
   

 
 

 
 
 

ระเบยีบสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด 
วาดวย  การใหเงินกูแกสมาชกิ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

  ดวยคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาท่ีดิน จํากัด ไดพิจารณาเห็นสมควร
ปรับปรุงระเบียบวาดวยการใหเงิ นกูแกสมาชิกใหเหมาะสมกับสภาวะ การณปจจุบัน เพ่ือใหเกิดความคลองตัว 
ในการปฏิบัติงาน  และเปนการอํานวยประโยชนแกสมาชิก 
  ฉะนั้น   อาศัยอํานาจตามความในขอ ขอ ๗๗(๘) และขอ ๑๐๘(๓) แหงขอบังคับของสหกรณ
ออมทรัพยกรมพัฒนาท่ีดิน  จํากัด  ประกอบกับมติท่ีประ ชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี  ๕๕ คร้ังท่ี ๗  
วันที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  จึงไดกําหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังตอไปน้ี 
  ขอ ๑. ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาท่ีดิน  จํากัด วาดวยการให
เงินกูแกสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๓” 
  ขอ ๒. ระเบยีบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓. ใหยกเลิก “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาท่ีดิน จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก 
พ.ศ.๒๕๕๑ (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๙)”  และระเบยีบอื่นท่ีขัดแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 

หมวดที ่ ๑ 
ขอกําหนดทั่วไป 

  ขอ ๔. สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก  ๒  ประเภท  คือ 
๑. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
๒. เงินกูสามัญ 

ขอ ๕. การใหเงินกูแกสมาชิก  จะใหไดเฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเปนหรือมปีระโยชนตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  แตจะใหเงินกูเพ่ือการสุรุยสรุายหรือการเก็งกําไรไมได 
 

หมวดที ่ ๒ 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

  ขอ ๖. เม่ือสมาชิกมเีหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจนได   และประสงคจะขอกูเงิน ก็ใหยื่น 
คําขอกูถึงสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว 
  ขอ ๗. คณะกรรมการดําเนนิการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการดําเนนิการอ่ืน หรือผูจัดการ ตามที่เห็นสมควร เปนผูวินจิฉัยใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ใหไปและสงคืน
เพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 
  ขอ ๘. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีใหแก สมาชิกผูกูคนหน่ึง ๆ นั้น  ใหกูไดไมเกิน  ๒๐,๐๐๐ บาท   
และจะตองมีเงินเดือนสุทธิเหลอืหลังจากหักชําระหน้ีทุกประเภทแลวไมนอยกวา ๒,๐๐๐ บาท  
  ขอ ๙.  สหกรณจะพิจารณาใหกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ไดตลอดเดือน 



   

 
 

  ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยังมเีงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินตามคําขอกูฉบับเดิมเหลอือยูเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน
ตามคําขอกูฉบับใหม และฉบับเดิมรวมกันจะมจํีานวนตนเงินเกินกวาท่ีจํากัดที่กลาวในขอ ๘ ไมได 
 

หมวดที ่ ๓ 
เงินกูสามัญ 

  ขอ ๑๐. ใหคณะกรรมการดําเนนิการ มีอํานาจวินิจฉัยใหเงินกูแกสมาชิกได  ตามที่กําหนดไว 
ในระเบียบนี้และในขอบังคับของสหกรณ 

          เพ่ือความสะดวกแกการใหเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึน 
ตามความในขอบังคับของสหกรณ  ขอ ๘๑ เพ่ือใหทําหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามญัแกสมาชิกใหได
ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู  ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําเดือน 
  ขอ ๑๑. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินสามัญตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว 
   ขอ ๑๒. จํานวนเงินท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึงน้ัน   ยอมสดุแตคณะกรรมการเงินกูพิจารณา
เห็นสมควร ท้ังน้ี  กูไดไมเกิน ๖๐ เทาของเงินไดรายเดือนของผูกู แตไมเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  สมาชิกผูกูเงิน
สามัญจะตองมีมูลคาหุนอยูกับสหกรณไมนอยกวารอยละ ๑๕ ของจํานวนเงินกู  ในกรณีมูลคาหุนไมเปนไปตาม      
ที่กําหนด  สามารถระดมมลูคาหุนไดโดยหักจากเงินกูท่ีจะไดรับ   จะตองผอนชําระใหหมดภายใน  ๑๘๐ งวด        
การกูใหมโดยที่ชําระหนี้ตามสญัญาเดิมยังไมหมด  จะตองชําระหน้ีเดิมแลวอยางนอยครบ ๖ งวด แลวจึงจะย่ืนกู
ใหมได  และจะตองมีเงินเดือนสุทธิเหลือหลังจากหักชําระหนี้ทุกประเภทแลวไมนอยกวา ๒,๐๐๐  บาท 

