
 
 

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้ 
พ.ศ. 2545  

 

 

 อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ. 2544 ข้อ 10 -15 และข้อ 63 (8), 89 (3)    
ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการครัง้ท่ี 7/2545 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2545 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้  พ.ศ. 2545 
 ข้อ 1  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้  พ.ศ. 2545” 
 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ระเบียบอื่นใดท่ีมีอยู่
ก่อนวนัใช้ระเบียบนี ้ซ่ึงมีข้อก าหนดขดัแย้งกบัระเบียบนีท้ัง้สิน้ 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ 4 ในระเบียบนีส้หกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ 
          (1)  เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน 
          (2)  เงินกู้สามญั 
 ข้อ 5 สหกรณ์จะให้เงินกู้ เฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้ 
 ข้อ 6 การให้เงินกู้ แก่สมาชิกนัน้ จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็น หรือมีประโยชน์
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้ เพ่ือการสรุุ่ยสรุ่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได้ 
 ข้อ 7 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้ เงิน ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
 ข้อ 8 การให้เงินกู้ทกุประเภทนัน้ ผู้กู้ ต้องท าหนงัสือกู้และสมาชิกผู้ค า้ประกัน (ถ้ามี) ต้องท า
หนงัสือค า้ประกนัให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
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 ข้อ 9 การส่งเงินงวดช าระหนีเ้งินกู้ทกุประเภท ซ่ึงผู้ กู้ ต้องส่งต่อสหกรณ์นัน้ ให้ส่งโดยวิธีหักจาก
เงินได้รายเดือนของผู้กู้  ณ ท่ีจ่าย และการส่งเงินงวดช าระหนีเ้งินกู้ทกุประเภท ดอกเบีย้เงินกู้  รวมทัง้เงินอื่นๆ 
ของสมาชิกรวมกนั จะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสทุธิของสมาชิกนัน้ 
         ในกรณีท่ีไม่สามารถหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้  ณ ท่ีจ่ายได้ ให้ผู้ กู้ น าเงินสดมา
ช าระแก่สหกรณ์ ภายในวนัสิน้เดือนของทุกเดือน ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนีแ้ต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายใน   
วนัสิน้เดือนนัน้ๆ 

หมวด 2 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ 10 การให้เงินกู้ เพ่ือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการด าเนินการ หรือผู้จดัการ ตามท่ีเห็นสมควร เป็นผู้ วินิจฉัย   
ให้เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน แทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบดงักล่าวนัน้ แถลงรายการเงินกู้
เพ่ือเหตฉุกุเฉินท่ีให้ไปและส่งคืน เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการทราบทกุเดือน 
 ข้อ 11 ให้สมาชิกคนหน่ึงกู้ เงินกู้ เพ่ือเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกินสองเท่าของเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกนัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวงเงินท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดไว้ในประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบญัชีกลาง จ ากดั 
            เงินได้รายเดือนตามวรรคหน่ึงให้หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ บ าเหน็จรายเดือน 
และให้รวมถึงเงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตพิุเศษ เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินช่วย
ค่าครองชีพผู้ รับบ านาญ เงินค่าตอบแทนรายเดือน หรือเงินอื่นใดท่ีสมาชิกได้รับในลักษณะท่ีเป็นการถาวร      
ทกุเดือน 
 ข้อ 12  หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน นอกจากหนงัสือกู้ ซ่ึงผู้กู้ ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์แล้ว 
ไม่ต้องมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก 
 ข้อ 13 การส่งเงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน ให้ผู้ กู้ ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ 
ภายในเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ 

หมวด 3 
เงินกู้สามัญ 

 ข้อ 14 การให้เงินกู้สามญั ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้
สามญัแก่สมาชิก 
           คณะกรรมการด าเนินการ อาจแต่งตัง้คณะกรรมการเงินกู้ ขึน้ตามความในข้อบังคับ
ของสหกรณ์ข้อ 65 และมอบอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกก็ได้ 

                                              


 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากัด วา่ด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงนิกู้  (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2555 
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           ข้อวินิจฉยัของคณะกรรมการเงินกู้ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการ
ประชมุคราวถดัไป 

