
   

 

 

 

 

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด 

วาดวย  การใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๓ 

*************** 
 

  ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาท่ีดิน จํากัด ไดพิจารณาเห็นสมควร

ปรับปรุงระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกใหเหมาะสมกับสภาวะการณปจจุบัน เพ่ือใหเกิดความคลองตัว 

ในการปฏิบัติงาน  และเปนการอํานวยประโยชนแกสมาชิก 

  ฉะน้ัน   อาศัยอํานาจตามความในขอ ขอ ๗๗(๘) และขอ ๑๐๘(๓) แหงขอบังคับของสหกรณ

ออมทรัพยกรมพัฒนาท่ีดิน จํากัด ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี ๕๕ คร้ังท่ี ๗  

วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  จึงไดกําหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังตอไปน้ี 

  ขอ ๑. ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาท่ีดิน จํากัด วาดวยการให

เงินกูแกสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๓” 

  ขอ ๒. ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

  ขอ ๓. ใหยกเลิก “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาท่ีดิน จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก 

พ.ศ.๒๕๕๑ (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๙)”  และระเบียบอ่ืนท่ีขัดแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 

หมวดที ่ ๑ 

ขอกําหนดทั่วไป 
  ขอ ๔. สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก  ๒  ประเภท  คือ 

๑. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

๒. เงินกูสามัญ 

ขอ ๕. การใหเงินกูแกสมาชิก จะใหไดเฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามท่ี

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  แตจะใหเงินกูเพ่ือการสุรุยสุรายหรือการเก็งกําไรไมได 

 

หมวดที ่ ๒ 

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
  ขอ ๖. เม่ือสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจนได  และประสงคจะขอกูเงิน ก็ใหย่ืน 

คําขอกูถึงสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว 



   

 

 

  ขอ ๗. คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 

หรือกรรมการดําเนินการอ่ืน หรือผูจัดการ ตามท่ีเห็นสมควร เปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีใหไปและสงคืน

เพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 

  ขอ ๘. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึงๆ น้ัน  ใหกูไดไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท   

และจะตองมีเงินเดือนสุทธิเหลือหลังจากหักชําระหน้ีทุกประเภทแลวไมนอยกวา ๒,๐๐๐ บาท  

  ขอ ๙.  สหกรณจะพิจารณาใหกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ไดตลอดเดือน 

  ในกรณีท่ีสมาชิกน้ันยังมีเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินตามคําขอกูฉบับเดิมเหลืออยูเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน

ตามคําขอกูฉบับใหม และฉบับเดิมรวมกันจะมีจํานวนตนเงินเกินกวาท่ีจํากัดท่ีกลาวในขอ ๘ ไมได 

 

หมวดที ่ ๓ 

เงินกูสามัญ 

  ขอ ๑๐. ใหคณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจวินิจฉัยใหเงินกูแกสมาชิกได ตามท่ีกําหนดไว 

ในระเบียบน้ีและในขอบังคับของสหกรณ 

          เพ่ือความสะดวกแกการใหเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงต้ังคณะกรรมการเงินกูข้ึน 

ตามความในขอบังคับของสหกรณ  ขอ ๘๑ เพ่ือใหทําหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกใหได

ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู  ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําเดือน 

  ขอ ๑๑. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินสามัญตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว 

   ขอ ๑๒. จํานวนเงินท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึงน้ัน  ยอมสุดแตคณะกรรมการเงินกูพิจารณา

เห็นสมควร ท้ังน้ี  กูไดไมเกิน ๖๐ เทาของเงินไดรายเดือนของผูกู แตไมเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  สมาชิกผูกูเงิน

สามัญจะตองมีมูลคาหุนอยูกับสหกรณไมนอยกวารอยละ ๑๕ ของจํานวนเงินกู  ในกรณีมูลคาหุนไมเปนไปตาม      

ท่ีกําหนด  สามารถระดมมูลคาหุนไดโดยหักจากเงินกูท่ีจะไดรับ  จะตองผอนชําระใหหมดภายใน ๑๘๐ งวด        