ในกรณีผูกูที่กูไปแลวยังกูไมเต็ มสิทธิประสงคจะขอกูเพ่ิมใหมใหเต็มสิทธิ สามารถกูได ภายใน
วงเงินท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีสมาชิกกูเงินสามญัไมเกินรอยละ ๙๐ ของจํานวนมูลคาหุนท่ีมอียูในวันขอกู หรือไมเกิน
รอยละ ๙๐ ของเงินฝากออมทรัพยพิเศษท่ีมอียูในสหกรณแลวแตกรณี คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูแก
สมาชิกนั้นได  โดยมติองนําขอจํากัดแหงจํานวนเงินกูสามัญในวรรคแรกมาใชบังคับ  และใหอํานาจผูจัดการ
พิจารณาไดทันที โดยไมตองรอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเงินกู   

ขอ ๑๓.  ถาคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจะใหเงินกูสามัญแกสมาชิกท่ียังสงคืนเงินกู
สามญัรายกอนไมเสร็จก็ได   แตจํานวนเงินกูสามัญรวมกันทุกรายของสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ  ในเวลาใดเวลาหน่ึง    
จะมีจํานวนตนเงินเกินกวาจํากัดที่กลาวในขอ ๑๒ ไมได 

หมวดที ่ ๔ 
หลักประกันสาํหรับเงินกู 

  ขอ ๑๔.  การใหเงินกูทุกประเภทนั้น ผูกูตองทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว 
  ขอ ๑๕.  หลักประกันสําหรับเงินกูน้ัน ใหมีขอกําหนดดังน้ี 

๑๕.๑  สมาชิกที่เปนขาราชการ  ตองสงเงินสะสมรายเดือนไวแลวไมนอยกวา  ๖ งวด  
มสิีทธ์ิกูเงินกูสามญั และเงินกูฉุกเฉินได 

๑๕.๒  สมาชิกที่เปนลกูจางประจํา  ตองสงเงินสะสมรายเดือนไวแลวไมนอยกวา  ๖ งวด  
มสิีทธ์ิกูเงินสามัญและเงินกูฉุกเฉินได 

๑๕.๓ สมาชิกผูประสงคขอกูสามัญ  ผูกูตองทําสญัญาประกันชีวิตเพ่ือคุมครอง หน้ี
รายบุคคลท่ีสหกรณจัดใหมีข้ึนตามทุนประกันท่ีสหกรณกําหนด  หรือตามเง่ือนไขท่ีสหกรณกําหนด  เพ่ือคุมครอง
หน้ีรายบุคคล  ในกรณีสมาชิกถึงแกกรรม   สหกรณจะนาํเงินสนิไหมทดแทนไปชําระหน้ีท่ีคางชําระกับสหก รณ  



   

 
 

