึง อายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท์ี่ใชเ้งินกู ้  จ  านวนเงินกูร้ายไดแ้ละความสามารถ
ช าระหน้ีของสมาชิกผูกู้ ้ ใหช้ าระคืนเสร็จภายในสิบปี 
  อน่ึง  ภายใตร้ะเบียบขอ้ 14 การช าระคืนเงินกูห้รือเงินงวดช าระหน้ีก่อนถึงก าหนดนั้น  ไม่ว่าจะ
ช าระเตม็จ านวนหรือบางส่วนก็ตาม  สมาชิกผูกู้ย้อ่มกระท าไดเ้สมอ  และสหกรณ์ยอ่มไม่คิดดอกเบี้ยส าหรับจ านวน
ตน้เงินที่ไดรั้บคืนนั้นต่อไปอีก 
  ขอ้ 8. หลกัประกนัเงินกู ้ การกูเ้งินตามระเบียบน้ีให้มีหลกัประกนัตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
พจิารณาก าหนด  แต่อยา่งนอ้ยตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีอสงัหาริมทรัพยท์ี่ไม่ไดจ้  านองต่อเจา้หน้ีอ่ืน   จ  านองเป็นหลกัประกนัโดย 
คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนพิจารณาเป็นที่น่าพอใจว่า จ  านวนเงินกูจ้  าสามารถกูไ้ดสู้งสุดไม่เกินร้อยละ 70  
ของราคาประเมินอสังหาริมทรัพยท์ี่มีราคาตามที่ประเมินและจ านองเป็นประกันหน้ีต่อสหกรณ์ส่วนที่ไม่มี
หลกัประกนัตาม (2) หรือ (3) หรือ (4) 
   การจ านองนั้นให้ระบุจ  านวนเงินขั้นสูงเต็มราคารประเมินของอสังหาริมทรัพย ์ หรือใน
กรณีที่ราคาประเมินของอสงัหาริมทรัพยเ์กิน  ส่ีแสนสามหม่ืนบาท  จะระบุจ  านวนเงินขั้นสูงส่ีแสนสามหม่ืนบาทก็
ได ้ การจ านองดงักล่าวใชเ้ป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีสินทั้งหลายของสมาชิก  ซ่ึงมีอยูห่รือจะพงึมีในเวลาหน่ึงเวลา
ใดต่อสหกรณ์ 
   เม่ือสมาชิกช าระหน้ีสินทุกรายการของตนต่อสหกรณ์แล้ว  และไม่ประสงค์กู ้เงินโดย
จ านองอสังหาริมทรัพยเ์ป็นประกนัต่อไปอีก  ผูจ้  านองจะถอนจ านองในส่วนที่ประกนัหน้ีของสมาชิกนั้นได ้ เม่ือ
คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเห็นวา่เป็นการถูกตอ้งตามเง่ือนไขดงักล่าวแลว้  สหกรณ์จึงอนุญาตให้
ถอนจ านองได ้

(2) ค ้าประกนักลุ่ม  ส าหรับเงินกูร้ะยะสั้นเพือ่ผลิตผลหลกั  ซ่ึงจะท าใหส้มาชิกผูกู้แ้ต่ละคน 
เป็นหน้ีเงินกูเ้ช่นนั้นต่อสหกรณ์  โดยจ านวนตน้เงินไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดซ่ึงไม่สูงกว่า 
30,000  บาท  ถา้สมาชิกผูข้อกูไ้ม่ประสงคจ์ะใชห้ลกัประกนัตาม (1) หรือ (3) หรือ (4)  ใหส้มาชิกในกลุ่มเดียวกนัทุก
คน  แต่ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  ซ่ึงกูเ้งินดงักล่าวในฤดูการผลิตหน่ึง ๆ ท าหนังสือรับรองต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก  าหนดไว้
ผกูพนัตนร่วมกนัว่าในเม่ือผูกู้ค้นใดในบรรดาผูท้  าหนังสือรับรองร่วมกนันั้นไม่ช าระหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นเพื่อผลิตผล
หลกัประจ าฤดูการผลิตนั้นให้เสร็จตามก าหนด  บรรดาผูท้  าหนังสือรับรองร่วมกันมีความรับผิดชอบอยา่งลูกหน้ี
ร่วมกนัเพื่อช าระหน้ีดงักล่าวต่อสหกรณ์จนเสร็จส้ิน  สหกรณ์จะเรียกช าระหน้ีจากผูกู้ค้นใดในบรรดาผูท้  าหนังสือ