การกูใหมโดยท่ีชําระหน้ีตามสัญญาเดิมยังไมหมด  จะตองชําระหน้ีเดิมแลวอยางนอยครบ ๖ งวด แลวจึงจะย่ืนกู

ใหมได  และจะตองมีเงินเดือนสุทธิเหลือหลังจากหักชําระหน้ีทุกประเภทแลวไมนอยกวา ๒,๐๐๐  บาท 

ในกรณีผูกูท่ีกูไปแลวยังกูไมเต็มสิทธิประสงคจะขอกูเพ่ิมใหมใหเต็มสิทธิสามารถกูได ภายใน

วงเงินท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีสมาชิกกูเงินสามัญไมเกินรอยละ ๙๐ ของจํานวนมูลคาหุนท่ีมีอยูในวันขอกู หรือไมเกิน

รอยละ ๙๐ ของเงินฝากออมทรัพยพิเศษท่ีมีอยูในสหกรณแลวแตกรณี คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูแก

สมาชิกน้ันได โดยมิตองนําขอจํากัดแหงจํานวนเงินกูสามัญในวรรคแรกมาใชบังคับ และใหอํานาจผูจัดการ

พิจารณาไดทันที โดยไมตองรอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเงินกู   

ขอ ๑๓.  ถาคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจะใหเงินกูสามัญแกสมาชิกท่ียังสงคืนเงินกู

สามัญรายกอนไมเสร็จก็ได  แตจํานวนเงินกูสามัญรวมกันทุกรายของสมาชิกผูกูคนหน่ึงๆ ในเวลาใดเวลาหน่ึง    

จะมีจํานวนตนเงินเกินกวาจํากัดท่ีกลาวในขอ ๑๒ ไมได 



   

 

 

หมวดที ่ ๔ 

หลักประกันสําหรับเงินกู 

  ขอ ๑๔.  การใหเงินกูทุกประเภทน้ัน ผูกูตองทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว 

  ขอ ๑๕.  หลักประกันสําหรับเงินกูน้ัน ใหมีขอกําหนดดังน้ี 

๑๕.๑  สมาชิกท่ีเปนขาราชการ ตองสงเงินสะสมรายเดือนไวแลวไมนอยกวา ๖ งวด  

มีสิทธ์ิกูเงินกูสามัญ และเงินกูฉุกเฉินได 

๑๕.๒  สมาชิกท่ีเปนลูกจางประจํา ตองสงเงินสะสมรายเดือนไวแลวไมนอยกวา ๖ งวด  

มีสิทธ์ิกูเงินสามัญและเงินกูฉุกเฉินได 

๑๕.๓ สมาชิกผูประสงคขอกูสามัญ ผูกูตองทําสัญญาประกันชีวิตเพ่ือคุมครองหน้ี

รายบุคคลท่ีสหกรณจัดใหมีข้ึนตามทุนประกันท่ีสหกรณกําหนด  หรือตามเง่ือนไขท่ีสหกรณกําหนด  เพ่ือคุมครอง

หน้ีรายบุคคล  ในกรณีสมาชิกถึงแกกรรม  สหกรณจะนําเงินสินไหมทดแทนไปชําระหน้ีท่ีคางชําระกับสหกรณ  

หรือชําระคืนใหผูคํ้าประกันท่ีไดชําระหน้ีแทนผูกูกอน  สวนท่ีเหลือจึงมอบใหแกทายาทสมาชิกผูมีสิทธ์ิกูตาม 

(๑๕.๑) (๑๕.๒) เทาน้ัน จึงจะเปนผูมีสิทธ์ิคํ้าประกันเงินกูผูอ่ืนได 

  ขอ ๑๖.  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกูซ่ึงผูกูไดทําไวตอสหกรณแลว ก็มิตองมี

หลักประกันอยางอ่ืนอีก    

  ขอ ๑๗.  เงินกูสามัญ ถามีจํานวนไมเกินกวารอยละ ๙๐ ของมูลคาหุนท่ีผูกูมีอยูในสหกรณ  

ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก  ถาเงินกูสามัญรายน้ัน  โดยเฉพาะกูคร้ังเดียวก็ดี หรือรวมกับเงินกูสามัญ 