หรือชําระคืนใหผูคํ้าประกันท่ีไดชําระหน้ีแทนผูกูกอน   สวนท่ีเหลือจึงมอบใหแกทายาท สมาชิกผูมีสทิธ์ิกูตาม  
(๑๕.๑) (๑๕.๒) เทานัน้ จึงจะเปนผูมีสทิธ์ิคํ้าประกันเงินกูผูอื่นได 
  ขอ ๑๖.  เงินกูเ พ่ือเหตุฉุกเฉิน  นอกจากหนังสอืกูซ่ึงผูกูไดทําไวตอสหกรณแลว  ก็มติองมี
หลักประกันอยางอื่นอีก    
  ขอ ๑๗.  เงินกูสามัญ ถามีจํานวนไมเกินกวา รอยละ ๙๐ ของมูลคาหุนท่ีผูกูมีอยูในสหกรณ   
ก็ไมตองมหีลักประกันอยางอ่ืนอีก   ถาเงินกูสามญัรายน้ัน  โดยเฉพาะกูคร้ังเดียวก็ดี  หรือรวมกับเงินกูสามัญ  
คร้ังกอนก็ดี มจํีานวนเกินกวามลูคาหุนท่ีผูกูมีอยูในสหกรณจะตองมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ดังน้ี 
   ๑๗.๑  มสีมาชิกซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรอยางนอยคนหน่ึงคํ้าประกัน     
ในวงเงินกูไมเกิน ๑ ลานบาท ในกรณีเกินกวา ๑ ลานบาท ตองใชผูค้ําประกัน  ๒ คน เพ่ือประกันหน้ีสนิเกี่ยวกับ
เงินกูรายน้ัน ในสวนท่ีเกินกวามูลคาหุนของผูกูซ่ึงเหลอืจากท่ีใชเปนหลักประกันเงินกู ในกรณีผูคํ้าประกันท่ีมอีายุ  
๕๙ ปข้ึนไป ไมสามารถค้ําประกันเงินกูได 
   ๑๗.๒  เพ่ือความมั่นคงในการใหเงินกู คณะกรรมการดําเนินการยอมมีอํานาจวินิจฉัย
เรียกใหมผูีค้ําประกันมากกวาหนึ่งคนก็ได ซ่ึงผูคํ้าประกันจะเฉลีย่ความรับผิดชอบหน้ีเงินกูเทา  ๆกัน (คนเดียวก็ได) 
หากวงเงินคํ้าประกันเพียงพอ 
   ๑๗.๓  สมาชิกผูคํ้าประกันตองทําหนังสอืคํ้าประกันใหไวตอสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว 
สมาชิกคนหน่ึงจะเปนผูค้ําประกันสําหรับผูกูมากกวาสองคนในเวลาเดียวกันไมได และสมาชิกคนหน่ึงจะมีหน้ีสนิ
ตอสหกรณในฐานะผูคํ้าประกัน  โดยจํานวนเงินตนรวมกันท้ังหมดเกินกวาจํากัดท่ีกลาวในขอ  ๑๓ ไมได  
การที่สมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหผูน้ันหลดุพนจากการค้ําประกันจนกวา
ผูกูไดจัดใหสมาชิกอื่น ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน 
   ๑๗ .๔   ในกรณีผูกูสามารถ นาํ บัญชี เ งินฝากออมทรัพยพิเศษของ  สอ .พด .  
ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรรับเปนประกัน  และไมตองทําประกันเพ่ือคุมครองหนี้  โดยจํานวนเงินกู
สวนท่ีเกินกวามูลคาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละ ๙๐ แหงหลักทรัพยน้ัน ก็ไมจําเปนตองมีบุคคลค้ําประกันก็ได  

หมวดที ่ ๕ 
เงินงวดชาํระหน้ีสาํหรับเงินกู 

  ขอ ๑๘.  เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูน้ัน ใหกําหนดดังน้ี 
   ๑๘.๑  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ใหสงคืนเต็มจํานวนพรอมดอกเบ้ียภายในวันสิ้นเดือนท่ีคิด
ดอกเบ้ียเดือนแรก หรือใหสงงวดรายเดือนรวม ๔ งวด งวดแรกใหสงเงินตนไมต่ํากวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนเงินกู
พรอมดอกเบ้ียภายในวันส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก สวนเงินตนท่ีเหลือพรอมดวยดอกเบ้ีย ใหสงภายในวันสิ้น
เดือนถัดไป ทั้งนี ้สมาชิกจะสามารถใชสทิธิกูฉุกเฉินคร้ังใหมไดเม่ือชําระหน้ีแลว ๒ งวด หรือคร่ึงหนึ่งของจํานวนเงินกู 
   ๑๘.๒  เงินกูสามญั  ใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญ  เปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดอกเบี้ย   
แตไมเกิน ๑๘๐ งวด 
   ๑๘.๓  ผูกูตองชําระหนี้เงินกูไมเกินเกษียณอายุราชการ   กรณีงวดชําระหนี้เกิน
เกษียณอายุราชการ ขณะเกษียณอายุราชการตองมีหน้ีคงเหลือไมเกินรอยละ ๙๐ ของจํานวนมูลคาหุนท่ีสมาชิก 
มอียูในสหกรณ    
   ในกรณีท่ีผูกูมีคําขอเปนหนงัสอื และคณะกรรมการดําเนินการ เห็นวามเีหตุอันสมควร
ผอนผันเปนพิเศษ คณะกรรมการดําเนนิการจะผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้ สําหรับเงินกูสามญัที่กําหนดไว  
ตามความในวรรคกอนน้ัน ใหแกผูกูคราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได  แตการผอนผันเวลาเชนน้ี รวมกันทั้งหมด
สาํหรับเงินกูสามัญรายหน่ึงๆ ตองไมเกินหกเดือน 