รับรองร่วมกนันั้นโดยส้ินเชิง  หรือบางส่วนตามแต่จะเลือกได ้ บรรดาผูท้  าหนังสือรับรองร่วมกันยงัคงผูกพนัอยู่
จนกวา่หน้ีเงินกูด้งักล่าวจะช าระเสร็จส้ิน 
   ในกรณีสมาชิกกูเ้งินจากเงินทุนปกติของสหกรณ์  และจากกองทุนพเิศษส่งเสริมการเกษตร
ดว้ย  ใหข้ยายจ ากดัไม่สูงกวา่ 30,000  บาท  ตามวรรคก่อน  เป็นไม่สูงกวา่ 38,000  บาท 

(3) บุคคลค ้าประกนั ส าหรับการกูเ้งินทุกประเภท  ซ่ึงท าใหผู้กู้เ้ป็นหน้ีเงินกูเ้ช่นนั้นต่อ 
สหกรณ์  โดยจ านวนตน้เงินรวมกนัไม่เกินจ านวนเงินที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  ซ่ึงตอ้งไม่สูงกว่า 50,000 
บาท  ถา้ผูกู้ไ้ม่มีหลกัประกนัตาม (1) หรือ (2) (4) หรือ (5)  ผูกู้ต้อ้งจดัให้มีสมาชิกซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพจิารณาเห็นสมควรแลว้เป็นผูค้  ้าประกนัอยา่งน้อยสองคน  ในจ านวนผูค้  ้าประกนัเงินกูแ้ต่ละรายนั้นอยา่ง
นอ้ยคนหน่ึงตอ้งมี อสงัหาริมทรัพยข์องตนเองตามสมควร 
 ในกรณีสมาชิกกูเ้งินจากเงินทุนปกติของสหกรณ์  และจากกองทุนพเิศษส่งเสริมการเกษตร
ดว้ย  ใหข้ยายจ ากดัไม่สูงกวา่ 50,000 บาท  ตามวรรคก่อน  เป็นไม่สูงกวา่ 58,000 บาท 

(4) ใชผ้ลิตผล ภายใตร้ะเบียบขอ้ 6 ส าหรับเงินกูร้ะยะสั้นเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการผลิตตาม 
ชนิดผลิตผล  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการก าหนดให้สหกรณ์รวบรวมจดัการขาย  ซ่ึงท าให้สมาชิกผูกู้เ้ป็นหน้ีเงินกู้
เพือ่การนั้นต่อสหกรณ์  โดยจ านวนตน้เงินตอ้งไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  และสมาชิกผูกู้มี้
สญัญาส่งผลิตผลนั้นต่อสหกรณ์  ถา้ผูกู้ไ้ม่มีหลกัประกนัตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) ผูกู้ต้อ้งจดัให้มีสมาชิกอยา่งน้อย
สองคน  ซ่ึงมีสัญญาส่งผลิตผลชนิดเดียวกนักับผูกู้ ้มูลค่ารวมกันอย่างน้อยตอ้งเท่ากบัของผูกู้ ้และคณะกรรมการ
ด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเห็นสมควรแลว้เป็นผูค้  ้าประกนั 
 สมาชิกผูค้  ้าประกนัตอ้งท าหนงัสือค ้าประกนัหรือหลกัฐานการค ้าประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์
ตามแบบที่ก  าหนด 
  สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัหน้ีเงินกูส้ าหรับผูกู้ม้ากกวา่สองคนในเวลาเดียวกนัไม่ได ้
 เม่ือผูค้  ้ าประกันตายหรือลาออกจากสหกรณ์โดยเหตุอ่ืนหรือมีเหตุซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการไม่ไวว้างใจคณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้ผูกู้จ้ดัสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการสอบสวน
พจิารณาเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมใหเ้สร็จภายในเวลาที่ก  าหนด 
  การที่สมาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผูน้ั้นหลุดพน้
จากการค ้าประกนัจนกว่าผูกู้ไ้ดจ้ดัสมาชิกอ่ืนหรือจ านองอสังหาริมทรัพยใ์นมูลค่าสามารถคุม้ครองจ านวนหน้ีได้
คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนพจิารณาเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 
                                    (5) สมุดคู่บญัชีเงินฝาก  สมาชิกสามารถจะเสนอสมุดคู่บญัชีเงินฝากทุกประเภท เพือ่ค  ้า
ประกนัเงินกู ้ โดยจะกูไ้ดไ้ม่เกินเงินฝากที่มีอยูใ่นสมุดคู่บญัชีเงินฝากนั้น  และใหน้ าสมุดคู่บญัชีเงินฝากมาเก็บมาเก็บ
ไวส้หกรณ์  พร้อมทั้งสหกรณ์จะตอ้งบนัทึกในแผน่ยอ่ยเจา้หน้ีเงินฝาก  แผน่ยอ่ยลูกหน้ีเงินกู ้ และสมุดคู่บญัชีเงินฝาก
ดว้ยวา่“ ใชส้มุดคู่บญัชีเงินฝาก……………เลขที่………….เพือ่ประกนัเงินกูส้ญัญาที่………..ลงวนัที่………… 



