
 

  
 

 

 

ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ  2529  จ ากดั 
ว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

พ.ศ.  2562 
--------------------------------------  

  อาศยัอ  านาจตามความในขอ้ 60(8)   และขอ้  86(4)   แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์
กรมโยธาธิการ 2529  จ  ากดั  พ.ศ. 2562   และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  33   ครั้งที่  7    
เมื่อวนัที่   27   สิงหาคม   2562   ไดม้ีมตกิ  าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมโยธาธิการ 2529   จ  ากดั     
วา่ดว้ยการให้เงินกูแ้กส่มาชิกสหกรณ์  พ.ศ.  2562  ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมโยธาธิการ  2529   จ  ากดั   
วา่ดว้ยการให้เงินกูแ้กส่มาชิกสหกรณ์  พ.ศ.  2562 
  ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่  21  พฤศจิกายน  2562  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมโยธาธิการ  2529  จ  ากดั   วา่ดว้ยการให้
เงินกูแ้กส่มาชิกสหกรณ์  พ.ศ.  2561  และที่แกไ้ขเพิ่มเติมทั้งหมด 
  ขอ้ 4.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมโยธาธิการ  2529  จ  ากดั  วา่ดว้ยการให้ 
เงินกูแ้กส่มาชิกสมทบ  พ.ศ.  2556  และที่แกไ้ขเพิม่เติมทั้งหมด 
  บรรดาระเบียบ  ค  าสั่ง  ประกาศ  มติหรือขอ้ตกลงอื่นใด  ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีให ้  
ใชร้ะเบียบน้ีแทน 

หมวด  1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

  ขอ้ 5.  ในระเบียบน้ี  สหกรณ์ให้เงินกูแ้กส่มาชิก  2  ประเภทคือ 
        (1)  เงินกูส้ามญั 

        (2)  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

  ขอ้ 6.  เงินกูส้ามญั  และเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินนั้น  สหกรณ์จะให้กูไ้ดเ้ฉพาะแกส่มาชิกเท่านั้น 
  ขอ้ 7.  การให้เงินกูแ้กส่มาชิกนั้นจะให้ไดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร   

หมวด  2 
เงนิกู้สามญั 

  ขอ้ 8.  ให้คณะกรรมการด าเนินการ  มอี  านาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกูแ้กส่มาชิกไดต้ามที่
ก  าหนดไวใ้นระเบียบน้ีและในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
   
 



( 2 ) 
 

คณะกรรมการด าเนินการ  อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบั 
ของสหกรณ์  ขอ้  62  เพื่อมอบอ านาจหนา้ที่ในการพิจารณาวนิิจฉยัให้เงินกูส้ามญัแกส่มาชิกให้ปฏิบตัิได้ 
  ขอ้ 9.  สมาชิกที่จะขอกูเ้งินสามญัไดจ้ะตอ้งเป็นสมาชิกติดต่อกนัเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่   
6  เดือน 
               ขอ้ 10.  ค  าขอกูส้ามญัของสมาชิกที่เป็นขา้ราชการและลูกจา้งประจ านั้น    ตอ้งเสนอ 
โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชาไม่ต  ่ากวา่ระดบัช านาญการ ในเร่ืองจุดมุ่งหมายและ
เหตุผลแห่งการขอกู ้ พฤติการณ์ที่อาจถูกออกจากราชการ  หรืองานประจ า  และสภาพหน้ีสินภายนอก
สหกรณ์ตามแบบที่ก  าหนด 
  ขอ้ 11.  ค  าขอกูส้ามญัของสมาชิกที่เป็นพนกังานราชการนั้น  ตอ้งเสนอโดยผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชาไม่ต  ่ากวา่หวัหนา้งาน ในเร่ืองจุดมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการ 
ขอกู ้ พฤติการณ์ที่อาจถูกออกจากงาน  และสภาพหน้ีสินภายนอกสหกรณ์ตามแบบที่ก  าหนด  
           ในกรณีที่สมาชิกผูกู้เ้งินสามญัไม่เกนิมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินการ
อาจพิจารณาให้เงินกูแ้กส่มาชิกรายนั้นโดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนักไ็ด ้ ท ั้งน้ีให้กูไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกนิร้อย
ละเกา้สิบของค่าหุ้นทั้งหมดที่มีอยู ่
  ขอ้ 12. จ  านวนเงินกูส้ามญัที่ให้แกส่มาชิกคนหน่ึงๆ  นั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  ดงัน้ี 

