
 
 

 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ำกัด 
ว่ำด้วยเงินกู้สำมัญและเงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 

------------------------- 
ด้วยคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 

และเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ให้เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน 
อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด เลขทะเบียน 

ข้อบังคับท่ี อ. 032444  ข้อ 58 (9) และข้อ 77 (4) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2558 
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 และครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 
ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2558  ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 
ข้อก ำหนดทั่วไป 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด ว่าด้วยเงินกูส้ามัญ 
และเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2558” 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้ 
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2550    

(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้ 
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551    

(3) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้ 
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552    

(4) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้ 
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553    

(5) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้ 
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2553    

(6) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้ 
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2554    

(7) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้ 
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2557 

(8) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558   
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ข้อ 4  ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกู้  2  ประเภท  คือ 
(1) เงินกู้สามัญ 
(2) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ 5  เงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินนั้น สหกรณ์จะให้กู้ได้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
สมาชิกท่ีจะกู้เงินสามัญได้จะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน    
สมาชิกที่จะกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินจะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน   

หรือมีค่าหุ้นไม่ต่ ากว่าวงเงินซึ่งสมาชิกผู้นั้นมีสิทธิกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ 
ข้อ 6  การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ 

ตามท่ีคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร   
หมวด  2 

เงินกู้สำมัญ 
ข้อ 7  คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจอนุมัติเงินกู้สามัญ  ยกเว้นกรณีการกู้เงินสามัญ

ที่ใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ าประกันต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ 8  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด 
ข้อ 9  ค าขอกู้เงินสามัญของสมาชิกซึ่งรับราชการในส่วนกลางให้ยื่นค าขอกู้ที่ส านักงาน

สหกรณ์ ส าหรับสมาชิกที่รับราชการในส่วนภูมิภาคให้ยื่นค าขอกู้ผ่านส านักงานที่ดินที่ตนสังกัด  
หรือจะยื่นโดยตรงต่อส านักงานสหกรณ์ก็ได้ 

ข้อ 10  จ านวนเงินกู ้สามัญที ่ให ้แก่สมาชิกผู ้กู ้คนหนึ ่ง ๆ นั ้น ให้เป็นดุลยพินิจ  
ของคณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท  
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน  แต่ไม่ถึง 2 ปี กู้ได้ 30 เท่าของเงินได้ 
รายเดือน ไม่เกิน 300,000 บาท 

(2) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3 ปี กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้ 
รายเดือน ไม่เกิน 600,000 บาท 

(3) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้ 
รายเดือน ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

(4) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี กู้ได้ 60 เท่าของเงินได้ 
รายเดือน ไม่เกิน 1,500,000 บาท 

(5) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป กู้ได้ 70 เท่าของเงินได้รายเดือน 
ไม่เกิน 2,000,000 บาท     

กรณีสมาชิกกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ ให้กู้ได้ไม่เกิน
ร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นดังกล่าว 

สมาชิกที่โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจ า  โดยไม่มีความผิด
ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 43 ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ 
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสมาชิกท่ีถูกโอนหรือย้ายตามกฎหมายการปฏิรูประบบราชการ 

ในกรณีที่สมาชิกมีค่าหุ้นเกินวงเงินที่อาจกู้ได้ตามวรรคหนึ่ง หรือสมาชิกที่โอน
หรือย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจ า  โดยไม่มีความผิดตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 43 
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คณะกรรมการเงินกู้อาจให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมี
อยู่ในสหกรณ ์

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ. 2563                      

ข้อ 11 สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญค้างช าระอยู่ และช าระต้นเงินกู้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 
12 เดือน อาจยื่นค าขอกู้เงินสามัญใหม่ได้ โดยการหักกลบลบหนี้กัน เว้นแต่เงินกู้เพ่ือกิจการตามโครงการ
ที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้น เพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกเป็นคราว ๆ ไป สมาชิกอาจกู้โดยไม่ต้องค านึงถึง
ระยะเวลาที่ได้ผ่อนช าระหนี้มาแล้ว โดยการจัดท าสัญญากู้ฉบับใหม่และไม่ต้องหักกลบลบหนี้กัน ทั้งนี้ 
จ านวนเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรวมทุกรายของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งไม่
ควรเกินกว่าก าหนดไว้ในข้อ 10   

 การพิจารณาให้เงินกู้ตามโครงการที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้นดังกล่าว คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจพิจารณาปรับเพิ่มจ านวนเงินกู้เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 10 ได้ตามความเหมาะสม   

 ระยะเวลาการช าระหนี้ตามวรรคแรก ไม่ใช้บังคับกรณีสมาชิกกู้เงินไม่เกิน
ร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์          

ข้อ 12 ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้
อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือล าดับในการพิจารณาให้เงินกู้ดังต่อไปนี้ 

 (1) เงินกู้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นสมาชิกนั้น พึงให้ได้ในล าดับก่อน
เงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอ่ืน 