                                     ในระหวา่งใชค้  ้าประกนัเงินกูแ้ละเงินกูส้ญัญาดงักล่าว ยงัไม่ไดช้ าระหมดส้ิน  สมาชิกไม่
สามารถถอนเงินจากบญัชีเงินฝากนั้นได ้   
  ขอ้ 9. การควบคุมหลกัประกนั 

(1) ให้คณะกรรมการด าเนินการและผูจ้ดัการตรวจสอบ เพื่อเงินกู้ทุกรายมีหลกัประกัน
ตามที่ระเบียบก าหนดไว ้และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้ ้
ตอ้งจดัการแกไ้ขขอ้บกพร่องใหค้ืนดีภายในเวลาที่ก  าหนด 

(2) สหกรณ์มีอ านาจเรียกให้สมาชิกผูกู้ ้มอบหนังสือส าคญัส าหรับที่ดิน หนังสือส าคญั
ส าหรับสัตวพ์าหนะ และหนังสือส าคญัส าหรับทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนบรรดามีไวแ้ก่ สหกรณ์จนกว่าจะไดช้ าระหน้ีทุก
สญัญาของตนเสร็จ 

ขอ้ 10. วธีิให้เงินกูร้ะยะสั้นเพือ่ผลิตผลหลกั 
(1) คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดว่า การกูเ้งินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

เกษตรที่มีลกัษณะการผลิตอยา่งเดียวกนั และโดยปกติเร่ิมลงมือในเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั ส าหรับฤดูการผลิต
หน่ึงในบรรดาสมาชิกและเกษตรกรทัว่ไปเป็นเงินกูร้ะยะสั้นเพือ่ผลิตผลหลกั 

(2) เม่ือใกล้จะถึงหรือในระหว่างฤดูการผลิต สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกู้เงินระยะสั้ นเพื่อ
ผลิตผลหลกัตอ้งเสนอแผนงานผลิตและค าขอกูต้ามแบบที่ก  าหนดไวถึ้งคณะกรรมการด าเนินการโดยผ่านประธาน
กลุ่มซ่ึงตนสงักดั 

(3) ให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มนัดเรียกประชุมกลุ่ม เพื่อพิจารณาแผนงานผลิต
และค าขอกู้แต่ละราย และก าหนดวงเงินกู้ระยะสั้ นเพื่อผลิตผลหลักของสมาชิกโดยในทางปฏิบติัตอ้งมอบให้
ประธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่ม หรือกรรมการด าเนินการ หรือเจา้หน้าที่สหกรณ์ หรือเจา้หน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
หรือเจา้หนา้ที่ ธ.ก.ส. สอบสวนขอ้มูลและรายละเอียดตามแผนงานผลิตและค าขอกู ้ยงัที่ประชุมกลุ่มหรือไร่นาหรือ
บา้นเรือนของสมาชิกผูกู้ ้ทั้งน้ีเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลและรายละเอียดที่ถูกตอ้งเก่ียวกบัประเภทผลผลิต เน้ือที่เพาะปลูกซ่ึงจะ
ใชเ้งินกูน้ั้น ผลที่ไดต่้อไร่ตามปกติ ผลทั้งหมดที่คาดจะได ้ส่วนที่หกัเป็นค่าเช่า ใชใ้นครัวเรือนท าพนัธุ์ และใชใ้นทาง
อ่ืน ๆ ผลิตผลส่วนเพื่อขาย ราคาต่อหน่วยที่คาดจะได้ และราคาประเมินของผลิตผลส่วนเพื่อขาย ผลิตผลหรือ
ผลิตภณัฑส่์วนที่จะส่งมอบต่อสหกรณ์เพือ่ช าระหน้ีเงินกู ้
 (รวมทั้งดอกเบีย้) (ในกรณทีี่สหกรณ์ด าเนินธุรกิจในด้านการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก) ตลอดจน
สอบสวนจ านวนเงินทุนทั้งหมดที่ตอ้งการเพื่องานนั้น ทั้งจ  านวนเงินทุนของผูกู้เ้องที่จะน ามาใช ้รายการที่ตอ้งการ
เงินกูแ้ละก าหนดการจ่ายเงินกูแ้ก่ผูข้อกูก้  าหนดช าระคืนเสร็จ และการช าระหน้ีเงินกูร้ายก่อน ๆ ของผูข้อกู้นั้น ใน
กรณีผูข้อกูเ้ลือกใชก้ารจ านองอสงัหาริมทรัพยห์รือการค ้าประกนัก็ใหส้อบสวนรายละเอียดแห่งทรัพยสิ์นที่เสนอเป็น
ประกนั หรือสอบสวนฐานะทัว่ไปของสมาชิกซ่ึงเสนอค ้าประกนัดว้ย และเม่ือที่ประชุมกลุ่มไดต้รวจสอบและรับรอง
รายการต่าง ๆ แล้ว จึงเสนอแนะวงเงินกูร้ะยะสั้น เพื่อผลิตผลหลักของสมาชิกผูข้อกู้แต่ละคนจากกลุ่มนั้น ๆ ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 