(1) จ านวนเงินกูส้ามญัที่ให้แกส่มาชิกที่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าหรือ 
เจา้หนา้ที่สหกรณ์  สงักดัหน่วยงานที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัสหกรณ์ตอ้งอยู่ในวงเงินไม่เกนิสองลา้นบาทโดย
ก  าหนดเง่ือนไขดงัน้ี 
        (ก)  ผูท้ี่เป็นสมาชิกตั้งแต่  6   เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถงึ 5  ปีกูไ้ดไ้ม่เกนิ 40  เท่า   
ของเงินไดร้ายเดือนรวมค่าหุ้นทั้งหมดทีม่ีอยู่ของสมาชิกแต่ตอ้งไม่เกนิหน่ึงลา้นบาท 
         (ข)  ผูท้ี่เป็นสมาชิกตั้งแต่  5   ปีขึ้นไปแต่ไมถ่ึง  10   ปีกูไ้ดไ้มเ่กนิ 50  เท่า 
ของเงินไดร้ายเดือนรวมค่าหุ้นทั้งหมดทีม่ีอยู่ของสมาชิกแต่ตอ้งไม่เกนิหน่ึงลา้นห้าแสนบาท 
         (ค)  ผูท้ี่เป็นสมาชิกตั้งแต่  10   ปีขึ้นไป  กูไ้ดไ้ม่เกนิ  60   เท่าของเงินไดร้าย
เดือนรวมค่าหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ของสมาชิกแต่ตอ้งไม่เกนิสองลา้นบาท 

         (2)  จ  านวนเงินกูส้ามญัที่ให้แกส่มาชิกที่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าสังกดั 
หน่วยงานอื่นๆ นอกจาก(1) ซ่ึงหน่วยงานตน้สังกดัมหีนงัสือยินยอมหกัเงินเดือน  ณ  ที่จ่ายให้สหกรณ์ตอ้ง 
อยู่ในวงเงินไม่เกนิหน่ึงลา้นห้าแสนบาทโดยก  าหนดเง่ือนไขดงัน้ี 
         (ก)  ผูท้ี่เป็นสมาชิกตั้งแต่  6  เดือนแต่ไม่ถงึ  5  ปีกูไ้ดไ้ม่เกนิ  20  เท่าของเงินได้
รายเดือนรวมค่าหุ้นทั้งหมดที่มอียู่ของสมาชิกแต่ตอ้งไม่เกนิห้าแสนบาท 

         (ข)  ผูท้ี่เป็นสมาชิกตั้งแต่  5  ปีแต่ไม่ถงึ  10  ปีกูไ้ดไ้ม่เกนิ  40  เท่าของเงินได้
รายเดือนรวมค่าหุ้นทั้งหมดที่มอียู่ของสมาชิกแต่ตอ้งไม่เกนิหน่ึงลา้นบาท 
 



 
( 3 ) 

 

       (ค)  ผูท้ีเ่ป็นสมาชิกตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป กูไ้ดไ้ม่เกนิ 45 เท่า ของเงินได ้
รายเดือนรวมค่าหุ้นทั้งหมดที่มอียู่ของสมาชิกแต่ตอ้งไม่เกนิหน่ึงลา้นห้าแสนบาท 