คร้ังกอนก็ดี มีจํานวนเกินกวามูลคาหุนท่ีผูกูมีอยูในสหกรณจะตองมีหลักประกันอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 

   ๑๗.๑  มีสมาชิกซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรอยางนอยคนหน่ึงคํ้าประกัน    

ในวงเงินกูไมเกิน ๑ ลานบาท ในกรณีเกินกวา ๑ ลานบาท ตองใชผูคํ้าประกัน ๒ คน เพ่ือประกันหน้ีสินเก่ียวกับ

เงินกูรายน้ัน ในสวนท่ีเกินกวามูลคาหุนของผูกูซ่ึงเหลือจากท่ีใชเปนหลักประกันเงินกู ในกรณีผูคํ้าประกันท่ีมีอายุ 

๕๙ ปข้ึนไป ไมสามารถคํ้าประกันเงินกูได 

   ๑๗.๒  เพ่ือความม่ันคงในการใหเงินกู คณะกรรมการดําเนินการยอมมีอํานาจวินิจฉัย

เรียกใหมีผูคํ้าประกันมากกวาหน่ึงคนก็ได ซ่ึงผูคํ้าประกันจะเฉล่ียความรับผิดชอบหน้ีเงินกูเทาๆ กัน (คนเดียวก็ได) 

หากวงเงินคํ้าประกันเพียงพอ 

   ๑๗.๓  สมาชิกผูคํ้าประกันตองทําหนังสือคํ้าประกันใหไวตอสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว 

สมาชิกคนหน่ึงจะเปนผูคํ้าประกันสําหรับผูกูมากกวาสองคนในเวลาเดียวกันไมได และสมาชิกคนหน่ึงจะมีหน้ีสิน

ตอสหกรณในฐานะผู คํ้าประกัน โดยจํานวนเงินตนรวมกันท้ังหมดเกินกวาจํากัดท่ีกลาวในขอ ๑๓ ไมได  

การท่ีสมาชิกผูคํ้าประกันออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด  ๆไมเปนเหตุใหผูน้ันหลุดพนจากการคํ้าประกันจนกวา

ผูกูไดจัดใหสมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเขาเปนผูคํ้าประกันแทน 

   ๑๗.๔  ในกรณีผู กู สามารถนําบัญชีเ งินฝากออมทรัพย พิเศษของ สอ.พด.  

ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรรับเปนประกัน และไมตองทําประกันเพ่ือคุมครองหน้ี โดยจํานวนเงินกู

สวนท่ีเกินกวามูลคาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละ ๙๐ แหงหลักทรัพยน้ัน ก็ไมจําเปนตองมีบุคคลคํ้าประกันก็ได  



   

 

 

หมวดที ่ ๕ 

เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู 

  ขอ ๑๘.  เงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกูน้ัน ใหกําหนดดังน้ี 

   ๑๘.๑  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ใหสงคืนเต็มจํานวนพรอมดอกเบ้ียภายในวันส้ินเดือนท่ีคิด

ดอกเบ้ียเดือนแรก หรือใหสงงวดรายเดือนรวม ๔ งวด งวดแรกใหสงเงินตนไมตํ่ากวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนเงินกู

พรอมดอกเบ้ียภายในวันส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก สวนเงินตนท่ีเหลือพรอมดวยดอกเบ้ีย ใหสงภายในวันส้ิน

เดือนถัดไป ท้ังน้ี สมาชิกจะสามารถใชสิทธิกูฉุกเฉินคร้ังใหมไดเม่ือชําระหน้ีแลว ๒ งวด หรือคร่ึงหน่ึงของจํานวนเงินกู 

   ๑๘.๒  เงินกูสามัญ  ใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญ เปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดอกเบ้ีย   