(4) สมาชิกผูข้อกูต้อ้งท าหนงัสือกูต้ามแบบที่ก  าหนดไว ้เสนอต่อสหกรณ์พร้อมกบั 
แผนงานผลิตและค าขอกู ้อน่ึง สมาชิกผูข้อกูท้ ั้งหมดในแต่ละกลุ่ม ตอ้งท าหนงัสือรับรองต่อสหกรณ์ตามความในขอ้ 
8 (2) เสนอไปพร้อมกนัดว้ย 

(5) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเห็นสมควร ก็จะอนุญาตให้สมาชิก
ผูข้อกูถื้อใชห้นงัสือกูไ้ด ้โดยก าหนดวงเงินกู ้และก าหนดช าระคืนเสร็จไวด้ว้ย 

(6) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการอนุญาตใหถื้อใชห้นงัสือกูไ้ดแ้ลว้สมาชิกผูกู้จึ้งเบิกรับ
เงินกูไ้ด ้ ทั้งน้ีโดยสหกรณ์จะจ่ายเงินกูแ้ก่สมาชิกผูกู้เ้ป็นงวด ๆ ตามจ านวนและในเวลาที่ตอ้งการใชจ่้ายด าเนินงาน
โดยรวมตน้เงินไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการด าเนินการไวใ้นการเบิกรับเงินกูผู้กู้ต้อ้งท าหลกัฐานการรับเงินกูใ้หไ้ว ้
ทุกคร้ัง สหกรณ์ยอ่มคิดดอกเบี้ยตามจ านวนเงินตน้ที่เบิกรับไปจริงเท่านั้น 

อน่ึง หากวตัถุประสงคใ์นการขอกูเ้งินของสมาชิกเป็นไปเพือ่จดัซ้ือวสัดุการเกษตร เคร่ืองอุปโภค
บริโภค หรือสินคา้อยา่งอ่ืนที่สหกรณ์ด าเนินธุรกิจอยู ่ สมาชิกผูกู้เ้งินจะไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์ในรูปของสินคา้เคร่ือง
อุปโภคบริโภค หรือวสัดุการเกษตรนั้น ๆ แทนการรับในรูปของเงินสด 

ขอ้ 11. วธีิให้เงินกูร้ะยะสั้นเพือ่การอ่ืน เงินกูร้ะยะปานกลาง และเงินกูร้ะยะยาว 
(1) สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินระยะสั้น เพื่อการอ่ืนนอกจากผลิตผลหลกั หรือระยะปาน

กลาง ระยะยาว ตอ้งแจง้ความจ านงขอกูต่้อสหกรณ์เพือ่ลงบนัทึกไว ้การขอกูร้ายที่ปรากฏว่าอยูใ่นเกณฑ ์ซ่ึงสหกรณ์
พงึพจิารณานั้น สหกรณ์จะมอบให้กรรมการด าเนินการหรือเจา้หน้าที่สหกรณ์ หรือเจา้หน้าทีส่งเสริมสหกรณ์ หรือ
เจา้หนา้ที่ ธ.ก.ส. เพือ่แนะน าสมาชิกท าแผนงานผลิตหรือแผนการใชเ้งินทุนและค าขอกูต้ามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้
ใหถู้กตอ้งตามสมควร และใหผู้ส้อบสวนท ารายการประกอบค าขอกูด้ว้ย 