          (3)   จ  านวนเงินกูส้ามญัที่ให้แกส่มาชิกที่เป็นขา้ราชการและลูกจา้งประจ าสังกดั 
หน่วยงานอื่น ๆ  นอกจาก  (1)   ซ่ึงหน่วยงานตน้สังกดัไม่มีหนงัสือยินยอมหกัเงินเดือน  ณ  ที่จ่ายให้  
ตอ้งไม่เกนิร้อยละเกา้สิบของค่าหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่และไมส่ามารถเป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัใหส้มาชิก    
รายอื่นได ้
            (4)   จ  านวนเงินกูส้ามญัที่ให้แกส่มาชิกที่เป็นพนกังานราชการ ตอ้งไม่เกนิ 10  เท่า  
ของเงินไดร้ายเดือนรวมค่าหุ้นทั้งหมดทีม่ีอยู่ของสมาชิกที่เป็นพนกังานราชการแต่ตอ้งไม่เกนิหน่ึงแสนห้า
หมื่นบาท  ส่วนจะให้กูเ้ท่าใดนั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
             (5)   สมาชิกที่เป็นพนกังานราชการตอ้งมีมลูค่าหุ้นในขณะยื่นค  าขอกูย้ืมเงินสามญั 
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนเงินที่ขอกูย้ืม 
  สมาชิกจะยื่นกูเ้งินสามญัใหม่ไดต้อ้งช าระคืนเงินงวดรายเดือนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  6  งวด 
   ขอ้ 13.  จ  านวนเงินกูส้ามญัที่ให้แกส่มาชิกซ่ึงพน้จากการเป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้งประจ า  
หรือเจา้หนา้ที่สหกรณ์ตอ้งไม่เกนิร้อยละเกา้สิบของค่าหุ้นทั้งหมดทีม่ีอยู ่
   ขอ้ 14.   ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ามญัแกส่มาชิกที่ยงัส่งคืน
เงินกูส้ามญั  หรือเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินครั้ งกอ่นไมเ่สร็จกไ็ด ้ แต่จ านวนเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน
รวมทุกรายการของสมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง  ๆ ในเวลาใดเวลาหน่ึง  จะมีจ  านวนตน้เงินเกนิกวา่จ านวนที่กล่าวใน
ขอ้ 12  หรือขอ้ 13 ไม่ได ้
   ขอ้ 15. ในการให้เงินกูส้ามญันั้น  ถา้ปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กูไ้ดไ้ม่พอแกก่าร
ขอกูไ้ดทุ้กราย   ใหถ้ือล  าดบัในการพิจารณาให้เงินกูด้งัต่อไปน้ี 

(1) เงินกูส้ามญัจ านวนไม่เกนิร้อยละเกา้สิบของค่าหุ้นทั้งหมดที่มอียู่  พึงให้ใน 
ล าดบักอ่นเงินกูซ่ึ้งมหีลกัประกนัอย่างอื่น 

(2) เงินกูซ่ึ้งมหีลกัประกนัตามขอ้ 12(1) พึงให้ในล าดบักอ่นเงินกูซ่ึ้งมีหลกั 
ประกนัตามขอ้ 12(2)  และ  ขอ้  12(4)   
              (3)  ในระหวา่งเงินกูซ่ึ้งอยู่ในล าดบัเดียวกนัตามที่กล่าวใน (1) นั้น เงินกูซ่ึ้งมีจ  านวน
นอ้ยพึงให้กอ่นเงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนมาก  เพือ่ประโยชนแ์ห่งการน้ี  จ  านวนเงินกูท้ี่น  ามาเทียบกนันั้นให้คิดรวมทั้ง
เงินกูส้ามญั  และเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินครั้ งกอ่นของผูกู้ท้ี่คงเหลอือยู ่ ( ถา้มี )  ด้วย  
    ท ั้งน้ี  เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่มีเหตุผลพิเศษ จะวนิิจฉยัเป็นอย่าง
อื่นกไ็ด ้

 
 

 
 
 



( 4 ) 
 