 (2) ในการพิจารณาอนุมัติให้กู้ในครั้งหนึ่ง ๆ ซึ่งมีค าขอกู้หลายราย ให้อนุมัติ
เงินกู้ซึ่งมีจ านวนน้อย พึงให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจ านวนมาก เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้  จ านวนเงินที่น ามา
เทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย 
ทั้งนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

หมวด  3 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ 13 เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ และประสงค์จะขอกู้ เงิน
ก็ให้ยื่นค าขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด 

ข้อ 14 ให้กรรมการด าเนินการแต่ละคนมีอ านาจอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ และให้
ฝ่ายจัดการรวบรวมรายการเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินดังกล่าวเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบทุกเดือน 

ข้อ 15 ให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ในอัตราหนึ่งเท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิ น 
50,000 บาท ส าหรับวงเงินที่จะได้รับการอนุมัตินั้น เมื่อรวมกับจ านวนหนี้เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ
เก้าสิบของมูลค่าหุ้นแล้ว ต้องไม่เกินจ านวนหุ้นสะสมที่มีอยู่ หากเกินให้ลดหรืองดการกู้เงินลง 

กรณีมี หนี้ เ งิ นกู้ เ พ่ื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ นตามสัญญา เดิ มค้ า งอยู่  แต่ มี คว ามประสงค์ 
จะกู้ใหม่ ต้องผ่อนช าระเงินกู้ตามสัญญาเดิมมาแล้วอย่างน้อย 2 งวด จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ โดยสหกรณ์
จะหักช าระหนี้ และดอกเบี้ ยตามสัญญาเดิ มให้ เสร็ จสิ้ นก่ อน ทั้ งนี้  จ านวนเงินกู้ สามัญและเงิ นกู้ 
เพ่ือเหตุฉุกเฉินของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจ านวนต้นเงินเกินกว่าก าหนดไว้  
ในข้อ 10 ไม่ได ้

/ หมวด 4.... 
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หมวด  4 
หลักประกันส ำหรับเงินกู้ 

    ข้อ 16  การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบ
ที่ก าหนด 

ข้อ 17  หลักประกันส าหรับเงินกู้  ให้มีดังต่อไปนี้ 
(1)   เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์แล้ว 

มิต้องมีหลักประกันอื่นอีก 
(2)   เงินกู้สามัญที่มีจ านวนไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ 

ในสหกรณ์  มิต้องมีหลักประกันอื่นอีก 
กรณีเงินกู้สามัญตามวรรคหนึ่งเกินกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้น  

ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(ก)  เมื่อหักค่าหุ้นสะสม ณ วันยื่นค าขอกู้เงินแล้ว วงเงินกู้คงเหลือไม่ถึง 

1,000,000 บาท ให้มีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจ านวนสองคนค้ าประกัน เพ่ือหนี้สิน
เกี่ยวกับเงินกู้สามัญตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น แต่ถ้าวงเงินกู้สามัญ 
เมื่อหักค่าหุ ้นสะสม ณ วันยื ่นค าขอกู้เ งินแล้ว มีจ านวนเงินตั ้งแต่  1 ,000,000 บาทขึ้นไป  
ให้มีสมาชิกซึ ่งคณะกรรมการเงินกู ้เห็นสมควรจ านวนสามคนค้ าประกัน เพื่อหนี ้ส ินเกี ่ยวกับ 
เงินกู้สามัญตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น และสมาชิกเช่นว่านั้น จะต้องไม่ใช่
สมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 43 เว้นแต่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ที่ถูกโอนหรือย้ายตามกฎหมายการปฏิรูป
ระบบราชการเท่านั้น 

สมาชิกผู้ค้ าประกัน ต้องท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ 
ตามแบบท่ีก าหนด 

ผู้ที่ เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเป็นผู้ค้ า
ประกันสัญญาเงินกู้ได้ไม่เกิน 5 สัญญา แต่จะค้ าประกันเงินกู้สามัญเกิน 3 สัญญาไม่ได้ 

ให้ผู้กู้สามารถเปลี่ยนหลักประกันจากสมาชิกที่ค้ าประกันเดิม
เป็นสมาชิกรายอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน  หรือน าหลักทรัพย์
ที่มีตาม (ข) หรือ (ค) เป็นหลักประกันแทนบุคคลได้ 
  เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดพ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ผู้กู้ต้องจัด 
ให้มีสมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมหรือน าหลักทรัพย์
ตาม (ข) หรือ (ค) เป็นหลักประกันแทนบุคคล ให้เสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสหกรณ ์
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นให้ผู้กู้ขอขยายระยะเวลาครั้งละ 30 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยให้ยื่น ค าขอขยาย
ระยะเวลาต่อสหกรณ์ ก่อนสิ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หากผู้กู้ไม่ด าเนินการ สหกรณ์อาจพิจารณา
ตัดหรือสงวนสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ ์
 สมาชิกซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้กู้จะเป็นผู้ค้ าประกันไม่ได้    