การสอบสวนดงักล่าวรวมทั้งรายการต่าง ๆ ตามที่จ  าเป็น เช่น รายละเอียดเก่ียวกบัแผนงาน
ผลิตหรือความมุ่งหมายที่ตอ้งการเงินทุน จ านวนเงินทุนทั้งหมดที่ตอ้งการเพือ่งานนั้น จ  านวนเงินทุนของสมาชิกผูข้อ
กูเ้องที่จะน ามาใช ้ รายการที่ตอ้งการเงินกูแ้ละก าหนดจ่ายเงินกูแ้ก่ผูข้อกู ้ ก  าหนดช าระหน้ีเงินกู ้ และที่มาแห่งรายได้
ส าหรับช าระหน้ีเงินกู ้ รายละเอียดของทรัพยสิ์นที่จะใชเ้งินกู ้ การช าระหน้ีเงินกูร้ายก่อน ๆ ของผูข้อกูค้วามสามารถ
และประสบการณ์ของผูข้อกูท้ี่จะด าเนินการตามที่เสนอในแผนงานผลิตหรือแผนการใชเ้งินทุนและค าขอกูแ้ละ
ขอ้ความอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการประกอบอาชีพและฐานะทัว่ไปของผูข้อกู ้ตลอดจนฐานะทัว่ไปของสมาชิกซ่ึงเสนอเขา้ค  ้า
ประกนั หรือรายละเอียดแห่งทรัพยสิ์นที่เสนอเป็นประกนั ทั้งน้ีสมาชิกผูข้อกูแ้ละผูเ้สนอเขา้ค  ้าประกนัตลอดจนผู ้
เสนอจ านองทรัพยสิ์นเป็นประกนั ตอ้งใหข้อ้ความจริงและร่วมมือ 

(2) สมาชิกผูข้อกู้ต้องท าหนังสือกู้ตามแบบที่ก  าหนดไว้ เสนอต่อสหกรณ์พร้อมกับ
แผนงานผลิตหรือแผนการใชเ้งินทุนและค าขอกู ้ถา้การกูเ้งินรายนั้นใชก้ารค ้าประกนัตามขอ้ 8 (3) ก็ให้ผูค้  ้ าประกนั
ท าหนงัสือค ้าประกนัตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไวเ้สนอไปพร้อมกนัดว้ย 

(3) ใหน้ าความในระเบียบ ขอ้ 10 (6) และขอ้ 12 มาใชบ้งัคบัในเร่ืองเงินกูร้ะยะสั้นเพื่อการ
อ่ืน เงินกูร้ะยะปานกลาง และเงินกูร้ะยะยาว โดยอนุโลม 



ขอ้ 12. การตรวจสอบการใชเ้งินกู ้
(1) สหกรณ์อาจมอบใหป้ระธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่ม หรือกรรมการด าเนินการ หรือ

เจา้หน้าที่สหกรณ์หรือเจา้หน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ หรือเจา้หน้าที่ ธ.ก.ส. ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกผูกู้ ้อน่ึง 
กรรมการด าเนินการหรือเจา้หน้าที่สหกรณ์หรือเจา้หน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือเจา้หน้าที่ ธ.ก.ส. โดยร่วมมือกับ
เจา้หน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้ค  าแนะน าแก่สมาชิกผูกู้เ้พื่อใช้วิธีการปฏิบติัทางเกษตรอนัไดผ้ลดีขึ้น 
ทั้งน้ีเป็นหนา้ที่ของสมาชิกผูกู้ต้อ้งร่วมมือและปฏิบติัตาม 

(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าสมาชิกผูกู้ ้น าเงินที่เบิกไปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์หรือไม่ปฏิบติัตาม
ค าแนะน าเพือ่ใชว้ธีิปฏิบติัทางเกษตรกรรมอนัไดผ้ลดีขึ้น หรือภาวะแห่งการผลิตที่ใชเ้งินกูน้ั้น แสดงว่าจะไดผ้ลไม่ดี
หรือมีเหตุผลอ่ืน ๆ ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นว่าไม่สมควรให้เงิินกู้เต็มวงเงินที่ก  าหนดไว ้
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจใหล้ดหรือระงบัการจ่ายเงินกูง้วดต่อ ๆ ไปส าหรับรายนั้นได ้

ขอ้ 13. ขอ้ผูกพนัเก่ียวกบัการช าระหน้ีดว้ยผลิตผลหรือผลิตภณัฑข์องสมาชิกผูกู้ส้หกรณ์ที่ด  าเนิน
ธุรกิจในดา้นการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภณัฑข์องสมาชิกคณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาก าหนดให้สมาชิก
ผูกู้ช้  าระหน้ีเงินกูด้ว้ยผลิตผลหรือผลิตภณัฑข์องตน ทางสหกรณ์น้ีตามขอ้ก าหนดในขอ้ 14 ในปริมาณที่คุม้กบัวงเงิน
กูห้รือเงินงวดช าระหน้ี (รวมทั้งดอกเบี้ย) อนัพึงช าระตามสัญญาไวโ้ดยสหกรณ์คิดราคาผลิตผลหรือผลิตภณัฑข์อง
สมาชิกเท่ากบัราคาตลาดแห่งผลิตผลหรือผลิตภณัฑน์ั้น ในเวลาและสถานที่ที่ส่งมอบให้แก่สหกรณ์ ทั้งน้ี เป็นหน้าที่
ของสมาชิกผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบติัตาม 