 ข้อ 15จ านวนเงินกู้สามัญท่ีให้แก่สมาชิกผู้ กู้ คนหน่ึงๆ นัน้ ให้คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากดั 
             ในกรณีท่ีสมาชิกผู้กู้ เงินสามญัโดยมีค่าหุ้น และ/หรือเงินฝากเป็นหลกัประกัน ให้กู้ ได้
ไม่เกินร้อยละร้อยของค่าหุ้น และ/หรือเงินฝากท่ีเป็นหลกัประกนั 
 ข้อ 16  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกท่ียังส่งคืนเงินกู้
สามญัครัง้ก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จ านวนเงินกู้สามัญรวมทุกครัง้ของสมาชิกผู้ กู้ คนหน่ึงๆ ในเวลาใดเวลาหน่ึง  
จะมีจ านวนต้นเงินเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 ไม่ได้ 
 ข้อ 17  ในการให้เงินกู้สามญันัน้ ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทนุท่ีจะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้
อนัมีลกัษณะพึงให้กู้นัน้ทกุราย ให้ถือล าดบัในการพิจารณาให้เงินกู้  ดงัต่อไปนี  ้
 (1)  เงินกู้ ซ่ึงถือค่าหุ้นเป็นหลกัประกนั พึงให้ในล าดบัก่อนเงินกู้ ซ่ึงมีหลกัประกนัอย่างอื่น 
 (2) ในระหว่างเงินกู้ ซ่ึงอยู่ในล าดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวในข้อ (1) เงินกู้ ซ่ึงมีจ านวนน้อย
พึงให้ก่อนเงินกู้ ซ่ึงมีจ านวนมาก เพ่ือประโยชน์แห่งการนี ้จ านวนเงินกู้ ท่ีน ามาเทียบกันนัน้ ให้คิดรวมทัง้เงินกู้
สามญัและเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินรายก่อนของผู้กู้ ท่ีคงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย 
 ทัง้นี  ้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่า         
มีเหตผุลพิเศษจะวินิจฉยัเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

 ข้อ 18หลกัประกนัส าหรับเงินกู้สามญั ถ้าเงินกู้สามญัครัง้นัน้ โดยเฉพาะครัง้เดียวก็ดี หรือ
เม่ือรวมกบัเงินกู้สามญัครัง้ก่อนของผู้กู้ ท่ีคงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี ถ้าเงินกู้สามัญดังกล่าวมีจ านวนไม่เกินกว่า 
ค่าหุ้นท่ีผู้กู้ มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก 
           ถ้าเงินกู้สามญัครัง้นัน้ โดยเฉพาะครัง้เดียวก็ดี  หรือเม่ือรวมกับเงินกู้สามัญครัง้ก่อน 
ของผู้กู้ ท่ีคงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจ านวนเกินกว่าค่าหุ้นซ่ึงผู้ กู้ มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหน่ึง  
อย่างใดดงัต่อไปนี ้

(1) มีสมาชิก ท่ี มิได้ เ ป็นคู่สมรสของผู้ กู้ อย่างน้อยหน่ึงคน แต่ ไม่ เกินห้าคน  
ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรให้เป็นผู้ค า้
ประกนัเพ่ือหนีสิ้นเกี่ยวกับเงินกู้สามัญครัง้นัน้ ในส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผู้ กู้  
แต่ ถ้ า ผู้ กู้ มี เ งิ นกู้ ส ามัญค รั ้ง ก่ อน เห ลืออยู่ ด้ ว ย  ก็ ต้ อ ง ใ ห้ค า้ ป ระกัน  
เพ่ือหนีสิ้นเกี่ยวกบัเงินกู้สามญัครัง้ใหม่ทัง้หมด 

                                              


  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด วา่ด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชกิและดอกเบีย้เงินกู้  (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 


แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากัด วา่ด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชกิและดอกเบีย้เงนิกู้  (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2552 
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           สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค า้ประกันเงินกู้ โดยมีหนีสิ้นต้นเงินกู้ต่อสหกรณ์ในฐานะ       
ผู้ค า้ประกนั รวมกนัทัง้หมดเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 วรรคหน่ึงมิได้ 
           เม่ือผู้ค า้ประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมี เหตุท่ี

คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผู้ค า้ประกันต่อไป ผู้ กู้ ต้องจัดให้

สมาชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค า้ประกันแทนคนเดิม 

ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ก าหนด 

           การให้สมาชิกผู้ค า้ประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นัน้หลุดพ้น

จากการค า้ประกันจนกว่าผู้ กู้ ได้จัดให้สมาชิกอื่น ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้

เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค า้ประกนัแทน 

           อน่ึง ภายหลงัการท าหนงัสือค า้ประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค า้ประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้  

ผู้กู้จะต้องจดัให้มีสมาชิกอื่น ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควร เป็นผู้ค า้ประกัน