หมวด  3 
เงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  

  ขอ้ 16.  เมื่อสมาชิกที่มีอายุสมาชิกติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 6  เดอืนมีเหตุฉุกเฉินอนัแสดง
หลกัฐานพิสูจนไ์ด ้ และประสงคจ์ะขอกูเ้งินกใ็หย้ื่นค  าขอกูถ้ึงสหกรณ์ตามแบบที่ก  าหนดไว  ้
  ขอ้ 17.  คณะกรรมการด าเนินการ อาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ  หรือกรรมการด าเนินการอื่นๆ หรือผูจ้ดัการตามที่เห็นสมควร   เป็นผูว้นิิจฉยัและอนุมตัิให้เงินกู ้
เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการกไ็ด ้และให้ผูไ้ดร้ับมอบดงักล่าวนั้นแถลงรายการเงินกูเ้พื่อเหตุ
ฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืนต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาทุกเดือน 

ขอ้ 18.  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ  นั้น  ให้มีจ  านวนดงัต่อไปน้ี 
(1) สมาชิกที่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าหรือเจา้หนา้ที่สหกรณ์ให้มีจ  านวน  

ไม่เกนิ  3   เท่าของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกแต่ตอ้งไม่เกนิหน่ึงแสนสองหมื่นบาท  แต่ตอ้งช าระคืนงวด
รายเดือนมาแลว้หน่ึงงวดจึงจะยื่นกูเ้งินเพือ่เหตุฉุกเฉินใหม่ได ้

(2) สมาชิกที่เป็นพนกังานราชการให้มีจ  านวนร้อยละเกา้สิบของค่าหุ้นทั้งหมด 
ที่มีอยู่  กรณีค่าหุ้นทั้งหมดที่มอียู่เกนิกวา่สามเท่าของเงินไดร้ายเดอืนให้กูเ้งินเพือ่เหตุฉุกเฉินไดไ้ม่เกนิสาม
เท่าของเงินไดร้ายเดือนแต่ตอ้งไมเ่กนิหน่ึงแสนสองหมื่นบาท  และตอ้งช าระคืนเงินงวดรายเดือนมาแลว้หน่ึง
งวด  จึงจะยื่นกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหม่ได ้
  ในกรณีที่สมาชิกนั้น  ยงัมีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินครั้ งกอ่นเหลืออยู่   เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินครั้ ง
หลงัและครั้งกอ่นรวมกนั จะมีจ  านวนตน้เงินเกนิกวา่จ านวนที่กล่าวใน (1) และ (2)  ไม่ไดส้มาชิกคนหน่ึงจะ
มีหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้   โดยจ านวนตน้เงินรวมกนัทั้งหมดเกนิกวา่จ  านวนที่กล่าวใน  
ขอ้  12  หรือขอ้  13   ไม่ได ้

หมวด  4 
หลกัประกันส าหรับเงนิกู้  

  ขอ้ 19.  การให้เงินกูทุ้กประเภทนั้น  ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูใ้ห้ไวต้่อสหกรณ์และค าขอกู ้ 
หนงัสือกู ้ หรือหนงัสือค ้าประกนัส าหรับเงินกูใ้ห้ใชต้ามแบบที่สหกรณ์ก  าหนดไว ้
  ขอ้ 20.  หลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ ั้น  ให้มีขอ้ก  าหนดดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินนอกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูกู้ไ้ดท้  าให้ไวต้่อสหกรณ์แลว้ 
ไม่ตอ้งมหีลกัประกนัอย่างอื่นอีก 

(2) เงินกูส้ามญั  หากมีจ  านวนไม่เกนิกวา่ค่าหุ้นที่ผูกู้ม้ีอยู่ในสหกรณ์ไม่ตอ้งมี 
หลกัประกนัอย่างอื่นอีก 

(3)  เงินกูส้ามญัที่ให้แกส่มาชิกที่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าหรือเจา้หนา้ที่ 
สหกรณ์  หากเกนิกวา่ค่าหุ้นซ่ึงผูกู้ม้อียู่ในสหกรณ์ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 
 



( 5 ) 
 