แตไมเกิน ๑๘๐ งวด 

   ๑๘.๓  ผูกูตองชําระหน้ีเงินกูไมเกินเกษียณอายุราชการ  กรณีงวดชําระหน้ีเกิน

เกษียณอายุราชการ ขณะเกษียณอายุราชการตองมีหน้ีคงเหลือไมเกินรอยละ ๙๐ ของจํานวนมูลคาหุนท่ีสมาชิก 

มีอยูในสหกรณ    

   ในกรณีท่ีผูกูมีคําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการ เห็นวามีเหตุอันสมควร

ผอนผันเปนพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหน้ี สําหรับเงินกูสามัญท่ีกําหนดไว 

ตามความในวรรคกอนน้ัน ใหแกผูกูคราวละหน่ึงหรือหลายเดือนก็ได แตการผอนผันเวลาเชนน้ี รวมกันท้ังหมด

สําหรับเงินกูสามัญรายหน่ึง  ๆตองไมเกินหกเดือน 

  ขอ ๑๙.  การสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูทุกประเภท ใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู    

ณ ท่ีจาย  ใหถือวาเงินงวดชําระหน้ีแตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันส้ินเดือนน้ัน  ๆ
 

 

หมวดที ่  ๖ 

สิทธิ์การกูเงินของสมาชิกเกษียณอายุราชการ 

  ขอ ๒๐. สมาชิกท่ีเปนขาราชการบํานาญหรือลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการท่ีรับบําเหน็จ

รายเดือน มีสิทธิกูเงินไดดังน้ี 

                           ๒๐.๑  กูสามัญไดไมเกินรอยละ ๙๐  ของจํานวนมูลคาหุนท่ีมีอยูในสหกรณ 

บวกเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  หรือกูสามัญไดตามระเบียบของสหกรณท่ีกําหนดแตไมเกิน ๖๐ เทา ในกรณีท่ีอายุ

เกินกวา ๖๕ ป หน้ีท่ีเหลือไมเกินมูลคาหุนท่ีมีอยูในสหกรณ  และเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

                           ๒๐.๒  กูฉุกเฉินไดตามระเบียบท่ีกําหนด 

                           ๒๐.๓  ในกรณีสมาชิกท่ีเปนลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุท่ีไมไดรับบําเหน็จรายเดือน

ตองชําระหน้ี ท้ังตนและดอกเบ้ีย ตามสัญญากู โดยสมํ่าเสมอแกสหกรณออมทรัพยภายในไมเกินวันท่ี ๑๐ ของ 

ทุกเดือน (สหกรณคิดดอกเบ้ียเปนรายวันตามขอบังคับ) 

                            ๒๐.๔  หากไมชําระหน้ีติดตอกัน ๒ งวด สหกรณจะยกเลิกสัญญากู  และ 

นําเงินมูลคาหุนหรือเงินฝากของสมาชิก หักชําระหน้ีท่ีเหลืออยูท้ังหมด  โดยมิตองแจงใหสมาชิกทราบกอน และ

สมาชิกผูน้ัน จะเปนอันหมดอายุการเปนสมาชิกของสหกรณ 



   

 

 

                           ๒๐.๕  การชําระหน้ีอาจทําได โดยการนําเงินมาชําระดวยตนเอง หรือ โดยการโอน

เงินเขาบัญชีของสหกรณ แลวนําสลิปใบโอนเงิน สงไปท่ีสหกรณ 

 

ดอกเบี้ยเงินกู 
  ขอ ๒๑.  อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิกทุกประเภท  ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ

  ขอ ๒๒.  ดอกเบ้ียใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ โดยใหถือวา ๑ ปมี  ๓๖๕  วัน 

  ขอ ๒๓.  เม่ือสมาชิกจะลาออกจากราชการหรือโอนยายไปยังหนวยงานอ่ืน  หรือลาออกจากการ

เปนสมาชิกของสหกรณจะตองแจงใหสหกรณทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑ เดือน และจัดการชําระหน้ีสินท่ีมีอยู 

กับสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอนจึงจะสามารถลาออกได 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 

 
      (นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 

    ประธานกรรมการ 

                                                     สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาท่ีดิน  จํากัด 

 

 

 

 
 