เงินกู้ในส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ โดยเร็วด้วย 

           (2) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกันเต็ม

จ านวนเงินกู้รายนัน้ โดยต้องเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้  ว่าจ านวนเงินกู้

ส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

           (3) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเ งินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ 

ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรจ าน าเป็นประกัน โดยว่าจ านวนเงินกู้ ส่วนท่ี

เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้อยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของหลกัทรัพย์นัน้ 

 ข้อ 19การส่งเงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้สามญัของสมาชิกท่ียงัรับราชการอยู่และสมาชิก

ผู้รับบ านาญหรือบ าเหน็จรายเดือน ให้คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการ เงินกู้ พิจารณาก าหนด    

ให้สมาชิกผู้กู้ ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆ กันพร้อมดอกเบีย้ไม่เกิน 180 งวด แต่ไม่เกินอาย ุ   

75 ปีบริบรูณ์ เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการจะประกาศก าหนดเป็นอย่างอื่น 

            ในกรณีท่ีผู้ กู้ มีค าขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี ้(หยุดการส่งเงินช าระหนี )้         

ให้คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณา หากเห็นว่าค าขอผ่อนเวลาของผู้ กู้ มีเหตุอันสมควรก็ใ ห้น า เสนอ

คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนมุตัิให้ผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนีไ้ด้ ทัง้นี ้ไม่เกิน ๖ เดือน 

            ในกรณีท่ีผู้กู้ มีเหตผุลความจ าเป็นขอขยายงวดการส่งเงินช าระหนี ้คณะกรรมการ

ด าเนินการจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป เม่ือคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควรก็ให้

ขยายได้ ทัง้นี ้การส่งเงินช าระหนีท้ัง้หมดต้องไม่เกิน 180 งวด และกรณีนีผู้้ค า้ประกนัต้องให้ค ายินยอมด้วย 
                                              
  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด วา่ด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชกิและดอกเบีย้เงนิกู้  (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2552 
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หมวด 4 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

 ข้อ 20  ให้เรียกดอกเบีย้เงินกู้ทกุประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ 13 ต่อปี โดยจะประกาศให้ทราบ

เป็นคราวๆ ไป 

 ข้อ 21 ดอกเบีย้นัน้ให้คิดเป็นรายเดือนตามจ านวนเงินต้นคงเหลือ เว้นแต่กรณีไม่เต็มเดือน

ให้คิดดอกเบีย้ส าหรับเดือนนัน้เป็นรายวนั 

หมวด 5 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ 22 ให้คณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามท่ี

ก าหนดไว้ในระเบียบนี ้และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลกัประกนัส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง 

ผู้กู้จะต้องจดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 ข้อ 23 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี ้ให้ถือว่าเงินกู้ ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืน  

โดยสิน้เชิง พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการ

จดัการเรียกคืนโดยมิชกัช้า 

           (1)  เม่ือผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตใุดๆ 

           (2)  เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการว่า ผู้ กู้ น าเงินกู้ ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย    

ท่ีให้เงินกู้นัน้ 

           (3)  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลักประกันส าหรับเงินกู้ เกิดบกพร่อง และผู้กู้

มิได้จดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

           (4)  เม่ือค้างส่งเงินงวดช าระหนี ้(ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน 

หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหน่ึงๆ 

 ข้อ 24 ในกรณีท่ีเงินกู้ เป็นอนัต้องส่งคืนโดยสิน้เชิงตามท่ีกล่าวแล้วในข้อ 23 ถ้าผู้ค า้ประกัน

ต้องรับผิดช าระหนีแ้ทนผู้กู้  และไม่สามารถช าระหนีน้ัน้โดยสิน้เชิงได้ เม่ือผู้ค า้ประกันร้องขอคณะกรรมการ

ด าเนินการอาจผ่อนผนัให้เรียกเก็บจากผู้ค า้ประกันเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามท่ีผู้ กู้ ได้ท าหนังสือเงินกู้ ให้ไว้

ต่อสหกรณ์ก็ได้ สดุแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
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 ข้อ 25 ผู้ กู้ ก็ดี ผู้ ค า้ประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอลาออกจากสมาชิก

สหกรณ์ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนีสิ้นซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้

เสียก่อน 

  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2545 
 

(ลงช่ือ)    วิทยา   นาคไพรัช 
         (นายวิทยา   นาคไพรัช) 

    ประธานกรรมการ 
         สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากดั 

 
 


