
 
 

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด 

ว่าด้วยสมาชิกสมทบ 
พ.ศ. 2549  

 

 
 อาศยัอ านาจตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากัด ข้อ 63 (8) ข้อ 89 (11) 
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากดั ครัง้ท่ี 12/2549 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 
คณะกรรมการด าเนินการ จึงก าหนดระเบียบไว้ดงัต่อไปนี ้
 ข้อ 1  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด ว่าด้วยสมาชิก
สมทบ พ.ศ. 2549” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนีต้ัง้แต่วนัท่ี 9 มกราคม 2550 
 ข้อ 3  ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากดั รักษาการตามระเบียบนี ้

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ 4  สมาชิกสมทบผู้ประสงค์ขอกู้ เงิน ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนด 
 ข้อ 5  การให้เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินและเงินกู้สามญันัน้ ผู้กู้ ต้องท าหนงัสือกู้และสมาชิกผู้ค า้ประกัน 
(ถ้ามี) ต้องท าหนงัสือค า้ประกนัให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนด 

หมวด 2 
การส่งค่าหุ้นรายเดือน 

 ข้อ 6  ให้สมาชิกสมทบ ส่งค่าหุ้นรายเดือนตามค่าตอบแทนรายเดือน ดงัต่อไปนี  ้
          (1)  ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกินเจ็ดพันบาท ให้ส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่ต ่ากว่าสามสิบหุ้น 
ไม่เกินสามร้อยหุ้น 
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          (2) ค่าตอบแทนรายเดือนเกินกว่าเจ็ดพันบาทแต่ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท ให้ส่งค่าหุ้น 
รายเดือนไม่ต ่ากว่าส่ีสิบหุ้น ไม่เกินสามร้อยหุ้น 
          (3)  ค่าตอบแทนรายเดือนเกินกว่าหน่ึงหม่ืนบาทขึน้ไป ให้ส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่ต ่ากว่า
ห้าสิบหุ้น ไม่เกินสามร้อยหุ้น 

หมวด 3 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ 7  เม่ือสมาชิกสมทบมีเหตฉุกุเฉิน คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการด าเนินการ หรือผู้ จัดการตามท่ีเห็นสมควร เป็นผู้ อนุมัติ  
ให้เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได้ ทัง้นี ้ให้ผู้ได้รับมอบหมายดงักล่าวนัน้รายงานเงินกู้
เพ่ือเหตฉุกุเฉินท่ีให้ไป และส่งคืนต่อคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบทกุเดือน 

 ข้อ 8สมาชิกสมทบ ซ่ึงเป็นสมาชิกติดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงเดือน และส่งค่าหุ้น 
ไม่น้อยกว่าหน่ึงงวด ให้กู้ เงินกู้ เพ่ือเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกินสองเท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกนัน้    
ทัง้ นี ้ตามหลักเกณฑ์และวงเงินท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดไว้ในประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบญัชีกลาง จ ากดั 
           ค่าตอบแทนรายเดือนตามวรรคหน่ึงให้หมายรวมถึงเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว   
หรือเงินอื่นใดท่ีสมาชิกได้รับในลกัษณะท่ีเป็นการถาวรทกุเดือน 

 ข้อ  9การส่ง เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเ งินกู้ เ พ่ือ เหตุฉุกเ ฉิน ให้ผู้ กู้ ส่ งคืนต้นเ งินกู้            
พร้อมดอกเบี ย้ภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดไว้ในประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบญัชีกลาง จ ากดั 

หมวด 4 
เงินกู้สามัญ 

  ข้อ 10สมาชิกสมทบ ซ่ึงเป็นสมาชิกสมทบติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงเดือน 
และส่งค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหน่ึงงวด ให้มีสิทธิกู้ เงินกู้สามญัได้ไม่เกินร้อยละร้อยของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝาก 
 

                                              


    แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากัด วา่ด้วยสมาชกิสมทบ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2555 


  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากัด วา่ด้วยสมาชกิสมทบ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2555 


แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากัด วา่ด้วยสมาชกิสมทบ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555 



- 3 - 
 
ท่ีสมาชิกผู้ นัน้มีอยู่กับสหกรณ์ ทัง้ นี  ้ ให้ผู้ จัดการเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติการกู้ เ งินและให้รายงานต่อ
คณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
           สมาชิกสมทบซ่ึงเป็นสมาชิกติดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี ให้มีสิทธิกู้ เงินกู้
สามญัตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร และต้องเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบญัชีกลาง จ ากดั 
 ข้อ 11  การส่งเงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้สามญั ให้ผู้กู้ ส่งคืนเงินกู้ เป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน 

พร้อมดอกเบีย้ไม่เกินส่ีสิบแปดงวด 

หมวด 5 
หลักประกันเงินกู้ 

 ข้อ 12 เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินจะต้องมีสมาชิกสามัญจ านวนหน่ึงคน หรือเป็นสมาชิกสมทบ  

ไม่น้อยกว่าสองคนค า้ประกนั โดยสมาชิกสมทบคนหน่ึงค า้ประกนัผู้กู้ ได้ไม่เกินสองคน 

           เงินกู้สามญัตามข้อ 10 วรรคสอง ให้มีผู้ค า้ประกันซ่ึงเป็นสมาชิกสามัญอย่างน้อย

หน่ึงคน 

           เม่ือผู้ค า้ประกนัคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตอุื่น หรือมีเหตท่ีุคณะกรรมการ

ด าเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจท่ีจะเป็นผู้ค า้ประกนัได้ต่อไป ผู้กู้จะต้องจัดให้มีผู้ค า้ประกันตามวรรคหน่ึง

หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร เข้าเป็นผู้ ค า้ประกันแทนคนเดิมให้เสร็จ

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

           การท่ีสมาชิกซ่ึงเป็นผู้ค า้ประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นัน้

หลุดพ้นจากการค า้ประกัน จนกว่าผู้ กู้ จะได้จัดให้มีผู้ค า้ประกันตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี        

ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค า้ประกนัแทนแล้ว  

 ข้อ 13  การใช้เงินฝากเป็นหลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญตามข้อ 10 สมาชิกจะถอนเงินฝาก    

ท่ีค า้ประกนัมิได้ เว้นแต่กรณีมีเงินฝากเกินกว่าวงเงินค า้ประกนั ก็ให้ถอนได้เฉพาะส่วนท่ีเกินวงเงินค า้ประกันนัน้ 

 

 

 

                                              


 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากัด วา่ด้วยสมาชกิสมทบ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555 
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หมวด 6 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

 ข้อ 14  อัตราดอกเบีย้เงินให้กู้ เ พ่ือเหตุฉุกเฉินและเงินกู้ สามัญ ให้เป็นไปตามท่ีมติ

คณะกรรมการด าเนินการก าหนด แต่ไม่เกินร้อยละสิบสามต่อปี 

 ข้อ 15  ดอกเบีย้เงินกู้ ให้ค านวณเป็นรายเดือนตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ เว้นแต่กรณี       

ไม่เต็มเดือนให้ค านวณดอกเบีย้ส าหรับเดือนนัน้เป็นรายวนั 

หมวด 7 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ 16 ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามท่ี
ก าหนดไว้ในระเบียบนี ้และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกู้ รายใดเกิดบกพร่อง 
ผู้กู้จะต้องจดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ 17 ในกรณีหน่ึงกรณีใดดังต่อไปนี ้ให้ถือว่าเงินกู้ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิน้เชิง  
พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืน
โดยมิชกัช้า 
           (1)  เม่ือสมาชิกสมทบผู้กู้ขาดจากสมาชิกภาพไม่ว่าเพราะเหตใุด 
           (2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้ กู้ น าเงินกู้ ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ี 
ให้กู้ เงินนัน้ 
           (3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกู้ เกิดบกพร่องและผู้กู้
มิได้จดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
           (4)  เม่ือค้างส่งเงินงวดช าระหนี ้(ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้) เป็นเวลาถึงสองงวด
ติดต่อกนัหรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหน่ึงๆ 
 ข้อ 18 ผู้ กู้ ก็ดี ผู้ ค า้ประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอลาออกจากสมาชิก
สหกรณ์ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนีซ่ึ้งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้
เสียก่อน 
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หมวด 8 
การสงเคราะห์แก่สมาชิกสมทบ 

 ข้อ 19 สมาชิกสมทบผู้ ใดถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงินจ านวนหน่ึงเรียกว่า “เงินสงเคราะห์เพ่ือ
จดัการศพ” ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
 (1)  การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือจดัการศพ ให้จ่ายดงันี ้
        (1.1)  เป็นสมาชิกสมทบไม่ถึงยี่สิบส่ีเดือน จ่ายห้าพันบาท 
        (1.2)  เป็นสมาชิกสมทบตัง้แต่ยี่สิบส่ีเดือนถึงหกสิบเดือน จ่ายหน่ึงหม่ืนบาท 
        (1.3)  เป็นสมาชิกสมทบเกินกว่าหกสิบเดือนถึงหน่ึงร้อยยี่สิบเดือน จ่ายสองหม่ืนบาท 
        (1.4)  เป็นสมาชิกสมทบเกินกว่าหน่ึงร้อยยี่สิบเดือน จ่ายสามหม่ืนบาท 
        การนับระยะเวลาการเป็นสมาชิกสมทบตามวรรคหน่ึง ให้นับเฉพาะเดือนท่ีสมาชิก
สมทบได้ส่งเงินค่าหุ้น และให้ถือว่าหน่ึงปีมีระยะเวลาการส่งเงินค่าหุ้นสิบสองเดือน 
 (2)  ค่าพวงหรีดในวงเงินไม่เกินห้าร้อยบาท 
 ข้อ 20 สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือจัดการศพให้แก่ผู้ มีช่ือระบุให้เป็นผู้ รับประโยชน์  
ตามหนงัสือผู้รับประโยชน์ หากไม่ระบไุว้ให้จ่ายแก่คู่สมรส หรือบตุร หรือบิดามารดาเป็นผู้รับตามล าดับ ทัง้นี ้
หากบคุคลในล าดบัก่อนยงัมีชีวิตอยู่ บคุคลในล าดบัถดัไปจะไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ 
 ข้อ 21 ให้ผู้จะได้รับเงินสงเคราะห์ตามข้อ 20 แจ้งเป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบ และขอรับเงิน
สงเคราะห์ พร้อมทัง้แนบเอกสารส าเนาใบมรณบัตรและส าเนาทะเบียนบ้านภายในก าหนดเก้าสิบวัน
นบัตัง้แต่วนัท่ีสมาชิกถึงแก่กรรม เม่ือพ้นก าหนดนีแ้ล้วให้ถือว่าไม่ประสงค์รับเงินสงเคราะห์ 
 ข้อ 22  เงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี ้จะน าหนีอ้ื่นมาหกัมิได้ เว้นแต่หนีซ่ึ้งสมาชิกสมทบผู้ นัน้ 
มีอยู่ต่อสหกรณ์ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 9  มกราคม พ.ศ.2550 
 

(ลงช่ือ)   มนู   ใยบวัทอง 
                          (นายมน ู  ใยบวัทอง) 

                                                            ประธานกรรมการ 
                   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากดั 

 
 
 