 อน่ึง เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมเก่ียวกับเงินกู้กรรมการด าเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ 
สหกรณ์ หรือเจา้หน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ หรือเจา้หน้าที่ ธ.ก.ส. มีสิทธิเขา้ส ารวจผลิตผลของสมาชิกผูกู้ใ้นไร่นา ใน
ลาน ในที่เก็บ หรือที่อ่ืน ๆ ในเวลาอนัสมควรไดเ้สมอ และสมาชิกผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ้ 14. การช าระเงินกู ้เม่ือใกลถึ้งก าหนดการช าระคืนเงินกูห้รือเงินงวดช าระหน้ี สหกรณ์จะออก
หนงัสือเตือนสมาชิกผูกู้ ้และสหกรณ์จะมอบให้กรรมการด าเนินการ หรือเจา้หน้าที่สหกรณ์ หรือเจา้หน้าที่ส่งเสริม 
สหกรณ์เขา้ร่วมประชุมกลุ่ม ทั้งน้ี เพื่อซักซ้อมสมาชิกผูกู้เ้ร่ืองจ านวนเงินและก าหนดเวลาซ่ึงสมาชิกนั้น ๆ จะตอ้ง
ช าระคืนเงินกูห้รือเงินงวดช าระหน้ีพร้อมทั้งดอกเบี้ย หรือจ านวนผลิตผลหรือผลิตภณัฑส่์วนที่ส าหรับช าระหน้ีเงินกู้
รวมทั้งดอกเบี้ย ในกรณี ที่สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ ในดา้นการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภณัฑข์องสมาชิก ซ่ึงจะตอ้งส่ง
ช าระหน้ีต่อสหกรณ์ตามขอ้ 13 

      ในกรณีจ าเป็นสหกรณ์จะมอบใหก้รรมการด าเนินการหรือเจา้หน้าที่สหกรณ์ หรือประธานกลุ่ม 
หรือเลขานุการกลุ่ม หรือเจา้หน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ออกไปทวงถามสมาชิกผูกู้ ้รายคนเพื่อให้ช าระคืนเงินกู้หรือ
เงินงวดช าระหน้ี พร้อมทั้งดอกเบี้ยต่อสหกรณ์ หรือให้ส่งช าระหน้ีเงินกูด้ว้ยผลิตผลหรือผลิตภณัฑต่์อสหกรณ์ (ใน
กรณีที่สหกรณ์ด าเนินธุรกิจในดา้นการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภณัฑข์องสมาชิก) เป็นหน้าที่ของสมาชิกผูเ้ก่ียวขอ้ง
ตอ้งอ านวยความสะดวกตามสมควรและปฏิบตัิตาม 

 