 
/ (ข) มีอสังหาริมทรัพย์... 
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  (ข)  มีอสังหาริมทรัพย์จ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้รายนั ้น  
โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการ ว่าเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของส านักงานที่ดิน กรณีที่น าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
มาจ านองเป็นประกัน และส านักงานที่ดินไม่ได้ประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างมาด้วย ให้น าราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของส านักงานที่ดินมาใช้ในการค านวณ และจะต้อง 
มีการประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้างด้วย โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์ ส่วนวงเงินเอาประกันนั้น
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้ 

 การประกั น อั คคี ภั ยส าหรั บสิ่ งปลู กสร้ า งตามวรรคหนึ่ ง  
หากคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นว่า ที่ดินที่น ามาจ านองเป็นประกันนั้น มีราคาประเมิน 
เกินกว่าจ านวนเงินกู้แล้ว จะไม่ต้องจัดให้มีการประกันอัคคีภัยก็ได้ 
 (ค) มีหลักทรัพย์ รั ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์นี้   
ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจ าน าเป็นประกัน โดยจ านวนเงินกู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบ 
แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

หมวด  5 
กำรช ำระหนี้เงินกู้ 

ข้อ 18   เงนิงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้นั้น  ให้ก าหนดไว้ดังนี้ 
(1)  เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญ

เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะ
ของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน จ านวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ อายุของผู้กู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้   
คือ กรณีกู้โดยใช้สมาชิกค้ าประกัน ผู้กู้ต้องส่งคืนเงินกู้จนเกษียณอายุราชการ หนี้คงเหลือหลังจาก
เกษียณอายุราชการต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันยื่นค าขอกู้ 
และกรณีกู้โดยใช้อสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์  
ค้ าประกัน ผู้กู้ต้องส่งคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 65 ปี ทั้งนี้ไม่เกิน 200 เดือน (สองร้อยงวด)  
ตั้งแต่เดือนที่เริ่มคิดดอกเบี้ย ยกเว้นกรณีกูไ้ม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นสะสมของสมาชิกนั้น 

ในกรณีที่ผู้กู้มีค าขอผ่อนผันเป็นหนังสือ และคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่า  
มีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้
ส าหรับเงินกู้สามัญที่ก าหนดไว้ตามความในวรรคแรก ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้  
แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดส าหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน โดยจ านวน 
งวดการช าระหนี้ยังคงเป็นไปตามสัญญาเช่นเดิม 

(2)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเต็มจ านวนพร้อมดอกเบี้ย 
ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ยไม่เกินสิบงวด
ติดต่อกัน โดยงวดแรกให้ส่งต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรกเป็นต้นไป   
ทั้งนี้ โดยไม่มีการผ่อนเวลาอย่างใดอีก 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561   

/ ข้อ 19. การส่งเงิน 
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ข้อ 19. การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทซึ่งผู้กู้ต้องส่งสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธี
หักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย 

กรณีไม่สามารถหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายตามวรรคหนึ่งได้   
ให้คณะกรรมการเงินกู้ก าหนดวิธีการช าระหนี้เงินกู้เป็นราย ๆ  

ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น  ๆ 
   หมวด  6 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

ข้อ 20. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทไม่เกินอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การก าหนดสถาบันการเงินและอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยที่สถาบันการเงิน
อาจคิดได้จากผู้กู้ยืม และจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

ข้อ 21. ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือตามเดือนและปีปฏิทิน 
หมวด  7 

กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้ 
ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเงินกู้ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกราย มีหลักประกันตามที่ 

ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และเม่ือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง   
ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสหกรณ์ 

ข้อ 23. ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการเงินกู้
จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อผู้กู้ขาดจากสมาชิกภาพไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการเงินกู้ว่าผู้กู้น าเงินกู้ ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย  

ที่ใหเ้งินกู้นั้น 

(3) เมื่อคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้ 
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสหกรณ์  เว้นแต่กรณีที่ผู้ค้ าประกัน   
พ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้ด าเนินการตามข้อ 17 (2) (ก) วรรคห้า ก่อน 

(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา 
ถึงสองงวดหรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ  
 ข้อ 24. ในกรณีที่ เงินกู้ เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิ งตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ 23  
ถ้าผู้ค้ าประกันต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถช าระหนี้โดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ 
คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือนจนครบจ านวน
ตามท่ีผู้กู้ได้ท าหนังสือกู้ โดยอาจก าหนดอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าที่สหกรณ์ก าหนดไว้ก็ได้ 
 
 

/ในกรณี... 
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  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันขอผ่อนผันตามความในวรรคแรก คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นว่ามีเหตุอันควรอาจผ่อนผันให้ขยายระยะเวลา หรือโดยเปลี่ยนวิธีการส่งช าระหนี้จากต้นเงินเท่ากัน
ทุกเดือนพร้อมดอกเบี้ยเป็นต้นเงินรวมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน หรือน าหนี้คงเหลือมาปรับเงินงวด 
ช าระหนี้ใหม่ให้เท่ากับงวดช าระหนี้ตามท่ีผู้กู้ได้ท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   29   กันยายน   พ.ศ.  2558 
 

 
(นายศิริพงษ์  ห่านตระกูล) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน  จ ากัด 