(ก) ให้มีสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าหรือเจา้หนา้ที่ 
สหกรณ์ที่มิไดเ้ป็นคู่สมรสของสมาชิกผูกู้ ้ซ่ึงแต่ละคนมีสถานะภาพการเป็นสมาชิกมาแลว้อย่างนอ้ย 6  เดือน
เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกู ้ ดงัน้ี 
  -  กรณีกูเ้งินสามญัไมเ่กนิห้าแสนบาท  ตอ้งมผีูค้  ้าประกนัอย่างนอ้ยสองคน 
  -  กรณีกูเ้งินสามญัเกนิห้าแสนบาทแต่ไม่เกนิหน่ึงลา้นบาทตอ้งมีผูค้  ้าประกนัอย่างนอ้ย 
     สามคน 
  -  กรณีกูเ้งินสามญัเกนิหน่ึงลา้นบาท  แต่ไมเ่กนิหน่ึงลา้นห้าแสนบาท  ตอ้งมผีูค้  ้า 
      ประกนัอย่างนอ้ยส่ีคน 
  -  กรณีกูเ้งินสามญัเกนิหน่ึงลา้นห้าแสนบาทแต่ไม่เกนิสองลา้นบาท ตอ้งมีผูค้  ้าประกนั 
                  อย่างนอ้ยห้าคน 
  กรณีสมาชิกผูค้  ้าประกนัคนใดคนหน่ึงเสียชีวติหรือไมส่ามารถรับภาระหน้ีทีค่  ้าประกนัอยู่
ได ้ ผูกู้จ้ะตอ้งจดัหาสมาชิกผูค้  ้าประกนัคนใหม่ซ่ึงมสีถานะภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯมาแลว้อย่างนอ้ย   
6   เดอืนเช่นกนั  มาค ้าประกนัแทนหรือให้สมาชิกผูค้  ้าประกนัคนที่เหลือแสดงเจตนารับภาระหน้ีประกนันั้น
เตม็จ านวน 

(ข) สมาชิกผูค้  ้าประกนัตอ้งท าหนงัสือค ้าประกนัให้ต่อสหกรณ์ตามแบบ 
ที่ก  าหนดไว ้
 สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ม้ากกวา่ห้าคนในเวลาเดียวกนัไม่ได ้
    เมือ่ผูค้  ้าประกนัคนใดเสียชีวติหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตอุื่น หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นวา่ไม่สมควรที่จะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป  ผูกู้ต้อ้งจดัให้สมาชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก  าหนด 
     การทีส่มาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่สาเหตุใดๆ ไมเ่ป็นเหตุให้ผูน้ ั้นหลุดพน้
จากการค ้าประกนั จนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัให้สมาชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร เป็นผูค้  ้าประกนั
แทน 
                              อน่ึง   ภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้
ผูกู้จ้ะตอ้งจดัให้มีสมาชิกอื่นที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเป็นผูค้  ้าประกนัหน้ีเงินกูใ้นส่วนที่เกนิ
กวา่ค่าหุ้นของผูกู้โ้ดยเร็วดว้ย 

(4)  เงินกูส้ามญัที่ให้แกส่มาชิกที่เป็นพนกังานราชการหากมีจ  านวนเกนิกว่า  
ค่าหุ้นที่ผูกู้ม้ีอยู่ในสหกรณ์  ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) ให้มีขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าในสังกดักรมโยธาธิการและผงัเมือง   
กรมทางหลวงชนบท   กรมธุรกจิพลงังาน   ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน  กรมทรพัยากรน ้า   
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล  ที่มีเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ าไม่ต  ่ากวา่ 10,000  บาท(หน่ึงหมื่นบาทถว้น) ที่มิได้
เป็นคู่สมรสของสมาชิกที่เป็นพนกังานราชการผูกู้ห้น่ึงคน  และพนกังานราชการซ่ึงมสีถานะภาพการเป็น 
 



( 6 ) 
 

สมาชิกมาแลว้อย่างนอ้ย   6    เดอืนอีกหน่ึงคน    เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกู ้ กรณีขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ า 
หรือพนกังานราชการผูค้  ้าประกนัคนใดคนหน่ึงเสียชีวติ หรือไม่สามารถรับภาระหน้ี 
ที่ค  ้าประกนัอยู่ได ้ผูกู้จ้ะตอ้งจดัหาขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ า  หรือพนกังานราชการ  ที่มสีถานะภาพการ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯมาแลว้อย่างนอ้ย 6  เดือน  มาค ้าประกนัแทน  หรือให้ผูค้  ้าประกนัคนที่เหลือแสดง
เจตนารับภาระหน้ีประกนันั้นเตม็จ านวน 
   (ข)  ให้มีพนกังานราชการในสังกดักรมโยธาธิการและผงัเมือง  กรมทางหลวงชนบท    
กรมธุรกจิพลงังาน   ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน    กรมทรพัยากรน ้า    กรมทรัพยากรน ้าบาดาล  
ที่มิไดเ้ป็นคู่สมรสของสมาชิกที่เป็นพนกังานราชการผูกู้ซ่ึ้งมีสถานะภาพการเป็นสมาชิกมาแลว้อยา่งนอ้ย     
6   เดอืนสามคน  เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกู ้ กรณีพนกังานราชการผูค้  ้าประกนัคนใดคนหน่ึงเสียชีวติ  หรือไม่
สามารถรับภาระหน้ีที่ค  ้าประกนัอยู่ได ้ ผูกู้จ้ะตอ้งจดัหาพนกังานราชการที่มีสถานะภาพการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ฯมาแลว้อย่างนอ้ย  6  เดือน  หรือขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าตาม (ก)  มาค  ้าประกนัแทน หรือให ้   
ผูค้  ้าประกนัคนที่เหลือแสดงเจตนารับภาระหน้ีประกนันั้นเตม็จ านวน 

(ค) วงเงินค ้าประกนักรณีให้ขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าและพนกังานราชการ 
ค ้าประกนัพิจารณาจากสิทธิที่พึงกูไ้ดต้ามขอ้ 12  ของผูค้  ้าประกนัซ่ึงไดใ้ชสิ้ทธิน้ีค  ้าประกนัผูกู้ร้ายกอ่นแลว้   
และคงเหลือวงเงินพอค ้าประกนัเงินกูใ้นจ านวนกึ่งหน่ึงของวงเงินกูร้ายใหม่   กม็ีสิทธิค  ้าประกนัเงินกูร้าย
ใหม่ได ้  หากวงเงินที่เหลือจากการค ้าประกนัผูกู้ร้ายกอ่นเหลือไม่ถึงกึง่หน่ึงของวงเงินกูข้องผูกู้ร้ายใหม่       
กใ็ห้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการในการอนุมติัวงเงินกูข้องผูกู้ร้ายนั้น 

 (ง)  วงเงินค ้าประกนักรณีให้พนกังานราชการค ้าประกนัพิจารณาจากสิทธิที่พึงกูไ้ดต้าม 
ขอ้ 12  ของผูค้  ้าประกนัซ่ึงไดใ้ชสิ้ทธิน้ีค  ้าประกนัผูกู้ร้ายกอ่นแลว้   และคงเหลอืวงเงินพอค ้าประกนัเงินกูใ้น
จ านวนหน่ึงในสามของวงเงินกูร้ายใหม ่  กม็ีสิทธิค  ้าประกนัเงินกูร้ายใหมไ่ด ้  หากวงเงินที่เหลือจากการค ้า
ประกนัผูกู้ร้ายกอ่นเหลอืไม่ถงึหน่ึงในสามของวงเงินกูข้องผูกู้ร้ายใหม่  กใ็ห้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการในการอนุมติัวงเงินกูข้องผูกู้ร้ายนั้น 
  ขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าและพนกังานราชการผูค้  ้าประกนัตอ้งท าหนงัสือค ้าประกนัไว้
ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก  าหนด 
  ขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าหรือพนกังานราชการคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัให้กบั 
ผูกู้ม้ากกวา่สองคนในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ และสมาชิกที่เป็นพนกังานราชการคนหน่ึงจะมีหน้ีสินต่อสหกรณ์
ในฐานะผูค้  ้าประกนัในจ านวนต้นเงินรวมกนัทั้งหมดเกนิกวา่จ  านวนที่กล่าวในขอ้  12.  ไมไ่ด ้
    เมือ่ขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าหรือพนกังานราชการผูค้  ้าประกนัคนใดเสียชีวติ  หรือ
ออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่น  หรือมีเหตุที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่ไม่สมควรที่จะเป็นผูค้  ้าประกนั
ต่อไป  ผูกู้ต้อ้งจดัให้ขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าหรือพนกังานราชการอื่นซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก  าหนด 
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     การที่ขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าและหรือพนกังานราชการผูค้  ้าประกนัออกจาก 
ส่วนราชการหรือออกจากสหกรณ์ไม่วา่สาเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ ั้นหลุดพน้จากการค ้าประกนั จนกวา่     
ผูกู้จ้ะไดจ้ดัให้ขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าหรือพนกังานราชการอื่นซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร
เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 