   

 
 

  ขอ ๑๙.  การสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูทุกประเภท  ใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู     
ณ ที่จาย  ใหถือวาเงินงวดชําระหน้ีแตละงวดถงึกําหนดสงภายในวันส้ินเดือนน้ันๆ 
 
 

หมวดที ่  ๖ 
สทิธิ์การกูเงินของสมาชกิเกษียณอายรุาชการ 

  ขอ ๒๐. สมาชิกท่ีเปนขาราชการบํานาญหรือลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุ ราชการท่ีรับบําเหนจ็
รายเดือน มีสิทธิกูเงินไดดังน้ี 

                           ๒๐.๑  กูสามญัไดไมเกินรอยละ  ๙๐  ของจํานวนมลูคา หุนท่ีมีอยูในสหกรณ  
บวกเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  หรือกูสามัญไดตามระเบยีบของสหกรณท่ีกําหนดแตไมเกิน ๖๐ เทา ในกรณีที่อายุ
เกินกวา ๖๕ ป หนี้ท่ีเหลอืไมเกินมูลคาหุนท่ีมอียูในสหกรณ  และเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

                           ๒๐.๒  กูฉุกเฉินไดตามระเบียบท่ีกําหนด 
                           ๒๐.๓  ในกรณีสมาชิกที่เปนลกูจางประจําท่ีเกษียณอายุท่ีไมไดรับบําเหน็จรายเดือน

ตองชําระหน้ี ท้ังตนและดอกเบ้ีย ตามสญัญากู โดยสมํ่าเสมอแกสหกรณออมทรัพยภายในไมเกินวันท่ี  ๑๐ ของ 
ทุกเดือน (สหกรณคิดดอกเบ้ียเปนรายวันตามขอบังคับ) 

                            ๒๐.๔  หากไมชําระหน้ี ติดตอกัน  ๒ งวด สหกรณจะยกเลกิสัญญากู  และ 
นาํเงินมูลคาหุนหรือเงินฝากของสมาชิก หักชําระหนี้ท่ีเหลอือยูท้ังหมด  โดยมติองแจงใหสมาชิกทราบกอน  และ
สมาชิกผูนั้น จะเปนอันหมดอายุการเปนสมาชิกของสหกรณ 

                           ๒๐.๕  การชําระหน้ีอาจทําได โดยการนาํเงินมาชําระดวยตนเอง หรือ โดยการโอน
เงินเขาบัญชีของสหกรณ แลวนําสลปิใบโอนเงิน สงไปท่ีสหกรณ 

 
ดอกเบี้ยเงินกู 

  ขอ ๒๑.  อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิกทุกประเภท   ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ
  ขอ ๒๒.  ดอกเบ้ียใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ โดยใหถือวา ๑ ปมี  ๓๖๕  วัน 
  ขอ ๒๓.  เม่ือสมาชิกจะลาออกจากราชการหรือโอนยายไปยังหนวยงานอื่น  หรือลาออกจากการ
เปนสมาชิกของสหกรณจะตองแจงใหสหกรณทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑ เดือน และจัดการชําระหน้ีสนิท่ีมีอยู  
กับสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอนจึงจะสามารถลาออกได 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
      (นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 

    ประธานกรรมการ 
                                                     สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาท่ีดิน  จํากัด 

 
 

 
 