ในการช าระหน้ีเงินกูน้ั้น ใหส้มาชิกผูกู้มี้หนา้ที่ตอ้งจดัการช าระ ณ ส านกังานของสหกรณ์ หรือ 
สถานที่ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดเป็นคราว ๆ 
  ขอ้ 15. การจดัสรรจ านวนเงินของสมาชิกเพื่อช าระหน้ีเงินกู ้ในกรณีที่สมาชิกมีหน้ีเงินกูห้ลายราย
ให้จดัสรรจ านวนเงินที่สมาชิกผูกู้ช้  าระหน้ีเงินกูใ้ห้เป็นไปตามก าหนด ช าระหน้ีเงินกูทุ้กรายของสมาชิกนั้น แต่ถ้า
สมาชิกผูกู้ไ้ม่มีเงินเพยีงพอที่จะช าระใหเ้ป็นไปตามก าหนดไดทุ้กราย หน้ีเงินกูร้ายใดถึงก าหนดช าระเสร็จก่อนก็ให้
ช าระหน้ีเงินกูร้ายนั้นใหเ้ป็นไปตามก าหนดก่อนที่จะช าระหน้ีเงินกูร้ายอ่ืน 
 ในการช าระหน้ีเงินกูแ้ต่ละราย หลงัจากจดัใหค้่าฤชาธรรมเนียมดอกเบี้ยก่อนแลว้จึงจะช าระตน้
เงิน 
  ขอ้ 16. ดอกเบี้ยเงินกูใ้หส้หกรณ์เรียกดอกเบี้ ยเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดย
ค านวณตามตน้เงินคงเหลือเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัถดัจากวนัรับเงินกูจ้นถึงวนัช าระคืนเงินกูเ้สร็จส้ิน 
 คณะกรรมการด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบี้ยเงินกูไ้ดโ้ดยจะประกาศอตัราดอกเบี้ย
ใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
  ในกรณีที่สมาชิกผูกู้ ้ไม่ช าระคืนตน้เงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามระยะเวลาที่ก  าหนดไวใ้น
หนังสือกู้เงิน ให้สหกรณ์เรียกค่าปรับส าหรับต้นเงินส่วนที่มิได้ช าระตามก าหนดนั้ นในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 
นอกเหนือจากอตัราดอกเบี้ยที่ก  าหนดไวใ้นวรรคแรกทั้งน้ีโดยค านวณเป็นรายวนั  นบัตั้งแต่วนัที่สมาชิกผูกู้ผ้ิดสัญญา
เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระคืนเงินกูเ้สร็จส้ิน  เวน้แต่สมาชิกผูกู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหผ้อ่นเวลาได ้ตามขอ้ 18  
    การช าระดอกเบี้ยเงินกูน้ั้น ถึงก าหนดพร้อมกบัการช าระคืนเงินกูห้รืองวดช าระหน้ี 
  อน่ึง ภายในส้ินปีทางบญัชีสหกรณ์แต่ละปี ให้สมาชิกผูกู้ ้ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ถึงส้ินปีนั้นต่อ
สหกรณ์ดว้ย 
  ขอ้ 17. ในกรณีสหกรณ์ใหเ้งินกูร้ะยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาวแก่สมาชิกจากกองทุนพิเศษ
ส่งเสริมการเกษตรใหเ้รียกดอกเบี้ยเงินกูใ้นอตัราตามที่คณะกรรมการก าหนดเป็นคราวๆไปโดยค านวณตามตน้เงิน
คงเหลือเป็นรายวนัตั้งแต่วนัถดัจากวนัรับเงินกู ้จนถึงวนัช าระคืนเงินกูเ้สร็จส้ิน การช าระดอกเบี้ยให้เป็นไปตามขอ้ 
16 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี 
  ขอ้ 18. การผอ่นเวลา เม่ือสมาชิกผูกู้ร้ายใดมีหน้ีเงินกูใ้กลจ้ะครบก าหนดช าระตามสัญญา แต่มีเหตุ
จ  าเป็นตามวรรคสองที่ไม่อาจช าระคืนเงินกู้ได้ตามสัญญา สมาชิกผูกู้ ้จะตอ้งติดต่อกับสหกรณ์เพื่อขอท าหนังสือ
สญัญาผ่อนเวลาต่อสหกรณ์ (ให้ใชก้รณีที่ไม่สามารถช าระเงินงวดช าระหน้ีดว้ย) หากไม่ปฏิบติัสมาชิกอาจจะหมด
สิทธิที่จะขอผอ่นเวลา 
 
 
 



   ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่า สมาชิกผูกู้ ้ไม่
สามารถจะช าระคืนเงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ใหเ้สร็จส้ินภายในเวลาที่ก  าหนดไว ้เพราะมีเหตุจ าเป็นเน่ืองจากประสบ
ภยัธรรมชาติหรือภยัพบิติัร้ายแรงจนเป็นเหตุใหส้มาชิกผูกู้ไ้ม่สามารถช าระคืนเงินตน้ได ้ก็อาจผ่อนเวลาให้ไดต้ามที่
เห็นสมควรคราวละไม่เกินสิบสองเดือน แต่จะผอ่นเวลาเกินกวา่สามคราวไม่ได ้(ให้ใชก้รณีไม่สามารถช าระเงินงวด
ช าระหน้ีดว้ย) 
  ขอ้ 19. การเรียกคืนเงินกูใ้นกรณีใด ๆ ดังต่อไปน้ีให้ถือว่าเป็นอันถึงก าหนดช าระคืนโดยส้ินเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยทนัที โดยมิพกัค  านึงถึงระยะเวลาที่ให้ไวส้ าหรับเงินกูร้ายนั้น ๆ ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการด าเนินการ
หรือผูจ้ดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1) เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
(2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่สมาชิกผูกู้น้  าเงินไปใชผ้ิดวตัถุประสงคข์อง

การกู้เงิน หรือไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าเพื่อใช้วิธีปฏิบติัทางเกษตรกรรมอันได้ผลดีขึ้น ทั้งน้ีโดยไม่มีเหตุผลซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

(3) เม่ือสมาชิกผูกู้มิ้ไดจ้ดัการแกไ้ข หรือเพิม่เติมหลกัประกนัตามค าสั่งของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

(4) เม่ือสมาชิกผูกู้ ้ไม่ปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัในขอ้ 13 โดยไม่มีเหตุผลซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควร 

