ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ. 2563
แก้ไขเพิ่มเติม (ครัง้ ที่ 1) พ.ศ. 2564
ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด ได้พิจารณา
เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับข้อบังคับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด
ข้อ 14(1) ข้อ 75(9) และข้อ 98(5) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13
มีนาคม 2564 ได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้และ
ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 57.2 หมวดที่ 5 หลักประกัน ข. สมาชิกสามัญทีเ่ ป็นพนักงาน
ราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด ว่าด้วย การให้
เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 ให้ใช้ขอ้ ความนี้แทน
“57.2 เงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะสัญญาเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับ
เงินกู้ ส ามั ญ สั ญ ญาก่ อ นของผู้ กู้ที่ เ หลื ออยู่ (ถ้ า มี ) มี จํานวนไม่เกิ นกว่ า ร้อ ยละ 95 ของจํ านวนค่ าหุ้นที่ ผู้กู้มี อ ยู่
ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะสัญญาเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญสัญญาก่อนของผู้กู้
ที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 95 ของจํานวนค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ จะต้องมีหลักประกัน
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรอย่างน้อย
คนหนึ่งค้ําประกันอย่างไม่จํากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญสัญญานั้น ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 95 ของจํานวน
ค่าหุ้นของผู้กู้ แต่ถ้าผู้กู้เงินกู้สามัญสัญญาก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องให้ค้ําประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ
สัญญาใหม่ทั้งหมด เว้นแต่เงินกู้ตามโครงการที่จําเป็นอย่างแท้จริง นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทําไว้ต่อสหกรณ์แล้ว
คณะกรรมการดําเนินการ อาจพิจารณาให้กู้โดยมิต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีกก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นตามประกาศของ
สหกรณ์เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจวินิจฉัย
เรียกให้มีผู้ค้ําประกันมากกว่าคนหนึ่งได้
บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกค้ําประกั น ให้ค้ําประกันเฉพาะจํานวนเงินที่เหลื อจากจํานวน
เงินที่กู้ หักด้วยมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในเวลานั้น โดยใช้หลักประกันดังต่อไปนี้
- เงิ นกู้ ไม่ เกิ น 50,000.00 บาท ต้ องมี สมาชิ กค้ํ าประกั นไม่ น้ อยกว่ า 1 คน
เป็นสมาชิก สามัญที่เป็นพนักงานราชการ หรือ สมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการบํานาญ ลูกจ้างประจํา
สังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลูกจ้างที่รับบําเหน็จรายเดือน เจ้าหน้าที่ประจําของสหกรณ์นี้
- เงิ นกู้ เกิ นกว่ า 50,000.00 บาท แต่ ไม่ เกิ น 100,000.00 บาท ต้ องมี สมาชิ ก
ผู้ค้ําประกันเป็น สมาชิกสามัญที่เป็นพนักงานราชการ 2 คน หรือ เป็นสมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการ
บํ า นาญ ลู ก จ้ า งประจํ า สั ง กั ด กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ลู ก จ้ า งที่ รั บ บํ า เหน็ จ รายเดื อ น เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจํ า ของ
สหกรณ์นี้ 1 คน
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- เงินกู้เกินกว่า 100,000.00 บาท แต่ไม่เกิน 200,000.00 บาท ต้องมีสมาชิก
ผู้ค้ําประกัน เป็นสมาชิกสามัญที่เป็นพนักงานราชการ 3 คน หรือ สมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการบํานาญ
ลูกจ้างประจําสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลูกจ้างที่รับบําเหน็จรายเดือน เจ้าหน้าที่ประจําของสหกรณ์นี้ 1 คน
และสมาชิ ก สามั ญ ที่ เ ป็ น พนั ก งานราชการ 1 คน หรื อ สมาชิ ก สามั ญ ที่ เ ป็ น ข้ า ราชการ ข้ า ราชการบํ า นาญ
ลูกจ้างประจําสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลูกจ้างที่รับบําเหน็จรายเดือน เจ้าหน้าที่ประจําของสหกรณ์นี้ 2 คน
- เงินกู้เกินกว่า 200,000.00 บาท ต้องมีสมาชิกผู้ค้ําประกันเป็น สมาชิกสามัญ
ที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการบํานาญ ลูกจ้างประจําสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลูกจ้างที่รับบําเหน็จรายเดือน
เจ้าหน้าที่ประจําของสหกรณ์นี้ 1 คน และสมาชิกสามัญที่เป็นพนักงานราชการ 2 คน หรือ เป็นสมาชิกสามัญที่เป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบํานาญ ลูกจ้ างประจําสังกัดกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ ลูกจ้างที่รับบําเหน็จรายเดือน
เจ้าหน้าที่ประจําของสหกรณ์นี้ 2 คน
สมาชิ ก คนหนึ่ ง จะเป็ น ผู้ ค้ํ า ประกั น ผู้ กู้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น 4 คน โดยผู้ ค้ํ า ประกั น ต้ อ งรั บ ผิ ด
เต็มจํานวนในสัญญากู้นั้นหากกรณีที่ต้องบังคับตามสัญญาค้ําประกัน สําหรับหนี้ที่มีผู้ค้ําประกันหลายคน สหกรณ์
จะเรียกชําระหนี้จากผู้ค้ําประกันเฉลี่ยเป็นรายบุคคล ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนเสียชีวิต
ไปก่อน ให้เรียกเฉลี่ยกับผู้ค้ําประกันที่เหลือ
เมื่ อ ผู้ ค้ํ า ประกัน คนใดตายหรือ ออกจากสหกรณ์ ไม่ ว่า เพราะเหตุ ใ ด ๆ หรือ มี เ หตุ ที่
คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่า ไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ําประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้
สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทนคนเดิมให้เสร็จ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้กําหนด
การให้สมาชิกผู้ค้ําประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้น
จากการค้ําประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
เข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทําหนังสือค้ําประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ําประกันได้เป็น คู่สมรสของ
ผู้กู้ หรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยา ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควร เป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย
(2) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเป็นประกันเต็มจํานวน
เงินกู้ รายนั้น โดยต้องเป็นที่พอใจของคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ว่าวงเงินนั้นต้องไม่เกิน
ราคาประเมินแห่งราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่จํานองเป็นประกันเงินกู้นั้น
(3) มี เ งิ น ฝากในสหกรณ์ ซึ่ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การ หรื อ คณะกรรมการเงิ น กู้
เห็นสมควรจํานําเป็นประกัน โดยจํานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 95 ของจํานวนค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
ของผู้กู้และต้องอยู่ภายในร้อยละ 90 ของเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด

