
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2559 

 
 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 ข้อ 73 (8) และข้อ 100 (3)  แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2558  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 5/2559        
วันที่ 29 มิถุนายน 2559  จึงให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2557 รวมทั้งบรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2559” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
  สมาชิก หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
  สมาชิกสมทบ หมายความว่า สมาชิกสมทบกลุ่มพนักงานราชการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
  คณะกรรมการด าเนินการ  หมายความว่า   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
  ประธานกรรมการด าเนินการ  หมายความว่า ประธานคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
  รองประธานกรรมการด าเนินการ หมายความว่า รองประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
  คณะกรรมการเงินกู้  หมายความว่า  คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการ
เกษตร จ ากัด 
  ผู้จัดการ หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน หมายความว่า เงินกู้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนของสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ 
 ข้อ 4  สหกรณ์จะให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเฉพาะแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ ซึ่งการให้เงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเพื่อความสุรุ่ยสุร่าย หรือเก็งก าไรไม่ได้ 
 ข้อ 5 สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 3 งวดเดือน และให้
วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น ส่วนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือออกจาก
ราชการ ให้ถือเงินบ านาญหรือบ าเหน็จรายเดือนเป็นเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น 
 



 
  ส าหรับสมาชิกสมทบที่ประสงค์ขอกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 3 เดือน    
ให้วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน โดยเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ 
  สมาชิกสมทบเมื่อใช้สิทธิกู้เงินสามัญทั่วไปแล้ว ในระหว่างที่ยังคงเป็นหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 
การใช้สิทธิในการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินไม่สามารถกระท าได้ 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบที่ยังมีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินครั้งก่อนเหลืออยู่ หนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน
ครั้งใหม่และครั้งก่อนรวมกัน จะมีจ านวนเงินต้นเกินกว่าวงเงินที่ก าหนดในวรรคก่อนไม่ได้ 
  สมาชิกและสมาชิกสมทบจะมีสิทธิกู้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินได้ใหม่ เมื่อผ่อนช าระมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 งวด 
 ข้อ 6  เมื่อสมาชิกและสมาชิกสมทบมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ และประสงค์จะขอกู้
เงินก็ให้ยื่นค าขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้ 
 ข้อ 7 การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ผู้กู้ต้องส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย โดยให้ถือว่างวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนของเดือนนั้น ๆ และให้
คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเป็นราย
งวดเดือนเท่ากัน พร้อมดอกเบี้ยเป็นจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ หรือ
คณะกรรมการเงินกู้อาจพิจารณาให้สมาชิกส่งเงินงวดช าระหนี้รายเดือนเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุก
เดือนก็ได้ แต่ไม่เกิน 10 งวด และในการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งเงินอ่ืน ๆ ของสมาชิก
ต่อสหกรณ์รวมกันจะต้องมีเงินได้รายเดือนเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 12% ของเงินได้รายเดือน ถ้าเงินได้รายเดือน
คงเหลือ 12% แต่น้อยกว่า 1,500 บาท ให้ใช้เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,500 บาท บังคับแทน และ
เพ่ิมลดตามประกาศของสหกรณ ์
 ข้อ 8  การให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการด าเนินการมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ
ด าเนินการ หรือรองประธานกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ หรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควรเป็น
ผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน แทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบอ านาจข้างต้นรายงาน
เป็นหนังสือรายการเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืนให้คณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 9 หลักประกันส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือสัญญากู้ที่ผู้กู้ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์แล้ว
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
 ข้อ 10 การเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้เรียกเก็บในอัตราที่กฎหมายก าหนด (ไม่เกิน
ร้อยละ 19 ต่อปี) ส าหรับอัตราที่เรียกเก็บจริงจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ 11 ดอกเบี้ยนั้นให้ค านวณเป็นรายวันตามจ านวนเงินต้นคงเหลือ 
 ข้อ 12 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง 
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยไม่ค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้สหกรณ์โดยผู้จัดการด าเนินการจัดการ
เรียกคืนโดยมิชักช้า เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการมีดุลพินิจเป็นอย่างอ่ืน  
  (1) เมื่อผู้กู้ขาดจากสมาชิกภาพไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
  (2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
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  (3) เมื่อผู้กู้ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย เป็นเวลาสองงวดเดือนติดต่อกัน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังกล่าวนั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
 ข้อ 13 สมาชิกผู้กู้ต้องรับผูกพันว่า ถ้าเกษียณอายุราชการโดยรับบ าเหน็จปกติ หรือประสงค์จะขอ
ออก หรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 31 (3) ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 
  ส าหรับสมาชิกสมทบผู้กู้ที่เป็นพนักงานราชการต้องรับผูกพันว่า ถ้าเกษียณอายุราชการ หรือ
ประสงค์จะขอออกจากราชการหรืองานประจ า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 49 (2)  หรือประสงค์ลาออกจาก
การเป็นสมาชิก ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น
เสียก่อนเช่นเดียวกัน 
 ข้อ 14 กรณีมีปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวกับการให้เงินกู้เ พ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้สหกรณ์ออมทรัพย์       
กรมวิชาการเกษตร จ ากัด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ  มีอ านาจออกประกาศเป็น
คราว ๆ ไป    
 
            
        ประกาศ ณ วันที่      สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 
 
                                                                         (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล) 
                                                                        ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                               สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
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