(5) เม่ือสมาชิกผูกู้ ้ไม่ช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ ยให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก  าหนดไว้
ส าหรับเงินกูร้ายนั้น ๆ โดยไม่ไดรั้บผอ่นเวลาหรือไม่ช าระคืนใหเ้สร็จภายในระยะเวลาที่ผ่อนให้ หรือเม่ือสมาชิกผูกู้ ้
ไม่ช าระเงินงวดช าระหน้ีตามก าหนดส าหรับงวดนั้นๆ โดยไม่มีเหตุผลซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

ขอ้ 20. สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญัชีเงินกูใ้ห้แก่สมาชิกทุกคน โดยให้ผูจ้ดัการหรือเจา้หน้าที่ที่ไดรั้บ
มอบหมายจากผูจ้ดัการ ลงรายการการเบิกรับเงินกู้ การช าระคืนตน้เงิน ดอกเบี้ ยและค่าปรับ และการถือหุ้นของ
สมาชิกใหเ้ป็นปัจจุบนั 

หา้มมิใหส้มาชิกลงหรือแกไ้ขรายการใด ๆ ในสมุดคู่บญัชีเงินกูไ้ม่วา่โดยตนเองหรือบุคคล 
ใดที่ไม่มีหนา้ที ่

ขอ้ 21. ใหผู้จ้ดัการหรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการเป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัรายการในสมุดคู่
บญัชีเงินกูใ้หแ้ก่สมาชิกทุกคร้ังที่มีรายการเงินกูเ้กิดขึ้น 

ขอ้ 22. สมาชิกตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่บญัชีเงินกูไ้วใ้หป้ลอดภยั ไม่พงึใหผู้อ่ื้นใชส้มุดคู่บญัชีเงินกูแ้ทน
เป็นอนัขาดและทุกคราวที่ตอ้งติดต่อกบัสหกรณ์  หรือเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์  หรือในการประชุมสมาชิกตอ้งน าสมุดคู่
บญัชีเงินกูไ้ปแสดงดว้ยทุกคร้ัง โดยเฉพาะเม่ือสมาชิกตอ้งการขอกูเ้งิน เบิกรับเงินกู ้ช าระหน้ีเงินกู ้หรือช าระหน้ีอ่ืน ๆ 
สมาชิกจะตอ้งน าสมุดคู่บญัชีเงินกู้ไปยื่นต่อสหกรณ์ด้วยตนเอง หากสมาชิกผูใ้ดมิได้น าสมุดคู่บญัชีเงินกู้ไปด้วย
สหกรณ์จะไม่รับด าเนินการให ้



ขอ้ 23. เม่ือสมาชิกมาเบิกรับเงินกูห้รือส่งช าระหน้ี ให้เจา้หน้าที่ของสหกรณ์ลงรายการต่าง ๆ ใน
สมุดคู่บญัชีเงินกูใ้ห้ถูกตอ้งตรงกบัหลกัฐานของสหกรณ์ทุกคร้ัง แลว้ให้ผูจ้ดัการหรือผูท้ี่ปฏิบติัหน้าที่แทนผูจ้ดัการ
เท่านั้นเป็นผูล้งลายมือช่ือในช่อง “ลายมือช่ือเจา้หนา้ที่สหกรณ์” ก ากบัทุกช่อง และสหกรณ์จะใชเ้ป็นหลกัฐานว่าผูท้ี่
ลงช่ือดงักล่าวเป็นผูรั้บรองและรับผดิชอบในการเบิกหรือช าระหน้ีของสมาชิกผูน้ั้น 

ขอ้ 24. ถา้สมุดคู่บญัชีเงินกูข้องสมาชิกหาย  หรือช ารุดเสียหายจนใชก้ารไม่ได ้ให้สมาชิกผูน้ั้นรีบ
แจง้ต่อสหกรณ์โดยเร็ว เพือ่สหกรณ์ยกเลิกเล่มที่หายหรือช ารุดนั้น และออกเล่มใหม่ใหแ้ก่สมาชิก โดยสมาชิกจะตอ้ง
เสียค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท 

ขอ้ 25. เม่ือสมุดคู่บญัชีเงินกูข้องสมาชิกลงรายการเตม็แลว้ ใหส้มาชิกส่งคืนสหกรณ์เพื่อสหกรณ์จะ
ออกเล่มใหม่ใหแ้ก่สมาชิกโดยไม่คิดมูลค่า 
 

ประกาศ ณ วนัที่  16 กนัยายน  พ.ศ. 2546 

 
(นายสวา่ง จนัทร์เที่ยง) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 

 
 

 


