
 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด  

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ ์
พ.ศ. 2562 

.................................  
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน  จ ากัด  
ข้อ 81 (8) ข้อ 114 (3) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 18 
ตุลาคม 2562 ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้  
  ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน  จ ากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ ์พ.ศ. 2562 ”  
  ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ ์พ.ศ. 2553   รวมทั้งบรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการ ค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใด
ที่ก าหนดไว้แล้ว  ทีข่ัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ  4  ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”์  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด  
 “สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด  
 “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด  
   “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 

 “คณะกรรมการเงินกู้”  หมายความว่า  คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ
พัฒนาชุมชน จ ากัด  
     “ประธานกรรมการเงินกู้”  หมายความว่า  ประธานกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 
  ข้อ  5  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ  
   (1)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  

                 (2)  เงินกู้สามัญ  
                              (3)  เงินกู้พิเศษ 

 ข้อ  6 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร  

ข้อ  7  ให้คณะกรรมการเงินกู้ก าหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การกู้เงิน จ านวนเงินกู้แต่ละประเภท 
หลักฐานประกอบการกู้ยืมเงิน หลักประกันส าหรับเงินกู้  การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้  ดอกเบี้ยเงินกู้ การ
ควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้ และการโอน ย้าย หรือสิ้นสุดการเป็นสมาชิกขณะที่ยังค้างช าระหนี้เงินกู้  
ทั้งนี้โดยให้ท าเป็นประกาศของสหกรณ์ แล้วรายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ  
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     ข้อ  8  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  สมาชิกสามารถกู้เงินได้  2 วิธี ดังนี้  
(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินโดยตรงที่สหกรณ์  
(2) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินผ่านบัญชีกระแสรายวันผ่านตู้ฝากถอนอัตโนมัติ (เอ ที เอ็ม)  

ของธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน)  
ข้อ  9  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวดเดือนโดยให้

ยื่นค าขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้  
   เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ให้มีสิทธิกู้ได้จ านวนไม่เกินสองเท่า
ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก แต่ไม่เกินจ านวน 120,000 บาท  
   สมาชิกท่ีพ้นจากราชการโดยเหตุเกษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการ โดยเหตุ
อ่ืนแล้วแต่กรณี และใช้สิทธิรับบ านาญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืนที่ได้รับจาก
ราชการเป็นรายเดือน ส่วนผู้กู้ที่รับบ าเหน็จ หรือไม่มีสิทธิรับบ าเหน็จ ให้ถือเอาเงินได้รายเดือนเดือนสุดท้ายเป็น
เงินได้รายเดือนของสมาชิกผู้นั้น 
   ในกรณีสมาชิกประสงค์จะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหม่ แต่ยังมีหนี้เงินกู้เดิมค้างช าระ 
จ านวนหนี้และจ านวนเงินที่สมาชิกขอกู้ใหม่รวมกันจะมีจ านวนเงินเกินกว่าวรรคก่อนไม่ได้ 
   การช าระหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้ช าระโดยตรงต่อสหกรณ์โดยส่งคืนเงินต้นเต็ม
จ านวน พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อม
ด้วยดอกเบี้ยเป็นจ านวนไม่เกินสิบสองงวด 
  ข้อ  10  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญให้ยื่นค าขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้ เพ่ือให้
คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติ 

           เงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งนั้น ต้องมีหลักประกันส าหรับเงินกู้ ตามที่
สหกรณ์ก าหนด  โดยให้ท าเป็นประกาศสหกรณ์ 

ข้อ  11  เงินกู้พิเศษแบ่งเป็น  5  ประเภท  คือ  
    11.1  เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่ เงินกู ้ 

(1)  เพ่ือก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมอาคาร เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง  
     (2)  เพ่ือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง  
                    (3)  เพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรืออาคารอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
      (4)  เพ่ือซื้อที่ดิน เพ่ือจะก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี ้เพ่ือเป็น
กรรมสิทธิ์ของตนเอง  
      (5)  เพ่ือซื้อ หรือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ห้องชุดเป็นของตนเอง  
      11.2  เงินกู้พิเศษประเภทซื้อยานพาหนะ ได้แก่เงินกู้เพ่ือซื้อ หรือแลกเปลี่ยน
ยานพาหนะ เพ่ือเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ตามควรแก่ฐานะ  
       11.3  เงินกู้พิเศษเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ ได้แก่ เงินกู้เพ่ือการลงทุนในการ
ประกอบธุรกิจ  เช่น  การเกษตร  การพาณิชย์  
       11.4  เงินกู้พิเศษเพ่ือการศึกษา ได้แก่ เงินกู ้ 
       (1) ส าหรับสมาชิกเพ่ือการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

(2) เพ่ือการศึกษาของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกในระดับอุดมศึกษา หรือ
เทียบเท่าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
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   11.5   เงินกู้พิเศษประเภทโครงการต่าง ๆ  ที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  และ
ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

  ข้อ  12  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินกู้พิเศษ ให้ยื่นค าขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  
เพ่ือให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติ 

   เงินกู้พิเศษที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งนั้น ต้องมีหลักประกันส าหรับเงินกู้ ตามที่
สหกรณ์ก าหนด โดยให้ท าเป็นประกาศสหกรณ์ 

  ข้อ  13  การให้เงินกู้พิเศษ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
คณะกรรมการเงินกู้ผู้ที่เข้าประชุมพิจารณาค าขอกู้รายนั้น  
  ข้อ  14  เมื่อคณะกรรมการเงินกู้ได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแล้ว ต้องจัดท าหนังสือสัญญา และ
เอกสารทางกฎหมายอย่างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเงินกู้นั้น ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สหกรณ์จึงจะจ่ายเงินกู้
ให้แก่สมาชิกผู้กู้รายนั้นได้ 
  ข้อ  15  ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่
สมาชิกไม่เกินประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ  ไป 
  ข้อ  16  ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า  หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่อง หรือเสื่อมราคาลง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
    ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ  เป็นอันถึง
ก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้
คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
   (1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
   (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้นั้น 
   (3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง
หรือเสื่อมราคาลง  และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
   (4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสอง
เดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ  หากคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันควร 

  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่
สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอคณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ าประกัน
ช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบจ านวนตามที่ผู้กู้ได้ท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ 

    การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
ที่ก าหนดไว้  
  ข้อ 17  ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้เงินไม่สามารถช าระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดแม้ 
ผู้นั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกไปแล้ว คณะกรรมการเงินกู้อาจส่งเรื่องการค้างช าระหนี้ดังกล่าวให้
คณะท างานปรับปรุงโครงสร้างหนี้พิจารณาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้นก็ได้ 
             หากคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด าเนินการตามวรรคก่อนแล้วให้เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน 
จ ากัด ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
             การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามแบบและระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2562 
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ข้อ  18  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ประธานกรรมการเป็น 

ผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
 
 
 

             ประกาศ  ณ  วันที่   29  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  

   
 
 
 

                                                          (นางสาวขนิฏฐา  กาญจนรังษีนนท์) 
            ประธานกรรมการ     
                     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