อน่ึง   ภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้ ถา้ขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าหรือพนกังาน 
ราชการผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ผูกู้จ้ะตอ้งจดัให้มขีา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าหรือพนกังาน
ราชการอื่นที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเป็นผูค้  ้าประกนัหน้ีเงินกูใ้นส่วนที่เกนิกวา่ค่าหุ้นของผูกู้ ้
โดยเร็วดว้ย                                 

หมวด  5 
เงนิงวดช าระหนีส้ าหรับเงนิกู้ 

                           ขอ้ 21.  เงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูน้ ั้น ให้ก  าหนดไวด้งัน้ี 
(1) เงินกูส้ามญั  ให้ผูกู้ช้  าระคืนเป็นงวดรายเดือนเดือนละเท่าๆกนัพร้อมดอกเบี้ย  

ตามที่เห็นเป็นการสมควรแกฐ่านะของผูกู้ ้ จ  านวน  และความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้ แต่ไม่เกนิจ านวนงวดดงัน้ี 
(ก) สมาชิกผูกู้ท้ี่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าหรือเจา้หนา้ที่สหกรณ์   

มีงวดช าระหน้ีไม่เกนิหน่ึงร้อยส่ีสิบส่ีงวดตั้งแต่เดอืนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรกโดยจะตอ้งช าระให้แลว้เสร็จ
กอ่นการเกษียณอายุของผูค้  ้าประกนัและผูกู้ต้อ้งมีหน้ีคงเหลือ ณ  วนัเกษียณอายุของผูกู้ไ้ม่เกนิร้อยละ 
เกา้สิบของหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ของสมาชิก 

(ข) สมาชิกผูกู้ท้ี่เป็นพนกังานราชการ  มงีวดช าระหน้ีไม่เกนิส่ีสิบแปดงวด 
แต่ตอ้งอยู่ภายในอายุสัญญาจา้งของผูกู้ ้ต ั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรกโดยจะตอ้งช าระให้แลว้เสร็จกอ่น
การเกษียณอายุของผูค้  ้าประกนัรวมถึงกอ่นหมดอายุสญัญาจา้งของผูค้  ้าประกนัซ่ึงเป็นพนกังานราชการ 
 ในกรณีที่ผูกู้ม้ีค  าขอเป็นหนงัสือ   และคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่มีเหตุอนัสมควร 
ผ่อนผนัเป็นพิเศษ  คณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนเวลาการช าระหน้ีเงินกูส้ามญัที่ก  าหนดไวต้ามความใน
วรรคกอ่นให้แกผู่กู้ค้ราวละหน่ึงเดือนหรือหลายเดือนกไ็ด ้ แต่การผอ่นเวลาเช่นน้ีรวมกนัทั้งหมดส าหรับ
เงินกูส้ามญัรายหน่ึงๆตอ้งไมเ่กนิหกเดือน 

