
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้หลักทรัพย์ค  าประกันเงินกู้สามัญ 

พ.ศ.2556  
 

--------------------------- 
 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 10 ข้อ 63 (8) และข้อ 89 (11) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด   
จึงมีมติในการประชุมครั้งท่ี 13/2555  เมื่อวันท่ี 14  มกราคม พ.ศ.2556  ก าหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด  ว่าด้วยการใช้
หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2556” 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ 3  หลักทรัพย์ท่ีใช้ค้ าประกัน ได้แก่ ท่ีดิน  ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  พันธบัตรรัฐบาล ทุนเรือนหุ้น 

เงินฝากท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์  และหลักทรัพย์อ่ืนท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด 
ก าหนด 

ข้อ 4  การใช้พันธบัตรรัฐบาล  ทุนเรือนหุ้น เงินฝากท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์  และหลักทรัพย์อ่ืนท่ี
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลางจ ากัด ก าหนดตามข้อ 3  ค้ าประกันการกู้เงินสามัญ      
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด ก าหนด 

ข้อ 5  ท่ีดิน  ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ต้องมีลักษณะดังนี้ 
                    5.1 ท่ีดิน หรือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีโฉนดซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้กู้  หรือมีกรรมสิทธ์ิ
ร่วมกับบุคคลอ่ืนซ่ึงบุคคลอ่ืนได้ให้ความยินยอมแล้ว  หรือท่ีดิน  ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลอ่ืน
ท่ีได้ให้ความยินยอมแล้ว ท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร   เมืองพัทยา   หรืออยู่ในเขตเทศบาล   ต้องมีถนนคอนกรีต
หรือลาดยาง    และมีความกว้างไม่ต่ ากว่า 5 เมตร มีสาธารณูปโภค ได้แก่ น้ าประปาหรือน้ าบาดาล  มีท่อระบายน้ า 
และมีไฟฟ้าพร้อมใช้งาน  

              กรณีท่ีดิน  หรือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างไม่เป็นไปตามลักษณะดังกล่าว ให้อยู่ในดุลพินิจและ  
การพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด  โดยให้ค านึ งถึงมูลค่าและ    
ความคุ้มค่าของหลักประกันหากมีการบังคับช าระหนี้เปรียบเทียบกับวงเงินท่ีจะให้กู้ และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ี
เห็นสมควร 

                  หนังสือให้ความยินยอมตาม 5.1  วรรคหนึ่งให้ท าตามแบบท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง 
จ ากัด   ก าหนด 
           5.2 ท่ีดิน หรือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะใช้เป็นหลักประกันตามข้อ 5 ต้องปลอดจากภาระ
จ านอง  และปราศจากเงื่อนไข  ข้อห้าม  ข้อก าหนด  หรือข้อผูกพันใด ๆ ท้ังส้ิน 
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  ข้อ 6  การประเมินราคาหลักทรัพย์เพื่อใช้ประกันการกู้เงิน 
           6.1 ท่ีดินท่ีไม่มีส่ิงปลูกสร้าง  ไม่เกินร้อยละ 80  ของราคาประเมินท่ีดินของกรมธนารักษ์ 
           6.2 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินท่ีผู้ประเมินค่าทรัพย์สินซ่ึง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด  ก าหนด   ได้ประเมินราคาไว้      
  ข้อ 7  ในการใช้ท่ีดิน หรือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเป็นหลักประกันในการกู้เงิน  ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้พร้อมกับการขอกู้เงิน 
           7.1 โฉนดท่ีดินพร้อมส าเนาท่ีผู้ขอกู้รับรองความถูกต้องแล้ว 

                    7.2 แผนท่ีท่ีตั้งของท่ีดิน 
           7.3 ภาพถ่ายส่ิงปลูกสร้าง  เฉพาะกรณีท่ีมีส่ิงปลูกสร้าง 
           7.4 หนังสือยินยอมตาม 5.1  
  ข้อ 8  เมื่อเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว  ให้คืนโฉนดท่ีดินฉบับจริงแก่ผู้ขอกู้เงิน 
                   ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด  แจ้งก าหนดวันนัดไปตรวจสอบลักษณะหลักประกันให้   
ผู้ขอกู้เงินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับเอกสารหลักฐานการขอกู้เงิน   
  ข้อ 9  ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด  และผู้ท่ีได้รับมอบหมายจ าก
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด  ไปด าเนินการตรวจสอบลักษณะหลักประกันและ
สถานท่ีตั้งของท่ีดิน  หรือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามข้อ 5  และในกรณีท่ีต้องประเมินราคาท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างให้     
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินไปด าเนินการในวันเดียวกันนั้นด้วย 
  ข้อ 10  เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 8 และข้อ 9   และมีข้อมูลราคาประเมินท่ีดิน  หรือท่ีดินและ     
ส่ิงปลูกสร้างแล้ว  ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด  เสนอเรื่องให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาการประเมิน
ราคาหลักทรัพย์เพื่อใช้ประกันการกู้เงิน   แล้วให้คณะกรรมการเงินกู้เสนอผลการพิจารณาพร้อมความเห็น           
ต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด  เพื่อพิจารณาต่อไป 
  ข้อ 11  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด ได้พิจารณาและ
อนุมัติให้ใช้ท่ีดิน หรือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างค้ าประกันการกู้เงินสามัญแล้ว  ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาการให้กู้
เงินต่อไป   
                      ในการท าสัญญาค้ าประกันให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด  ไปด าเนินการท าเป็น       
นิติกรรมจดจ านองตามกฎหมาย 
   ข้อ 12  หลักประกันท่ีเป็นส่ิงปลูกสร้าง ผู้ขอกู้เงินต้องท าประกันวินาศภัยโดยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกัน
และให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด  เป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์   
  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีท าประกันวินาศภัยให้เป็นไปตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง 
จ ากัด   ก าหนด 

ข้อ 13  ให้ผู้ขอกู้เงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก่ียวกับการประเมินราคาท่ีดิน 
หรือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าใช้จ่ายในการจดจ านองและไถ่ถอน  ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการด าเนินการตามระเบียบนี้ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เช่น  ค่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ   ค่าเบ้ียเล้ียง และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเกิดจาก
การด าเนินการตามระเบียบนี้ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด  
ก าหนด 
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ให้ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด  ประมาณการค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการด า เนินการ

ประเมินราคาท่ีดิน หรือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  และการด าเนินการตรวจสอบลักษณะหลักประกัน และสถานท่ีตั้งของ
ท่ีดิน  หรือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  แจ้งให้ผู้ขอกู้เงินทราบและช าระเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลาง จ ากัด  ก่อนวันไปด าเนินการ   ถ้ามีเงินคงเหลือให้คืนแก่ผู้ขอกู้เงิน 
  ข้อ 14  การปฏิบัตินอกเหนือระเบียบนี้ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลาง จ ากัด  ท่ีจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
  ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด  เป็นผู้รักษาการ
ตามระเบียบนี้ 
 
     ประกาศ  ณ วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2556 
 
 
                (ลงช่ือ)   สุทธิรัตน์   รัตนโชติ 
              (นางสาวสุทธิรัตน์   รัตนโชติ) 
           ประธานกรรมการ 
       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด 
   
 
 
 
 