(2) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ใหผู้กู้ช้  าระคืนเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินเตม็จ านวนพร้อม 
ดอกเบี้ยภายในวนัส้ินเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก  หรือให้ช าระเป็นงวดรายเดือนรวมสิบงวด งวดที่หน่ึงถึง
งวดที่เกา้ให้ช  าระตน้เงินไม่ต  ่ากวา่หน่ึงในสิบของจ านวนเงินกูพ้ร้อมดอกเบี้ยภายในวนัส้ินเดือนที่คิดดอกเบี้ย
แต่ละงวดส่วนตน้เงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยให้ช าระคืนภายในวนัส้ินเดือนของงวดที่สิบ  ท ั้งน้ี โดยไม่มีการ
ผ่อนเวลาอย่างใดอีก 
 ขอ้ 22. การช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ซ่ึงผูกู้ต้อ้งช าระคืนต่อสหกรณ์ ให้ช าระโดยวธีิหกัจาก
เงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ ณ  ที่จ่าย   กรณีไม่มีเงินไดร้ายเดือนให้หกั  สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งน าเงินสดไปช าระที่
สหกรณ์ดว้ยตนเอง   หรือช าระผ่านธนาคาร 
 ให้ถือวา่เงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวด ถึงก  าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้นๆ 

 



(8) 
หมวด  6 

ดอกเบี้ยเงนิกู้ 
 

  ขอ้ 23. ดอกเบี้ยเงินกูทุ้กประเภทมีอตัราไม่เกนิร้อยละสิบห้าต่อปี โดยสหกรณ์จะประกาศ
ให้สมาชิกทราบเป็นคราวๆไป 
  ขอ้ 24. ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ 

หมวด  7 
การควบคุมหลักประกนัและการเรียกคืนเงนิกู้ 

 

  ขอ้ 25.  ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมหีลกัประกนัตามที่
ก  าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่  หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกดิ
บกพร่อง  ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก  าหนด 
  ขอ้ 26.  ในกรณีใด ๆ  ดงัต่อไปน้ี  ให้ถอืวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด  ๆ เป็นอนัถงึก  าหนดใชค้ืน
โดยส้ินเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทนัที  โดยมิพกัค  านึงถงึก  าหนดเวลาที่ให้ไว ้ และให้คณะกรรมการด าเนินการ
จดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

         (1)   เมือ่ผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
         (2)   เมือ่ปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่ผู ้กูน้  าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมาย 

ที่ระบุไวใ้นค าขอกู ้
(3)  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่  หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้กดิบกพร่อง 

และผูกู้ม้ิไดจ้ดัการแกไ้ขให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก  าหนด 
(4)  เมื่อคา้งช าระเงินงวด (ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี้ย)เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนั 

และหรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้น  ถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 
ขอ้ 27.  ในกรณีที่เงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งใชโ้ดยส้ินเชิงตามที่กล่าวแลว้ในขอ้ 26.  ถา้ผูค้  ้า 

ประกนัตอ้งรับผิดช าระหน้ีแทนผูกู้ ้ และไมส่ามารถช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้ เมื่อผูค้  ้าประกนัร้องขอ  
คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัให้เรียกเกบ็จากผูค้  ้าประกนัเป็นงวดรายเดือน  จนเสร็จตามทีผู่กู้ ้
ไดท้  าหนงัสือกูใ้ห้ไวต้่อสหกรณ์กไ็ด ้ ตามที่จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้ 28.  ผูกู้ ้หรือผูค้  ้าประกนั  หากประสงคจ์ะลาออกหรือโอนหรือยา้ยหน่วยราชการ 
ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบ  และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงคา้งช าระอยู่กบัสหกรณ์ให้เสร็จส้ิน 
เสียกอ่น   แลว้จึงลาออกหรือโอนหรือยา้ยหน่วยราชการนั้นได ้
 

                               ประกาศ   ณ  วนัที่  21  พฤศจิกายน   2562 
 
 

                                 (นายชยัยา    เจิมจุติธรรม) 
                                 ประธานกรรมการ 

                               สหกรณ์ออมทรพัยก์รมโยธาธิการ   2529   จ  ากดั 

ชยัยา  เจิมจุติธรรม 


